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سال فرصت ها برای گشایش ها و شکوفایی های بیشتر
 

سال ۱۳۹۸ به عنوان اولین ســال از چله دوم انقالب اسالمی ، چه 
ویژگی هایی دارد و آن را چگونه می توان توصیف کرد؟ آیا این ســال، 
سال پرتهدید، پرچالش و سال تنگناها و بن بست ها و فشارهای بیشتر بر 
کشور و مردم خواهد بود؟ یا اینکه، سال جاری برخالف تصور اول، سال 
فرصت های طالیی برای عبور از موانع و چالش ها و رسیدن به موفقیت های 

بزرگ و شگفت انگیز است؟
داشتن نگاهی فرصت محور نسبت به سال ۱۳۹۸، به طور قطع نگاهی 
عالمانه و واقع بینانه اســت. البته دشمنان، معاندان و مخالفان با صرف 
هزینه های کالن، تالش می کنند از یک سو با تشدید فشارها، ایجاد موانع 
و اخالل در امور کشور و ملت ایران، مانع گشایش ها و پیشرفت ها شوند 
و از سوی دیگر، با تبلیغات زهرآگین، به دنبال القای به بن بست رسیدن 
جمهوری اسالمی و ملت ایران به دلیل ایستادگی در برابر غرب و آمریکا 
هستند. آنان از طریق عوامل داخلی خود، به دنبال القای این تحلیل غلط 
به ملت ایران هستند که تنها راه عبور از موانع و رسیدن به گشایش ها 
و حل مشکالت اقتصادی کشور، سازش و کنار آمدن با آمریکا از طریق 
مذاکره اســت. با نگاهی صحیح به چهل سال گذشته و دوران پر فراز و 
نشیب گام اول انقالب،  می توان دریافت، این نگاه دشمنان و عوامل آن 
در داخل کشور، یک نگاه غیر علمی و غیر واقعی است. نگاه صحیح آن 
است که سال ۱۳۹۸ را با وجود فشارها و تشدید جنگ اقتصادی دشمن، 
سال فرصت ها برای گشایش ها و شکوفایی های بیشتر و شتاب گرفتن 
سرعت پیشرفت کشــور بدانیم. با تحلیل درست شرایط و وضعیت در 
سه سطح ملی، منطقه  ای و بین المللی، می توان به درستِی داشتن نگاه 

فرصت محور به سال ۱۳۹۸ پی برد.
اگر تصور دشمنان و در رأس آنها آمریکایی های خبیث و جنایتکار 
این بود که با فشارها و تحریم ها و جنگ اقتصادی می توانند ملت ایران 
را به تسلیم و سازش وادار کنند، در سطح ملی نشانه های بسیج شوندگی 
ملت برای غلبه بر این نقشه دشمن بیش از هر زمان دیگر آشکار شده 
اســت . رفتار اقتصادی مردم و پدیدآیی نوعی نگاه مثبت به تولیدات و 
کاالی داخلی بر مبنای شــعار سال ۱۳۹۷ از یک سو و قطع امید عمده 
مسئوالن کشور از غرب برای کمک به ایران از سوی دیگر، همه زمینه های 
ذهنی الزم برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸، یعنی »رونق تولید« را فراهم 
کرده است. زمینه های عینی برای تحقق این شعار از جهات گوناگون با 
توجه به منابع کشور و نیروهای متخصص و زیرساخت های شکل گرفته 
در سال های گذشته، کاماًل فراهم است. »رونق تولید« باطل السحر جنگ 
اقتصادی دشــمن، ایجاد رونق اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال، 
افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشت آحاد جامعه خواهد 
بود. انتخاب چنین شعاری از سوی رهبر معظم انقالب برای سال ۱۳۹۸، 
از یک ســو بر اساس نیازها بوده و از سوی دیگر با توجه به واقعیت های 
کشور و امکان تحقق آن انتخاب شده است. تحقق این شعار نیازمند نوعی 
بسیج شوندگی کشور بر مبنای شعارهای سال های پیشین، همانند »جهاد 
اقتصادی« و »حماسه اقتصادی« است. سیل فراگیر و مخرب در برخی از 
مناطق کشور در روزهای آغازین سال ۹۸، آمادگی مردم و مسئوالن کشور 
برای این حالت بسیج شوندگی را به نمایش گذاشت. همت مسئوالن در 
سال جاری، باید جهت دادن به این وحدت، همدلی و حالت بسیج شوندگی، 

در حوزه اقتصاد برای تحقق شعار »رونق تولید« باشد.
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۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و یک روز مانده به آغاز سال نو و بهار طبیعت که با نزوالت 
آسمانی در شهرهای شمالی و برخی دیگر از مناطق کشور همراه بود، بر اثر شدت 
بارش ها در استان های گلستان و مازندران، در برخی شهرها و روستاهای این مناطق 
سیل جاری شد. شدت سیل به حدی بود که خسارت های فراوانی به منازل و مزارع 
وارد کرد. در اثر این سیالب ها و تجمع آب در بخش هایی از گنبد کاووس، آق قال و 
گمیشان، روستاهای اطراف نیز به محاصره سیل درآمد و تعدادی از آنها زیر آب رفت.
از اولین ســاعات وقوع ســیل، مردم، نهادها، ســازمان های محلی اقدام به 
کمک رسانی به سیل زدگان کردند؛ اما عمق و وسعت سیل به حدی بود که با این 
سطح از توان، امکان امدادرسانی به همه میسر نبود. از سوی دیگر، مصادف شدن 
این حادثه طبیعی با ایام نوروز و تعطیالت آغاز ســال نو ســبب شد تا آنطور که 
باید و شاید مجموعه های دولتی نتوانند به مردم این مناطق خدمات ارائه دهند. 

در سومین روز فروردین بود که رهبر معظم انقالب در نامه ای به سردار سرلشکر 
باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کردند: »برابر اطالع، سیل زدگان دو 
استان شمالی نیاز مبرمی به کمک و امکانات نیروهای مسلح دارند. دستور فرمایید 
عالوه بر آنچه تاکنون در آن مناطق به کار گرفته شده است، امکانات بیشتر برای 

امداد به آن مناطق گسیل نمایند. گزارش اقدام را بفرستید.« 
بالفاصلــه پس از این نامه که به عبارتی صدور فرمان بســیج امکانات برای 
کمک رسانی بود، فرماندهان نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش و نیروی انتظامی 
عازم منطقه شدند و با بررسی وضعیت و برآورد نیازها، در اولین فرصت امکانات و 
تجهیزات الزم را به منطقه گسیل کردند. در کمتر از ۲4 ساعت مناطق آسیب دیده 
از سیل در شمال کشور محل حضور مؤثر نیروهای مسلح شد و فرماندهان عملیاتی 
و رده های فنی و مهندســی با محاسبه شــرایط موجود اقدام به طراحی و اجرای 
برنامه هایی برای خارج کردن آب از مناطق مســکونی و کاستن از آالم و رنج های 
مردم کردند. در این میان نیروهای بســیج و گروه های جهادی هم برای کمک به 

پاکسازی منازل و معابر و ایجاد سیل بندها و... وارد عمل شدند.
چند روز بعد موج بارش ها در غرب کشــور و استان های لرستان، خوزستان 
و ایالم آغاز شد و با وجود اطالع رسانی و هشدارهای قبلی و تخلیه برخی شهرها 
و روســتاها، باز هم خســارات فراوانی به مناطق مسکونی، جاده ها، پل ها و مزارع 
کشاورزی در شهرستان پلدختر و برخی مناطق دیگر وارد شد؛ لذا باز هم نیروهای 
مسلح بدون فوت وقت عرصه عملیات امداد خود را به مناطق غرب کشور گسترش 

دادند و اقدام به عملیات امداد و نجات و کمک رسانی و... کردند. 
حضور رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش، سپاه و ناجا 
و دیگر مســئوالن نظامی در کنار وزرا، استانداران و مسئوالن بخش های مختلف 
اجرایی و امدادی کشــور دوشــادوش یکدیگر برای کمک رسانی به مردم، صحنه 
زیبایی از وحدت و هماهنگی دستگاه های مختلف را برای حل مشکالت مردم این 
مناطق به تصویر کشید. فرماندهان نظامی همانند سال های دفاع مقدس با تالش 
خســتگی ناپذیر و در لبیک به فرمان فرمانده معظم کل قوا از تمام امکانات فنی و 
مهندسی و تجهیزات نیروهای تحت امر خود برای امدادرسانی بهره بردند. همین 
حضور به موقع و مفید باعث شد تا در همین ایام دشمنان ملت ایران، مانند همیشه 
در فضاسازی رسانه ای به دنبال زیر سؤال بردن اقدامات نیروهای مسلح به ویژه سپاه 
باشند که در این شرایط سخت با تمام توان در کنار مردم آسیب دیده از سیل هستند.

سخن آخر اینکه اگرچه بازگشت زندگی آسیب دیدگان به حالت عادی نیازمند 
زمان است؛ اما سیل زدگان با حضور مسئوالن و نیروهای امدادی، نظامی و مردمی 
و کمک های مردمی از سراســر کشور دلگرم بوده و درد و رنج ناشی از این حادثه 
طبیعــی را به امید برکات نزوالت جوی تحمل کرده و ان شــاءاهلل به زودی روی 

آرامش را خواهند دید.
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ادامه از صفحه اول
 به طور قطع، تحقق این شــعار در سال جاری و سال های بعد، 
شــکوفایی اقتصادی کشور و رســیدن به نوعی اقتدار اقتصادی را 
در پی خواهد داشــت. ملت ایران، ملــت تبدیل کننده تهدیدها به 
فرصت ها است. به همین دلیل در سالی که دشمنان تصور می کنند با 
تحریم های شــان ملت ایران را به زانو درآورده و از این رهگذر، نظام 
جمهوری اسالمی را به تسلیم و سازش وادار خواهند کرد، جهانیان 
شاهد پدیدآیی نشانه های شکوفایی اقتصادی ملت ایران به حول و قوه 
الهی خواهند بود. در سطح منطقه ای، همه چیز از روند تثبیت قدرت 
منطقه ای جمهوری اســالمی ایران حکایت دارد. در سال های اخیر، 
آمریکایی ها به همراه متحدان اروپایی و منطقه ای خود، بسیار تالش 
کردند تا موقعیت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرت 
برتر، تثبیت نشود؛ اما واقعیات صحنه به گونه ای است که آنان در این 
امر موفق نشده و در آینده نیز هرگز موفق نخواهند شد. سفر بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه به ایران و سفر جناب آقای دکتر روحانی به 
عراق و توافقات انجام شده بین دو کشور ایران و عراق، نشان دهنده 
برخورداری ایران از مجموعه ای از فرصت های طالیی منطقه ای برای 
شکوفایی و پیشرفت بیشتر است. در سطح بین المللی دشمنان ایران 
و در رأس آن آمریکایی ها، روند انزوا داشته و دولت ترامپ هرگز قادر 
به تغییر در این روند نیست. متحدان آمریکا نیز چنین روندی دارند. 
روابط راهبردی ایران با کشورهای شرقی و از جمله چین، نشان می دهد 
جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی به عنوان یک قدرت نوظهور 
جهانی در حال به رســمیت شناخته شدن است. بنابراین مسئوالن 
کشور و همه جریان های سیاســی و ملت ایران، هوشمندانه باید از 
فرصت های بی نظیر پیش رو در سال ۹۸ برای عبور از موانع و چالش ها، 
ایجاد گشایش ها و سرعت بخشی به پیشرفت کشور استفاده کنند. بر 
اساس همین واقعیات است که رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان 
نوروزی خود در جوار حرم رضوی فرمودند: »درباره مســائل مربوط 
به سال جاری، انسان می بیند که بعضی از گویندگان یا نویسندگان 
یا صاحب نظران یا اظهارنظرکنندگان درباره ســال ۱۳۹۸ اظهار نظر 
کرده اند که این ســال، سال تهدیدها است. بنده مطلقاً این را قبول 
ندارم؛ من معتقدم ســال ۱۳۹۸ به توفیق الهی سال فرصت ها است، 
سال امکانات و سال گشایش . البته آن کسانی که اظهارنظر دیگری 
می کنند و دائم تهدید به رخ این و آن می کشند، دانسته یا ندانسته 

تحت تأثیر رجزخوانی های دشمنان این ملتند.«
بنابراین، باید همگان هوشیار باشند و تحت تأثیر جنگ روانی 
دشمن قرار نگیرند. بیش از همه، نیروهای انقالبی و رسانه های جناح 
مؤمن و انقالبی کشور باید هوشیار بوده و با تحلیل های درست شرایط 
و زمینه های بهره مندی بیش از پیش از این فرصت ها را برای کشور 

و نظام فراهم کنند.

   امین پناهی/ از نخســتین روزهای 
ســال جدید برخی از استان های کشور درگیر 
سیل و خســارت ها و ویرانی های ناشی از آن 
شدند. سیل روز به روز گسترش یافته و مناطق 
بیشــتری را به خود درگیر کرد؛ به گونه ای که 
این اتفاق به مســئله اول کشــور تبدیل شد. 
شــدت ســیل به قدری باال بود که سبب شد 
اظهار نظرهای فراوانی حتی در خارج از کشور 
نسبت به حادثه زیست محیطی صورت پذیرد. 
کشورهای فراوانی آمادگی خود را برای کمک به 
سیل زدگان کشورمان اعالم کردند. از کشورهای 
اروپایی و آســیایی گرفته تا لبنانی ها که گفته 
بودند: »زیر آتش بودیم، کمک مان کردید، شما 
گرفتار آب شدید نوبت ماست که کمک کنیم.«

تروریسم اقتصادی!
اما یکــی از اتفاقاتی که در روزهای اخیر 
بسیار مورد توجه قرار گرفت، بیانیه مایک پمپئو 
در این باره بــود. او گفته بود: »ایاالت متحده 
آماده کمک به سیل زدگان  ایران است. از طرف 
مردم آمریکا، به قربانیان سیل های اخیر در ایران 
تسلیت می گوییم. وقوع این سیل ها یک بار دیگر 
سوءمدیریت رژیم در امور شهرسازی و آمادگی 

در شرایط اضطراری را به نمایش می گذارد.«
ایــن چند جمله دو بخش مهم دارد؛ اول 
اینکه وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسالمی را 
به سوء مدیریت متهم می کند، سوء مدیریتی که 
سبب ایجاد سیالب ها و در نتیجه خرابی هایی 
در کشــور شده اســت. این در حالی است که 
همیــن االن چند ایالت آمریکا درگیر ســیل 
هستند. سیلی که یکی از اتفاقات مبتالبه ایاالت 
متحده است و سالیانه خرابی ها و تلفات بسیاری 
به بار می آورد؛ اما معلوم نیســت پمپئو سیل و 
ویرانی های ناشــی از آن در آمریکا را ناشی از 

سوء مدیریت چه کسانی می داند!
بعیدی نژاد، ســفیر کشورمان در انگلیس 
نوشت: »این بیانیه شرم آور در شرایطی صادر 
می شود که آمریکا نتوانسته برای سیالب وسیعی 
که یک ماه است چند ایالت بزرگ آمریکا را در 

برگرفته راه حلی بیابد.«
دومین نکته که مهم تر از اولی نیز هست، 
بحــث کمک آمریکا به ســیل زدگان اســت. 
آمریکایی ها بر خالف آنچه اعالم می کنند، لوازم 
پزشــکی و هالل احمر و موارد انسان دوستانه 
را هــم برای مردم ایران جــزء موارد تحریمی 

قرار داده اند!
علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل 
احمر ایران در این باره گفته اســت: »پیش از 
تحریم ها برخی حســاب های دارای سوئیفت 
متعلق به هالل احمر داشتیم که از طریق آنها 
برای جذب کمک جهانی اقدام می کردیم، اما در 
حال حاضر این حساب ها مشمول تحریم شده 
است و امکان انتقال پول از کشورهای دیگر و 
همین طور از فدراسیون جهانی صلیب سرخ به 

ایران در هنگام حادثه وجود ندارد.«

محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران هــم در توئیتر خود 
نوشت: »سیاست فشــار حداکثری ترامپ که 
نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت و 
دستور دیوان بین المللی دادگستری است، در 
کمک رسانی هالل احمر ایران به تمامی مناطق 
آسیب دیده از سیل بی سابقه اخالل ایجاد کرده 
اســت. از جمله اقالم ممنوعه هلی کوپترهای 
امداد اســت. این فقط جنگ اقتصادی نیست؛ 

این تروریسم اقتصادی است.«
جالب اینجاست که حتی کارشناس شبکه 
ضد ایرانی »ایران اینترنشنال« اعالم می کند، 
آمریکا از اینکه می گویــد برای موارد دارویی، 
لوازم پزشکی، هالل احمر و موارد انسان دوستانه 
معافیت قائل شده، دروغ محض است. او اعالم 
می کند مادرش به دلیل تحریم دارویی جانش 

را از دست داده است.
همه این صحبت ها نشان می دهد، دولت 
ایاالت متحده آمریــکا برخالف آن چیزی که 
اعالم می کند، با ایــن تحریم ها مردم ایران را 

هدف قرار داده است.
در واقع ملت ایران از آمریکا و هم پیمانانش 
انتظار کمــک نقدی ندارد، اگــر آمریکا واقعا 
به فکر ملت ایران اســت باید اجازه دهد دارو 

و لوازم پزشــکی در 
روند طبیعی خود که 
سال های گذشته وارد 
حاال  می شده  کشور 

هم وارد شود. 
حالی  در  ایــن 
مایک  کــه  اســت 
پمپئــو در روز آغاز 
جدید  تحریم هــای 
 ۱۲ یعنی  آمریــکا، 
گذشته  ســال  آبان 
توئیترش  صفحه  در 
نوشــت:  این گونــه 
»مــردم ایران هدف 
یم هــا  تحر یــن  ا
نیستند. آنها خود از 

ســوءمدیریت، دزدی و حکومــت  ایران رنج 
می برند. هدف تحریم  رژیم جمهوری اسالمی 

ایران است.«
در همان زمــان »صدای آمریکا« در این 
باره چنین نوشت: »رئیس جمهور ایاالت متحده 
و کاخ ســفید هم در توئیتر، با انتشــار تصویر 
پرزیدنت ترامپ، از بازگشــت همه تحریم های 
آمریکا علیه ایران خبــر دادند. همزمان، کاخ 
سفید هم در بیانیه ای تأکید کرد که مواد غذایی، 
دارو و تجهیزات پزشــکی همچنان مشــمول 
تحریم های ایاالت متحده علیه ایران نمی شوند.«

اینهــا تنهایی آن چیزهایی هســتند که 
دولتمردان ایاالت متحده در تریبون ها با صدای 
بلند اعالم می کنند؛ اما واقعیتی که پشت پرده 
اتفاق می افتد، چیز دیگری است. در واقع دولت 

آمریکا در رســیدن به اهداف خود که همانا از 
بین بردن اســتقالل ملت ایران است، از هیچ 
کوششــی فروگذار نمی کند. تحریم دارویی و 
پزشــکی یک کشور یعنی بازی با جان کسانی 
که دست نیافتن به اقالم دارویی ممکن است 

به قیمت زندگی شان تمام شود.
پایگاه »رادیو فردا« دوم شــهریور ســال 
گذشــته در گزارشــی نوشــته بود: »ادریس 
جزایری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه 
»تأثیر منفی اقدامــات یک جانبه قهری« روز 
چهارشــنبه، ۳۱ مردادماه، در بیانیه ای اظهار 
داشت وضع دوباره تحریم ها علیه ایران پس از 
خروج آمریکا از برجام و اجرای همه جانبه آن 
از سوی شورای امنیت صورت گرفته و همین 
حاکــی از »غیر قانونی« بــودن این تحریم ها 

است.«
او افزوده بود: »تحریم های بین المللی باید 
هدفی مشروع داشته و متناسب باشند. تحریم ها 
نباید حقوق شهروندان عادی را نقض کنند، اما 
هیــچ یک از این موارد در این مورد ]تحریم ها 

علیه ایران[ مد نظر قرار نگرفته است.«

پاسخ به یک پرسش
در اینجــا یک نکته مهم وجود دارد و آن 
هم این است که بدانیم 
هــدف اصلــی آمریکا 
تحریم های  اعمــال  از 
ظالمانــه علیــه ایران 
چیست؟ و با اینکه بارها 
اعالم کرده مایل نیست 
با این تحریم ها آسیبی 
به مردم ایران وارد کند، 
اما چرا حتی بر سر ورود 
نیازهای دارویی بیماران 

مانع ایجاد می کند؟
پاسخ روشن است. 
نظام  کــه  حالــی  در 
اســالمی چهل سال از 
عمر خویش را پشــت 
ســر نهاده است و حاال 
می کوشــد گام دوم یعنــی »دومیــن مرحله 
خودســازی، جامعه پردازی و تمدن ســازی« 
را بــه خوبی طی کنــد، آمریکایی ها به خوبی 
دریافته اند نظام اســالمی جــز با حمایت های 
مردم نمی توانســت این دوره را به سر برده و 
مسیر جدید را آغاز کند. در واقع آنها برخالف 
گفته های شان کینه عمیقی از ملت ایران دارند. 
ملتی که چهل سال پیش برای به دست آوردن 
استقالل به انقالبی دست زدند که در طول چهار 
دهه همواره در برابر آمریکا و اذنابش ایســتاده 
است. کسانی که امیدوار بودند انقالب به زودی 
از بیــن خواهد رفت یا مانند دیگر انقالب های 
بزرگ جهان از ریل اصلی خارج خواهد شــد و 
خواهند توانست بار دیگر به این کشور ثروتمند 
که ســال ها محل غارت غارتگران بیگانه بود، 

دست یابند و آن را همچون عربستان سعودی 
به گاو شــیرده تبدیل کنند تا منابع خود را به 
رایگان در اختیار آنان قرار دهد، حاال ناامید از 
راهی که پیموده اند، به این نتیجه رســیده اند 
که تا وقتی مردم ایران پای نظام شان هستند، 
نخواهند توانست لطمه ای به آن بزنند؛ پس تمام 
تالش شان را می کنند تا فشارهای بیشتری را به 

مردم ایران روا دارند. 
تحریم از ابتدا هم به منظور فشار بر مردم 
اعمال  شده و در این شکی نیست که این مردم 
بودند که همواره مقابل این تحریم ها ایستادگی 
کرده و آن را بی اثر ساخته اند. در واقع، جنگ 
اکنون برای شکستن مقاومت مردم است؛ اما 
از آنجایی که همواره دشــمنان ملت ایران به 
دلیل حماقت خود نتوانســته این موضوع را 
درک کننــد که این ملت هرگاه در شــرایط 
سخت و دشــوار جنگی قرار گیرد با یکدیگر 

متحدتر می شوند.
فرقی نمی کند جنــگ از نوع نظامی اش 
باشــد یا اقتصادی، جنگ جنگ است و مردم 
ایران این را به خوبی درک می کنند. حاال هم 
که ســیل برخی از شهرها و روستاها را درگیر 
کرده، ملت ایران انســجام بیشتری یافته تا به 
داد آسیب دیدگان این حادثه ویرانگر در کشور 
برســند. هر چند این بار اول نیست و بار آخر 
هم نخواهــد بود که مردم ایــران در حوادث 
مختلف پشت هم را خالی نکرده و نگذاشته اند 
کار به جایی برسد که دست مردم ایران جلوی 

بیگانگان دراز شود.
دولت دونالد ترامپ با به کار بردن برخی 
الفاظ و اظهار نظرها گویی می کوشــد بیش از 
پیــش خود را بی آبرو کند، اما ملت ایران گول 

حرف های آنان را نخواهد خورد.

حرف آخر
ملت ایران پشت سر رهبر بصیر و باتدبیر 
انقــالب و در کنار مســئوالن و تمام نهادهای 
انقالبی که در طول چهل ســال انواع فشار را 
تحمل کرده و در جنگ نابرابری که دشــمنان 
ملت به آنها تحمیل کرده بودند، با رشادت تمام 
ایستاده اند و دشمنان را از ریز و درشت به زانو 
درآوردند، این مرحله را نیز پشــت سر خواهد 

گذاشت و تسلیم دشمن نخواهد شد. 
تحریــم طبیعتاً فشــارهایی را بر اقتصاد 
کشور و معیشــت مردم وارد خواهد کرد، چرا 
که طراحــان آن چنین می خواهند و اقتضای 
آن ایجاب می کند؛ اما اینکه این فشارها تا چه 
حدی به مردم وارد شــود و در زندگی روزمره 
نمود پیدا کند، به دو مسئله بستگی دارد؛ اول 
آنکه دولت بتواند در شرایط جنگ نابرابر فضای 
اقتصادی جامعه را طوری مدیریت کند که اثرات 
تحریم از بین بــرود و دوم اینکه مردم در این 
کار زار ناجوانمردانه یکدیگر را فراموش نکنند 
تا بتوانند در کنار هم بر مشکالتی که دشمنان 

برای آنها ایجاد می کنند، فائق آیند.
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 تقصیر تحریم بود؟!

عوامل  رئیس جمهــور  اگرچه 
بیرونــی و فشــار تحریم ها را عامل 
ایجــاد بخش بزرگی از مشــکالت 
اقتصادی و معیشتی مطرح می کرد؛ 
امــا اتفاقاتی که در شــش ماه دوم 
ســال ۹۷ رخ داد، حاکی از آن بود 
که نمی توان توپ مشــکالت را در 
زمیــن تحریم ها انداخــت. به این 
اتفاقات دقت کنید: توزیع گوشــت 
بــا کارت ملی، تخصیص ارز 4۲۰۰ 
تومانی برای واردات و تأمین کاالهای 
اساسی، کنترل قیمت دالر در کانال 
۱۰ هزار تومان و چند پروژه دیگر از 
جمله ترفندهایی بود که دولت برای 
حل بخشــی از مشکالت معیشتی 
مردم در پایان ســال در نظر گرفت؛ 
اما نتیجه این اقدامات نه تنها ثبات 
و تأمین کاالهای اساسی را رقم نزد، 
حتی سبب به حاشیه کشیدن بازار و 
افزایش قیمت کاالها نیز شد؛ از این 
رو اگرچه باید تأثیر تیغ تیز تحریم ها 
را بر اتفاقات بد اقتصادی پذیرفت، اما 
نمی توان از سهم دولتمردان در ایجاد 

این وضعیت به راحتی عبور کرد.
بررسی تجارت خارجی ایران

بررسی داده های آماری از تجارت 
خارجی ایران در ســال ۱۳۹۷ نشان 
می دهد، که صادرات کاال طی یازده 
ماه نخست ســال ۱۳۹۷ با احتساب 
میعانات گازی به ۱۰۵ میلیون و ۹۰۸ 
هزار تــن به ارزش 4۰ میلیارد و ۷۸ 
میلیون دالر رسیده که این رقم نسبت 
به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ از نظر وزن 
با افت ۶/4 درصدی و از نظر ارزشی با 
افت ۰/۷ درصدی روبه رو شده است. 
بزرگ ترین خریداران کاالی ایرانی از 
ابتدای ســال ۹۷ تا انتهای بهمن  ماه 
به ترتیب »چین« با ارزش ۸ میلیارد و 
۳۵۹ میلیون دالر، »عراق« با ارزش ۸ 
میلیارد و ۲۳۹ میلیون دالر، »امارات 
متحــده عربی« با ارزش ۵ میلیارد و 
۵4۳ میلیون دالر، »افغانســتان« با 
ارزش ۲ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دالر 
و »ترکیه« با ارزش ۲ میلیارد و ۱۷۳ 

میلیون دالر بوده اند.

بازدید آژانس از تورقوزآباد
خبرگزاری »رویترز« از بازرسی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از یک 
»انبار« در ایران خبر داده که تابستان 
سال گذشــته در جریان سخنرانی 
»بنیامیــن نتانیاهو« نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار 
گرفته بود. این در حالی اســت که 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی که 
وظیفه نظارت بر حسن اجرای مفاد 
هســته ای برجام را برعهــده دارد، 
از اظهــار نظر دربــاره این گزارش 
خــودداری کرده اســت. یک مقام 
ایرانی که در گزارش رویترز به نامش 
اشاره ای نشده نیز در این مورد گفته 
است: »ما چیزی برای پنهان کردن 
نداریم و هر دسترسی ای که تا اآلن 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی داده 
شده، در چارچوب مقررات و قواعد 

بوده و نه چیزی فراتر از آن.« 
التماس نتانیاهو!

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
در دیــدار با رئیس جمهوری روســیه 
خواســتار استفاده مســکو از تمامی 
نفوذش در ســوریه بــرای جلوگیری 
از حضور دائمی ایران در این کشــور 
شــد. براســاس گفته های یک مقام 
صهیونیســتی، نتانیاهــو از والدیمیر 
پوتین خواســته است درباره کارخانه 
موشک ادعایی ساخته شده در خاک 
لبنان به دســت ایــران و حزب اهلل به 
بیروت هشدار دهد. این در حالی است 
که مقامات رسمی کشورمان همواره 
اعــالم کرده اند، هیــچ مداخله ای در 
مسائل داخلی کشورها ندارند و این گونه 
ادعاهای مقامات رژیم صهیونیســتی 
بــا هدف انحــراف افــکار عمومی از 
سیاست های ضد بشری اش در منطقه 

و به ویژه در رابطه با لبنان است. 
دل کندن از غرب

حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: نمی توان اثر تحریم ها در ســال 
۹۸ را بزرگ تصور کــرد. واقعیت این 
است آن طور که دشمن تصور می کند 
تحریم هــا اثر ندارند. از آنجا که اقتصاد 
ایران یــک اقتصاد با ظرفیت بســیار 
باالست، تحریم های خارجی نمی تواند 
اقتصاد کشــور را زمین گیر کند. اگر از 
غرب دل کندیم، یقیناً اوضاع کشور به 
لحاظ اقتصادی بهتر خواهد شد. نگاه به 
کشورهای شرقی، مانند چین و روسیه 
برای تداوم تبادالت مالی و تجاری یکی 
از الزامات رونق تولید کشــور در سال 

۹۸ است.

علی الریجانی با اشــاره به تجربه موفق جمهوری اســالمی ایران در عرصه توســعه فناوری موشکی، گفت : سرمایه گذاری ایران در حوزه موشکی موجب شد تا ایران در 
این حوزه از چنان توانایی برخوردار شود که دشمنانش هرگز به فکر تعدی به ایران به دلیل هزینه های سنگینی که برای شان به دنبال خواهد داشت، نیفتند. به همین دلیل 
است که دست روی این نقطه قوت گذاشته و خواستار تضعیف آن هستند. ما باید از این الگوی موفق استفاده کنیم و شرایط مشابهی در زمینه اقتصادی به وجود بیاوریم.

 تجربه موفق 
جمهوری اسالمی

روی خط خبر
دوشنبه 19 فروردین 139۸   سال نوزدهم     شماره ۸91  

جنبش سازی ناتوانان
در حالی کــه برخی چهره های 
اصالح طلب مدعی هستند، ۷۰ درصد 
مردم ایران تحت فشــار مواد غذایی 
هســتند، طبق گزارش سازمان ملل 
در ســال ۲۰۱۸، ایران اسالمی طی 
۳۰ ســال گذشته توانســته است تا 
میــزان ۸۵ درصد از جمعیت فقرای 
خود را بکاهد یا همینطور ایران فعلی 
با وجود تمام مشکالت و گرانی ها، در 
رده بیســت ودومین کشور جهان به 

لحاظ درآمد قرار دارد.

 حمله به محور مقاومت
»علی خّرم« فعال اصالح طلب در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی نسیم بیداری 
با ادعای وجود موازی کاری در سیاســت خارجی گفته است: »مثاًل فالن ارگان 
این طــور می گوید که در قضیه عراق بهتر از ســایرین می تواند به مدیریت امور 
اقدام کند. به همین دلیل سفرای کشور در برخی از کشورها با تصمیم برخی از 
نهادهای فرادولتی تعیین می شــوند.« اشاره صریح خّرم در این زمینه به سپاه و 
انتصاب سردار مسجدی در کسوت سفیر ایران در کشور عراق است. این در حالی 
اســت که افرادی که معتقد بودند یگانه راه نجات سوریه »مذاکره« است، امروز 
باید به جای آمریکا آنها از ســوریه خارج می شدند و بدیهی است، اگر جمهوری 
اسالمی ایران سیاست مّد نظر روحانی و ظریف و اصالح طلبان را در قبال عراق 
پی گرفته بود؛ امروز روحانی هم مثل ترامپ مجبور می شد با چراغ خاموش به 

عراق سفر کند؟!

اخبار ویژه
تئوریسین ناامنی

»ســعید حجاریان« فعال اصالح طلب و از نظریه پردازان جریان اصالحات 
در بخشــی از مصاحبه با شــماره ۱۸ دوره جدید نشــریه صدا پیرامون شرایط 
ســال ۹۸ گفته است: »وضعیت بی ثبات نمی تواند ادامه داشته باشد و حاکمیت 
الجرم باید به یک ســوی بغلتد. کســری بودجه و دیگر نشــانه های اقتصادی 
دورنمــای روشــنی پیش روی مــا نمی گذارنــد... دولت می تواند تــا مدتی با 
ابزارهایــی نظیر چاپ پول و یارانه فضا را کنتــرل کند؛ اما این وضعیت موقت 
اســت، زیرا ظرفیت صندوق ذخیره و دیگر منابع محدود است. اما با این وجود 
 هنوز می توان به تصویب لوایح مورد بحث در مجمع تشــخیص و آثار آن امید 
داشــت.« حجاریــان در حالــی بــه صــورت ناجوانمردانــه بــر بی ثباتــی 
 شــرایط کشــور تأکیــد دارد که می تــوان بخش عمــده ای از مشــکالت را 

مرتفع کرد.

مهار نقدینگی با سیاست گذاری تولیدی

اقتصاد ایران در سال ۹۷ از یک سو با معضالتی، مانند نرخ بیکاری باال، میزان 
بهره وری کم، میزان ســرمایه گذاری پایین و تالطم بازار ارز درگیر بود و از سوی 
دیگر، با خروج آمریکا از برجام و به تبع آن خروج برخی از شرکت های اروپایی، 
مانند توتال سرمایه گذاری در بخش نفتی کاهش یافت. رهبر معظم انقالب اسالمی 
با اشــراف بر روندها و اوضاع جاری کشور، ســال ۱۳۹۸ را با عنوان سال »رونق 
تولید« نام گذاری کردند؛ عنوانی که گره گشایی از مشکالت اقتصاد کشور و عبور 

از وضعیت سخت کنونی را دنبال می کند.
در حال حاضر، دو مانع جدی پیش روی رونق تولید وجود دارد: یکی بحث 
نقدینگی و دیگری سیاست گذاری نامناسب ارزی است. در بحث نقدینگی می توان 
گفت، حجم نقدینگی در ســال جدید بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان اســت. 
اگر این حجم نقدینگی به درســتی وارد فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در 
اقتصاد شود، می تواند موجب شکوفایی اقتصاد شود. بر عکس اگر حجم نقدینگی 
و سرمایه گذاری درست هدایت نشود و صرف فعالیت های ناسالم و غیر اقتصادی، 
مانند ســفته بازی، خرید و فروش ارز و ســکه شود، رشد اقتصادی از این طریق 
کاهش پیدا می کند. وقتی نقدینگی وارد فعالیت های ناسالم مانند خرید و فروش 
ارز، ســکه و غیره شــود، این فعالیت ها به شدت رونق پیدا می کند که این رونق 
فعالیت های ناسالم مانعی برای فعالیت های سالم اقتصادی در زمینه های مختلف 
است. اگر رشد سرمایه گذاری ما منفی باشد، رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا 
می کند. از آن طرف، اگر بازار خرید و فروش ارز و سکه افزایش پیدا کند، تقریباً 
فعالیت های غیر مفید و مضر در اقتصاد جذاب می شــود. بنابراین، بحث هدایت 
نقدینگی که بخشی از کارهای بانک مرکزی است،  اهمیت ویژه ای در مسئله رونق 

تولید دارد. بخش دیگر آن مربوط به سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد است.
یکی از ابزارهایی که برای هدایت نقدینگی در کشور می توان از آن استفاده 
کرد، مالیات است. اگر مالیات به درستی اتخاذ شود، عدالت مالیاتی به شدت افزایش 
پیدا می کند. در واقع، برای هدایت و ذخیره درست نقدینگی باید از عدالت مالیاتی 
اســتفاده کرد. نکته جالب اینجاست که فعالیت های اقتصادی مانند فعالیت های 
غیر مفید در ســال گذشته، از جمله خرید و فروش ارز و سکه درآمدهای خیلی 
سرشار و باالیی را برای برخی افراد ایجاد کرد. اگر نظام مالیاتی درستی در کشور 
داشتیم و می توانستیم راه های مالیاتی درست را شناسایی کنیم، وضعیت این گونه 
نمی شد. وقتی در کشور افرادی از طریق فروش سکه و ارز به سود خوبی می رسند 
و مالیــات پرداخت نمی کنند، در واقع فعالیت های غیرمولد برای آنها از جذابیت 
زیادی برخوردار می شود. در چنین اقتصادی نقدینگی به سمت زمینه های مخرب 
گرایش پیدا می کند. در اینجا وقتی نظام  مالیاتی درستی داشته باشید، می توانید 
این فعالیت ها را ـ که فعالیت های مخربی در اقتصاد اســت ـ غیر جذاب کرده و از 
آن طرف فعالیت های اقتصادی را ـ که در شــرایط موجود بازدهی آن نســبت به 

بخش های دیگر داللی فوق العاده پایین تر است ـ جذاب کنید.
البته زیرســاخت اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در کشور وجود دارد که 
در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به آن توجه شده است. در واقع می توان 
گفت، یکی از قوانین مالیاتی پرکاربرد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات  های مستقیم 
است که دولت به منظور شفاف سازی اطالعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی، 
در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن را تصویب کرد. در سال ۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون 
مالیات  های مســتقیم، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شد و از تاریخ 
۱۳۹۱/۱/۱ اجرای آن آغاز شــد؛ طبق ماده ۱۶۹ مکــرر قانون مالیات ، مؤدیان 
حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر فصل فهرســت معامالت خود را به سازمان 

امور مالیاتی کشور ارائه کنند. 
در مجموع سال رونق تولید به معنای سال جذابیت فعالیت های مولد اقتصادی 
اســت؛ سالی که باید به شدت جلوی فعالیت های مخرب اقتصادی گرفته شود و 
با زمینه ســازی برای تحقق عدالت مالیاتی از طریق اجرای ماده ۱۶۹ بسترهای 

تحول عظیم در اقتصاد کشور برای اتکا به درون فراهم شود.

یادداشت شفاهی
گزارشی از برخوردهای دوگانه دولتمردان آمریکا با حادثه سیل در ایران

سیلی که آبروی دشمن را برد
حجت االسالم مجتبی ذالنوری

نماینده مجلس شورای اسالمی

اما واقعیتی که پشت پرده اتفاق 
می افتد، چیز دیگری اســت. در 
واقع دولت آمریکا در رسیدن به 
اهداف خود که همانا از بین بردن 
از  است،  ایران  ملت  اســتقالل 
هیچ کوششی فروگذار نمی کند. 
تحریم دارویی و پزشــکی یک 
کشور یعنی بازی با جان کسانی 
که دست نیافتن به اقالم دارویی 
ممکن است به قیمت زندگی شان 

تمام شود

سال فرصت ها برای گشایش ها و شکوفایی های بیشتر

چرا رؤسای جمهور نمی توانند طلبکار باشند؟
  حسین عبداللهی فر/ روزنامه »آرمان« در آخرین شماره از سال گذشته اش مصاحبه ای 
از احمدی نژاد درج کرده و برای آن تیتر »من طلبکارم« را انتخاب کرده اســت. احمدی نژاد هم 

در ژستی کاماًل طلبکارانه همه را بدهکار دانسته و می گوید: 
»رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و موضوعاتی را که خالف قانون اساسی است، نباید 
قبول کند. اینطور نیســت که هر چه شورای نگهبان گفت، بگوید چشم. همه باید چشم بگویند 
جز شخص رئیس جمهور، چون مردم با انتخاب رئیس جمهور اختیاراتی به او می دهند تا پاسدار 
قانون اساسی باشد. متأسفانه وضعیت چنین است که وظیفه رئیس جمهور فقط پاسخگویی شده 

است، پس اختیاراتش چه شد؟«
اینکه احمدی نژاد چرا خودش را طلبکار خوانده، موضوع عجیبی نیســت؛ چراکه او همیشه 
همین گونه بوده اســت. ســند این ادعا نیز این اســت که وی مدعی است در طول هشت سال 
ریاست جمهوری اش هیچ شخصیت، حزب و رسانه ای از اصولگرایان و اصالح طلبان از او حمایت 
نکرده اســت و علت آن را انتقاداتی می داند که از وی شــده است. این سخن نشان می دهد، وی 
انتظار انتقاد از هیچ کس را نداشته و از نگاه او همه باید رفتارهای درست و غلطش را تأیید کنند. 
این در حالی است که رؤسای جمهور به ویژه احمدی نژاد نمی توانند طلبکار باشند؛ چراکه: 

اوالً مطابق با نظر صریح رهبر معظم انقالب اسالمی کسانی که یک دهه مسئولیت داشته اند، 
حق قرار گرفتن در موقعیت اپوزیسیون و پرسشگری ندارند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. 
علت این امر نیز واضح است؛ چرا که آنها باید خود را در وضعیت امروز کشور سهیم بدانند. مشکل 
این است که برخی فکر می کنند اگر زمان بیشتری در قدرت بودند، وضعیت دیگری رقم می خورد 
و این در حالی است که هشت سال قرار گرفتن بر مسند دومین جایگاه کشور مدت کمی نیست. 
ضمن آنکه بسیاری از مشکالت امروز کشور ناشی از اشتباهات مسئوالن گذشته است؛ به ویژه اینکه 
کشور در دولت های نهم و دهم در موقعیتی قرار داشت که برای مردم انتظار خدمات بیشتری ایجاد 

شــده بود؛ اما برخی اشتباهات 
فاحش از جمله خانه نشــینی و 
تالش برای اســتمرار حضور در 
قدرت، لجاجت بر نظرات شخصی، 
اعتماد بیــش از حد به اطرافیان 
و... ســبب شد تا کشــور از ریل 
خدمت رســانی و عدالــت ورزی 
خارج شــود؛ از ایــن رو اگر ادعا 
شود شخص احمدی نژاد بیشترین 

نقش در پیدایش وضعیت امروز کشور را دارد، گزافه نیست. 
ثانیاً این ادعای احمدی نژاد که وظیفه رئیس جمهور صرفاً پاسخگویی است، پذیرفتنی نیست؛ 
چراکه هیچ کس انتظار ندارد رئیس جمهور نسبت به فراتر از اختیاراتش پاسخگو باشد؛ اما آیا نسبت 
به حوزه هایی که اختیار داشته و تصمیمات و اقداماتی که صورت داده، پاسخگوست. آیا نسبت به 
عملکرد هشــت ساله اش پاسخگوست. آیا نسبت به عزل و نصب های عجیب و غریبش، نسبت به 
اتهاماتی که علناً به دیگران زده، نسبت به رفتارهای هنجارشکنانه، اقدامات خالف شرع و خالف 
قانونش در یک شنبه سیاه و... پاسخگوست. آیا نسبت به شکستن وعده در عمل به توصیه رهبری در 
ورود نکردن به عرصه انتخابات ۹۶ پاسخگوست. متأسفانه همین مصاحبه نشان می دهد، احمدی نژاد 
نه تنها قصد پذیرش اشــتباهاتش را ندارد؛ بلکــه همچنان هیچ گونه انتقادی را نپذیرفته و اصرار 
دارد بر روال گذشته، به شیوه تهمت زنی و فرافکنی ادامه داده و از سیاست طلبکارانه بهره جوید. 
این راهبرد نشان می دهد، هر چه بیشتر طلبکار باشید، کمتر بدهکار می شوید. چنانچه ادامه 
این شگرد در این مصاحبه توقعات افکار عمومی از پاسخگویی نسبت به عملکرد و اشتباهات گذشته 
به سطح پاسخگویی نسبت به ادعاها و تهمت های اخیرش تنزل داده و اکنون این پرسش را ایجاد 
کرده است که آیا احمدی نژاد می تواند نسبت به همین ادعاهایش در یک دادگاه عادله پاسخگو باشد؟

فرادید
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   حسن خدادی/  رهبر حکیم انقالب اسالمی همزمان با چهلمین 
ســالروز پیروزی انقالب اسالمی بیانیه مهم و راهبردی »گام دوم انقالب« را 
صادر کردند که در آن با نگاهی به مسیر طی شده در طول چهار دهه گذشته، 
الزامات و بایسته های حرکت در ادامه مسیر در ابعاد و وجوه مختلف را تبیین 

کردند و توصیه های راهبردی به جوانان داشتند.
نظر به اهمیت و حساســیت شرایط فعلی و با توجه به اینکه جمهوری 
اســالمی ایران در طول عمــر پر برکت خود با تهدیــدات و موانع متعددی 
روبه رو بوده که با عبور از آنها توانســته نظام مبتنی بر مردم ساالری دینی را 
پایه گذاری و برای احقاق حقوق عامه  مردم در حوزه های مختلف تالش کند 
و در این راه پر فراز و نشــیب به دســتاوردهای بی بدیلی دست یابد و از بعد 
قدرت سیاسی، فرهنگی و نظامی امروز به یکی از قطب های مؤثر در منطقه 
و جهان تبدیل شــود، الزم است در سلسله  مطالبی تحت عنوان »گام دوم« 
الزامات تحقق آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی را که مورد تأیید رهبر فرزانه 

آن است، بررسی و تبیین کنیم.
در اولین شــماره و به فراخور نامگذاری ســال جدید به »رونق تولید«، 
بــه طــور طبیعی اگر بخواهیــم بحث همه جانبه ای درباره شــعار ســال و 
بیانیــه گام دوم انقالب داشــته باشــیم، موضوعــات و محورهای مختلف و 
 متعددی را باید به بحث گذاشــته و مسئله تولید را از زوایای متعدد بررسی

 کنیم. 
نامگذاری سال ها از ســوی رهبر معظم انقالب، ُسنت پسندیده و رسم 
نیکویی اســت که به شــکل هدفمند از جانب »امام خامنه ای« برای غلبه بر 
مشکالت اساسی ایران، رونق اقتصادی کشور و در نهایت بهبود معیشت مردم 
و آســایش و آرامش ملت شریف ایران، پایه گذاری شده است. به طور قطعی 
کمتر مقام سیاسی را می توان در جهان به عینه دید که چنین صریح و شفاف 
درباره نیازهای کشور با مردمش سخن بگوید و این چنین واضح و روشن، خط 
و خطوط و ابزار الزم برای تصمیم گیری در برابر مشکالت پیش رو را در اختیار 
دولت و مسئوالن امر قرار دهد. گفتنی است، رهبر معظم انقالب از سال ۱۳۸۶ 
سنت حسنۀ نامگذاری سال ها را پایه ریزی کرده اند و تا امسال، ۱۳ سال است 
که برای هر ســال شعاری مهم انتخاب شده است؛ اما نکته مهم و قابل تأمل 
این است که از ۱۳ نامگذاری، تقریباً ۱۱ مورد آن کاماًل اقتصادی بوده است. 
با همین نگاه، ۱۳۸۸ سال حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف؛ ۱۳۸۹، 
سال همت مضاعف، کار مضاعف؛ ۱۳۹۰، سال جهاد اقتصادی؛ ۱۳۹۱، سال 
تولید ملی و حمایت از کار و ســرمایه ایرانی؛ ۱۳۹۲، ســال حماسه  سیاسی 
و حماســه اقتصادی؛ ۱۳۹۳، ســال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت 
جهادی؛ ۱۳۹4، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی؛ ۱۳۹۵، سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل؛ ۱۳۹۶، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و سال 
۱۳۹۷، ســال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده و طی یک دهه تقویت 
 اقتصاد کشور در پیوند با حوزه های مختلف دال مرکزی توجهات محوری رهبری 

بوده است.
 نتیجه آنکه اگر دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم خط و خطوط 
مشــخص شده ۱۲ سال گذشــته از جانب رهبر معظم انقالب را با جّدیت و 
با دلســوزی پیگیری و از قوه به فعل تبدیل می کردند، به حتم امروز نه تنها 
اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق شــده بود؛ بلکه کشــور ایران یکی از 
برجسته ترین و پیشرفته ترین اقتصادهای جهان را  داشت؛ اما متأسفانه در ۱۲ 
ســال گذشته به قدری بی توجهی، تعلل و کم کاری از طرف دولت ها صورت 
گرفته که همیشه در انتهای هر سال خبر ناخوشایندی از محقق نشدن شعار 

سال از سوی دولت ها شنیده ایم.
معظم له با نامگذاری ســال ۹۸ تحت عنوان »رونق تولید« در اصل خط 
و خطوط را برای دولت، مســئوالن امر و فعاالن اقتصادی مشخص و تبیین 
کرده اند؛ اما نکته مهم و بحث اساســی اینجاســت که تحقق همزمان »رونق 
تولید« و »بیانیه گام دوم انقالب« در این کشور آن هم در این اوضاع حساس 
و تحریمی، هرگز بدون عمل و تفکر جهادی و سیاست گذاری صحیح محقق 
نخواهد شــد. جنگ چندجانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی علیه ملت ایران 
 نیازمند راهبرد مؤثر و متناســب با اهداف گام دوم برای »رونق تولید کشور«

 است.
 در مســیر تحقق رونق تولید، مهم ترین امر »قطع امید از گشــایش در 
تحریم هــا« و امید نبســتن به آمریکا و اروپا و هر قدرت خارجی اســت که 
اســتقالل جمهوری اسالمی را به مخاطره می اندازد. باید دشمن و روش های 
دشمنی را در یک پیوستار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شناخت. باید توجه 
داشــت ما در معرض یــک جنگ چندجانبه اقتصادی، سیاســی، امنیتی و 
فرهنگی هستیم. بنابراین، رونق تولید نیازمند برنامه، سیاست گذاری صحیح، 
بسترســازی و فراهم آوردن امکانات و فاکتورهــای الزم برای بازوان اجرایی 
کشــور، یعنی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی است؛ زیرا تولید فقط و فقط 
به دســت توانمند صاحبان صنایع و صاحبان ســرمایه در بخش خصوصی 
قابــل تحقق اســت و به جای اینکه دولت مزاحــم و رقیب بخش خصوصی 
 باشــد، فقط و فقط باید سیاســتگذار، بسترســاز و حامی بخش خصوصی

 باشد.

مسئولیت باالدستی دولت در تحقق رونق تولید و گام دوم

»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با سی بی اس گفت: آمریکا اجازه نمی دهد عربستان به یک قدرت هسته ای تبدیل شده و امنیت 
خود و اســرائیل را تهدید کند. پمپئو در حالی این مطلب را بیان کرده که »ریک پری« وزیر انرژی ایاالت متحده تأیید کرد، آمریکا شــش مجوز 

مخفی برای چند شرکت صادر کرده است که بر اساس آن می توانند تکنولوژی هسته ای به عربستان سعودی بفروشند.

 نمی گذاریم 
عربستان هسته ای شود

توصیه رهبری به وزیر نیرو
رضا اردکانیان، وزیر نیرو درباره  
گزارش ارائه شــده از سوی وی در 
این جلســه و روایتی از سخنان و 
تدابیر حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
درباره  مسائل مربوط به سیل اخیر 
گفت: »نقشــه ای که من خدمت 
رهبــر معظم انقالب ارائه دادم، در 
لحظه اطالعاتــش مخابره و ثبت 
و ضبط می شــود و بر اســاس آن 
مســئوالن مختلف و کارشناسان 
برنامه ریزی خروجی از ســدها را 
تنظیم می کنند که ایشــان توجه 
ما را به موضــوع کرخه کور جلب 
کردند و فرمودند که حتماً این معبر 
آبی مورد استفاده قرار بگیرد و من 
وعده دادم که حتماً این موضوع را 
دنبال می کنیم. بیشــتر هدف من 
از ارائه  آن نقشه به  نوعی اطمینان 
دادن به رهبــر معظم انقالب بود 
که موضوع مهم پایداری سدها در 

استان خوزستان مدنظر ماست.«

وصف یک مرد الهی
»مهدی فضائلی« فعال رسانه ای 
در یادداشــتی با اشــاره بــه دیدار 
نصراهلل«،  »سیدحســن  با  اخیرش 
نوشت: سیدحسن نصراهلل برآمده از 
یک خانواده محروم اســت و جایگاه 
رفیع امروزش موجــب انقطاع او از 
پیشینه اش نشــده است. »تواضع«، 
»آرامــش« و »ساده زیســتی« این 
چهره پرافتخــار در کنار »ایمان«، 
و  »هوشــمندی  »شــجاعت«، 
عقالنیت«، »ســعه صدر« و به ویژه 
»مقاوم در برابر دشمن« شخصیتی 
از این قهرمان دنیای اسالم ساخته 
که حتی غیر مســلمانان و افرادی 
ظاهراً بیگانه از مقاومت و غیر ملتزم 
به مفاهیم دینی را شــیفته او کرده 
است و نکته پایانی اینکه وقتی این 
شخصیت ممتاز، جذاب، محبوب و 
غرورآفرین در همین دیدار به حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رسید و به مناسبتی 
خواست در باره ایشان صحبت کند، 
این گونه شــروع کرد: »من جانم را 

برای ایشان می دهم.«

اراده دولت در مقابل فساد
محمــد دهقــان، نایب رئیس 
نمایندگان والیی درباره  فراکسیون 
دردسرهای مقابله با فساد می گوید: 
»ماشین ســازی تبریز با مبلغ ۶۸۰ 
میلیارد تومان واگذار شده، در حالی 
که ارزش واقعی این کارخانه حدود 
۱۰ هزار میلیارد تومان است، حال 
چرا این کارخانه به یک فرد خالفکار 
سپرده شد. در ماه های اخیر ۵۵ نفر 
از نمایندگان مجلس به این تخلفات 
و اتفاقات اعتراض کرده و در نامه ای 
از رئیس وقت قوه قضائیه درخواست 
بررســی این پرونــده را کردند که 
خوشــبختانه قوه قضائیه وارد شد 
و برای برخی مســئوالن ســازمان 
خصوصی سازی که اهلیت این سمت 
را ندارند، پرونده قضایی تشکیل شد و 
برخی از آنها ممنوع الخروج شده اند، 
اما دولت حاضر به برکناری متهمان 

خصوصی سازی نیست.«

فرمانده در تعطیالت!
رئیس  مشاور  ناصری،  عبداهلل 
دولت اصالحات و عضو سابق شورای 
گفت:  اصالحات  جریان  مشــورتی 
»ســیل اخیر مانند یک جنگ بود 
کــه چند روز طول کشــید. کار به 
اندازه ای دشوار بود که آقای روحانی 
باید با استفاده از حکم حکومتی که 
از رهبر معظم انقالب درخواســت و 
اخذ می کــرد، در یک مقطع کوتاه 
فرماندهی ارتش و سپاه و نیروهای 
مسلح را برعهده می گرفت و بحران 
اخیر را مدیریت می کرد. این در حالی 
است که رئیس جمهور در چند روز 
اول تعطیالت در تعطیالت نوروزی به 
سر می بردند و نمی توانستند مدیریت 

مجموعه دولت را داشته باشند.«
بهترین سرمایه گذاران

سیدمصطفی میرسلیم با تأکید 
بــر اینکه برای تحقق شــعار رونق 
ضروری  ســرمایه  جلب  اقتصادی، 
بهترین سرمایه گذار  اســت، گفت:  
آحاد مردمند که سرمایه های خود را 
به صورت سپرده در اختیار بانک ها 
و مؤسســات اعتباری گذاشــته اند 
که به حــدود بیــش از ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان بالغ می شود. بانک ها 
باید از طرف مردم یا سپرده گذاران، 
کارگزاری کنند؛ اما متأسفانه بخش 
مهمی از تســهیالت بانکی به جای 
آنکه صرف پشــتیبانی از تولید کاال 
و خدمات شــود، به شبکۀ انحرافی 
واســطه های زائد اختصاص یافته و 

می یابد.

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

سرکشی های 
فرماندهان 

ارشد سپاه از 
مناطق سیل زده 

و مدیریت 
میدانی روند 

کمک رسانی به 
مردم در قیاس 
با کنفرانس های 

ویدئویی!

تعطیالت بسیجیان 
در خط مقدم 
امدادرسانی 

می گذرد. 
امدادرسانی 

نیروهای بسیجی 
و پخش کمک بین 
سیل زدگان، بسیج 

از اولین روزهای 
وقوع سیل کنار 

مردم حضور دارد

این کارگاه 
قالیشویی در 

شهر شیراز 
قالی ها و 

فرش های 
سیل زدگان را با 
کمک نیروهای 

بسیجی و اقشار 
گوناگون مردم به 

صورت رایگان 
شست وشو کرد

بارش رحمت الهی 
در سراسر ایران 

تنها سیل راه 
نینداخت، پس از 

سال ها خشکسالی، 
۹۰ درصد سدهای 
ایران در وضعیت 

مناسب قرار 
گرفتند و دریاچه ها 

و تاالب ها ا احیا 
شدند

بازدید سرلشکر باقری 
از بیمارستان فوق 
تخصصی صحرایی 

سپاه در آق قال؛ این 
بیمارستان مجهز 
به پیشرفته ترین 

تجهیزات پزشکی از 
اولین روزهای سیل 

در حال خدمت رسانی 
به مردم حادثه دیده 

است

طلبه های 
جهادگر، در کنار 

برادران اهل 
سنت در مناطق 

سیل زده مشغول 
امدادرسانی 

هستند؛ اتحادی 
که الزمه حل 

مشکالت مردم 
در این وضعیت 

است

پایش

   سید فخرالدین موسوی/  
۱۷ فروردیــن، در همــان اولین روز 
انتشــار روزنامه ها، در حالی که هنوز 
کشــور درگیــر امــداد و کمک به 
خســارت دیدگان سیل های روزهای 
ابتدای ســال بود، شــاهد جمالت 
عجیب و جالب توجــه بودیم؛ البته 
پیش از آنکه بخواهیم به ســراغ این 
عبارات برویم، باید به این نکته اشاره 
کنیم که متأسفانه در  سال های اخیر 
حوادث در کشور ما، از زلزله کرمانشاه 
تا آتش سوزی در ساختمان پالسکو 
و... برخالف ســال های پیش و البته 
برخالف متن جامعه و عمل و رویکرد 
اکثریــت مردم، در فضای مجازی، از 
سوی سیاست بازان و سیاست زدگان 
به جای آنکه زمینه ساز همدلی و وفاق 
باشد، به فرصتی برای انتقام گیری و 
عقده گشایی بدل شده است! موضوعی 
که تالش می شود به الیه های زیرین 
جامعه نیز پمپاژ شود! همان گونه که 
در پالســکو دیدیم، در میان آتش و 
دود و در حساس ترین ساعات امداد 
و نجات هشتگ اســتعفا زدند یا در 
روزهای زلزله در کرمانشــاه به جای 
همدردی و همراهی و کمک رســانی 
به زلزله زدگان ماجرای مسکن مهر را 
چنان بزرگ کردند و به مناقشه دامن 
زدند که همراهی با مردم سیل زده را 
به حاشــیه بردند! موضوعی که البته 
شروع آن در سال ۹۱ و زلزله ورزقان 
بود، زمانی که جریــان فتنه پس از 
شکســت در انتخابــات و ناتوانی در 
وتــوی رأی مردم پس از انتخابات به 
دنبــال فرصت  انتقام گرفتن از نظام 
و مردم بود و موضوع امدادرسانی به 
آســیب دیدگان را به یک مناقشه و 

تفرقه افکنی بدل کرد! 
امــا این بار روزنامه اصالح طلب 
»آرمان« پا را از درگیری های داخلی یا 
رقابت های سیاسی هم فراتر گذاشت 

و از زبان عبداهلل ناصری، عضو سابق 
شورای مشــورتی جریان اصالحات 
نوشــت: »در بحــران اخیر نهادهای 
نظارتی کلیه حساب های سلبریتی ها 
برای جمع آوری کمک ها را مســدود 
کردند و اجــازه ندادند اتفاقی که در 
زلزله کرمانشاه رخ داد، دوباره تکرار 
شود. نتیجه این نوع رویکرد نیز این 
شد که مردم در طول یک هفته تنها 
دو میلیارد و پانصد  میلیون تومان که 
رقم قابل توجهی نیســت، به حساب 
کمیته امــداد واریز کردنــد... زلزله 
کرمانشاه و سیل اخیر به خوبی نشان 
داد اعتماد مردم به گروه های مرجع 
و ســلبریتی ها بیشتر است.« مشاور 
رئیــس دولت اصالحــات همچنین 
اضافه می کند: »مدیریت بحران های 
طبیعی مســئله ای اســت که هیچ  
ارتباطی به سمت و سو و جناح بندی 
سیاسی ندارد. به همین دلیل نیز باید 
به صراحت عنوان کنم که جمهوری 
اســالمی پس از چهل سال هنوز در 
مدیریت بحران هــا نمره قابل قبولی 

دریافت نمی کند.« جمالتی که  کلیت 
نظام و بنیان هــای اجتماعی جامعه 
را هــدف گرفته و در تالش اســت 
این گونه القا کند که کشور در وضعیت 

آشفته ای به سر می برد؛ در حالی که 
هــم در بحث کمک هــای مردم به 
مهم ترین مرجع جمع آوری کمک ها، 
یعنی هالل احمر جمهوری اسالمی، 

مبالغ بسیار باالیی جمع آوری شد که 
قابل مقایسه با آنچه در زلزله کرمانشاه 
به حســاب چند چهره شناخته شده 
واریز شــد، نیست و همچنین بحث 
کمک رسانی و امداد، تخلیه روستاها، 
کنترل منابع آبی کشور و سدها و... با 
توجه به حجم باالی بارش ها و پهنه 
وسیع کشــور و مناطق آسیب دیده 
در مقام مقایســه با نمونه های مشابه 
در دیگر کشــورها از جمله سیل ها و 
طوفان هایی که در ایاالت متحده رخ 
داد، عملکرد بسیار مطلوبی داشتند 
و این تــالش همچنــان ادامه دارد 
و ان شــاءاهلل کار بازسازی مناطق و 
بازگشــت مردم به خانه های شان نیز 

ادامه خواهد داشت.
اما این رویکــرد تنها موضوع 
تعجب برانگیزی نبود که رسانه های 
اصالح طلــب مطرح کردنــد؛ بلکه 
روزنامــه »اعتمــاد« در مطلبی با 
عنوان »دست یاری جهان به سوی 
ایران« نوشــته اســت، کشور های 
مختلــف هم با ســیل زدگان ایران 

ابزار همــدردی کرده و برای کمک 
به آنها اعالم آمادگی کردند. وزارت 
امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی 
در صفحه توئیتر فارسی خود درباره 
حادثه ســیل اخیر ایران نوشت: »از 
طرف مــردم آمریکا به خانواده  های 
قربانیان سیل  های اخیر ایران تسلیت 
می گوییم. همچنین برای مجروحان 
و سیل زدگان آرزوی بهبودی سریع 
داریم. ما مانند همیشه آماده کمک 
هستیم، همان طور که در سایر نقاط 
جهان در این گونه شــرایط پیشتاز 
هســتیم.« »اعتماد« در حالی این 
جمــالت را به چاپ رســاند که در 
کنار آن هیچ اشاره ای به تحریم های 
ضد ایرانی کاخ سفید نکرد که مانع 
رســیدن کمک های ایرانیان خارج 
از کشــور به هموطنان شــان شد! 
موضوعــی که محمدجواد ظریف از 
آن به تروریســم اقتصادی یاد کرد 
و در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: »سیاســت فشار حداکثری 
ترامــپ که نقض صریــح قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت و دســتور 
دیوان بین المللی دادگستری است، 
در کمک رسانی هالل احمر ایران به 
تمامی مناطق آســیب دیده از سیل 
بی سابقه، اخالل ایجاد کرده است. از 
جمله اقالم ممنوعه، هلی کوپترهای 
امداد است. این فقط جنگ اقتصادی 
نیســت؛ این تروریســم اقتصادی 

است.«
 جهت گیری ها و موضع گیری هایی 
که به مراتب می تواند از ســیل های 
روزهای اخیر ویرانگرتر باشد؛ چرا که 
می شود خانه های سیل زده را دوباره بنا 
کرد یا گل و الی را از خیابان و خانه ها 
شست و جاده ها را دوباره ساخت؛ اما 
اعتمادی که فرو بریزد و حسن ظنی که 
به سوء ظن تبدیل شود، آسیب هایی 
نیست که به سادگی قابل جبران باشد!

   مهدی سعیدی/   رهبر 
معظم انقــالب اســالمي در اولین 
بیانات شــان در ســال ۱۳۹۸ کــه 
معمــوالً در صحــن مطهر حضرت 
علي بن موسي الرضا)ع( ایراد می کنند، 
جریــان غرب گــرا را نقــد کردند و 
فرمودند: »در داخل متأّسفانه بعضي ها 
غرب را بَزک مي کنند، بدي هاي غرب 
را توجیه مي کنند، رتوش مي کنند، 
نمي گذارند افکار عمومي متوّجه بشود 
که همیــن دولت هاي ظاهر الّصالح ـ 
مثل فرانســه، مثــل انگلیس، مثل 
دیگران ـ در باطن شان چقدر شیطنت 
و شرارت وجود دارد؛ مطبوعاتچي ها 
بین شان هست، رسانه اي ها بین شان 
هست؛ مثل تقي زاده. در دوره  طاغوت، 
آدمي مثل تقي زاده، به این مضمون 
گفــت که ایران باید از َفرِق ســر تا 
ناخن پا غربي بشــود؛ یعني سبک 
زندگــي در ایران باید غربي بشــود. 
امروز هم تقي زاده هاي جدید از این 
حرف ها مي زنند؛ البّته به این صراحت 
اّما مضمون حرف شــان  نمي گویند 

این است.«
ز  ا ده  ا تقــي ز سیدحســن 
رجــال صاحب نام دوران مشــروطه 
و پهلــوی، پــس از آشــنایي با آثار 
علوم  بــه  تجددخواه  نویســندگان 
جدید غربي و اندیشــه هاي اروپایي 
و تفکر تجددطلبانه تمایل یافت. وي 
سفرهای متعددی به اروپا داشت و در 
اثر این ارتباطات، روز به روز تعلقاتش 
بــه فرهنگ و ســبک زندگی غربی 
بیشتر شد. استاد اعظم »لژ بیداري 
ایرانیان« از جملــه عامالن انحراف 
نهضت مشــروطه از مســیر صحیح 
اسالمی بود که بعدها در صف حامیان 
و کارگــزاران حکومت اســتبدادی 
رضاخانی درآمد و در تنظیم قرارداد 
ننگین ۱۹۳۳ و واگذاری ثروت ملی 

کشور به بیگانگان نقش داشت.
نکته اساسی در این میان توجه 
به این حقیقت است که تقی زاده یک 
فرد نیست، بلکه نماد یک الگوی تفکر 
و نگرش و یک جریان فکری ـ سیاسی 
اســت که در جامعه روح وابستگی و 

دلبستگی و شیفتگی به غرب را تزریق 
می کند! برای ایــن جریان می توان 
ویژگی های مشترکی را برشمرد که 
وجــود آن در هر فرد می تواند آن را 

در جرگه جریان غرب گرا قرار دهد.
یکــي از ویژگي هــاي بنیادین 
که بــه مثابه عامل اصلــي انحراف 
این جریان فکري عمل کرده است، 
نبود خودباوري است. بي توجهي به 
داشــته ها و توانایي ها و بزرگنمایي 
ضعف ها و ناکامي ها، رویکرد بیمارگونه 
و ناصوابي اســت کــه حاصل آن از 
دســت رفتن اعتماد به نفس، امید 
به آینده، قــدرت تغییر و تحول در 
سطح کالن ملي است! کلیدواژه »ما 
نمي توانیــم« به زبان هاي مختلف از 
سوی کساني در طول سال هاي اخیر 
تکرار شــده اســت که اتفاقاً خود را 
روشنفکر و فرهیخته و گروه مرجع 
معرفي مي کنند و ادعاي پیشگامي 
و آوانــگاردي در تحوالت اجتماعي 
دارنــد! این رویکرد که از ضعف هاي 
شــخصیتي و وضعیت هاي روحي ـ 

رواني چنین افرادي حاصل مي آید، 
ویژگي مشــترک همه روشنفکران 
غربزده و امثال تقي زاده ها اســت که 
متأسفانه سالیان متمادي بخش قابل 
مالحظه اي از تریبون هاي فرهنگي، 
هنري و علمي کشور را نیز در اختیار 

داشته اند.
یکــي از مهم ترین ویژگي هاي 
جریانــي کــه بــا عنــوان جریان 
»تقي زاده ها« شهرت یافته، شیفتگي 
بــه فرهنگ و ســبک زندگي غربي 
اســت. این شــیفتگي تا آنجا ادامه 
می یابد که ادعا مي شــود ملت ایران 
راه نجاتي نــدارد مگر آنکه »از فرق 
سر تا نوک پا غربي شود.« این تفکر 
از آنجا که شــیفته غرب بوده و همه 
آمال و آرزوي خود را در غربي شدن 
مي بینــد، طبیعي اســت که دیگر 
چشــم بینایي براي دیدن جنایات و 
فساد غرب نداشــته باشد! از این رو 
در کالم و آثار ایشــان هیچ نقدي به 
غرب و اشاراتي به کارنامه سیاه آن در 
استعمار و استثمار صدها ساله جهان 

مشاهده نمي شود!
دلدادگي به غرب و ایســم هاي 
غربي، این جریان روشنفکري بیمار 
را در طول تاریخ به رویارویي با اسالم 
و ارزش هاي دیني ـ اخالقي کشانده 
است. مواضع و عملکرد اعضاي این 
تفکر و نگرش در طول تاریخ همواره 
علیه اسالم و نمادهاي اسالمي بوده 
و به واقع مي توان گفت، این جریان 
یکــي از رســالت هاي اصلي خود را 
شــریعت زدایي و دین ســتیزي قرار 

داده است.
در پس ادعاهاي آزادمنشــي و 
دموکراسي خواهي و چهره لیبرال مآبي 
این افــراد، نوعي خشــونت ورزي و 
انحصارگرایي و رادیکالیســم نهفته 
است که از آن براي هموارسازي مسیر 
دستیابي به قدرت و سرکوب و بایکوت 
مخالفان و منتقدان استفاده مي کنند. 
این در حالي است که همواره مخالفان 
خود را متهم به استبداد و خشونت 
کرده و با مظلوم نمایي خود را قرباني 

خشونت معرفي مي کنند!

واکنش تأمل برانگیز رسانه های اصالح طلب

ویران کننده تر از سیل

تفکر تقي زاده ها

و  ی هــا  جهت گیر  
به  که  موضع گیری هایــی 
مراتب می تواند از سیل های 
روزهای اخیر ویرانگرتر باشد؛ 
چرا که می شــود خانه های 
ســیل زده را دوباره بنا کرد 
یــا گل و الی را از خیابان و 
را  جاده ها  و  شست  خانه ها 
اعتمادی  اما  دوباره ساخت؛ 
حسن ظنی  و  بریزد  فرو  که 
تبدیل شود،  به سوء ظن  که 
آســیب هایی نیست که به 

سادگی قابل جبران باشد!



عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی از پنج سال پیش به 
بهانه کمک به دولت مستعفی منصورهادی جنگ همه جانبه ای 
را علیه ملت یمن به راه انداخته اند. در طول این مدت ائتالف 
سعودی ـ اماراتی از هیچ جنایتی دریغ نکرده است. تخریب زیرساخت ها، مدارس، بیمارستان ها، شبکه های 
آبرسانی و برق رسانی و... تنها نمونه هایی از پنج سال جنایت در یمن است. وزارت بهداشت یمن اعالم 
کرده از زمان تجاوز عربســتان ســعودی به یمن۱۰ میلیارد دالر به بخش ســالمت و درمان این کشور 
خسارت وارد شده است. یوسف الحاضری سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعالم کردکه تاکنون ۳۸ هزار 
غیر نظامی قربانی جنگ عربستان شده که از میان آنها ۱۲ هزار نفر کشته و ۲۶ هزار نفر زخمی شده اند.
این آمار تنها بخشی از جنایت هایی است که ائتالف سعودی علیه مردم یمن مرتکب شده است. 
در کنار این مشقت ها و جنایت ها، در طول سال های جنگ، دستاوردهایی نیز کسب شده که به برخی 

از آنها می پردازیم.
۱ـ مقاومت و ایستادگی: در طول مدت جنگ، نیروهای ائتالف با حربه هایی همچون تحریم، فشار 
اقتصادی و حمالت همه جانبه به شــهرها و روستاها مترصد شکنندگی مقاومت مردم بودند که تاکنون 

موفقیت خاصی در هیچ یک از عرصه های نظامی و سیاسی کسب نکرده اند.
۲ـ توانایی نظامی: انصاراهلل و کمیته های مردمی در عرصه نظامی با توجه به جنگ تحمیل شــده 
توانســته اند پیشرفت های مهمی کسب کنند. مهم ترین پیشرفت آنها در بعد نظامی، بازدارندگی است. 
ائتالف ســعودی اکنون از پاسخ های نظامی انصاراهلل و نیروهای مردمی هراس دارد. در ابعاد تسلیحاتی 
نیز انصاراهلل در سه زمینه توانمندی های موشکی،  توانایی های دریایی و هوایی و استفاده از اصول و فنون 

جنگ نوین توانسته نسبت به ابتدای شروع جنگ دستاوردهای محسوسی کسب کند.
شلیک موشک های برکان ۱ و ۲ به کاخ پادشاهی در الیمامه و ساقط کردن ناو سعودی در اطراف 
الحدیده نمونه ای از آخرین دستاوردهای موشکی انصاراهلل در زمینه موشک های بالستیک و دریایی است.
انصاراهلل در جنگ الحدیده هم از اصول آفندی)استفاده از پهبادها( و هم از اصول پدافندی)موشک های 
کوتاه برد( اســتفاده کرد و نمونه ای از جنگ ترکیبی یک ارتش کوچک در برابر یک ارتش تا بن دندان 

مسلح  را به نمایش گذاشت.
۳ـ بازیگری فعال سیاســی: با توجه به پیشــرفت ها و توانمندی های انصاراهلل در عرصه نظامی، در 
عرصه سیاسی نیز این جنبش با حمایت های مردمی دستاوردهای خوبی داشته است. عربستان سعودی 
از ابتدای جنگ یمن همواره به دنبال این استراتژی بوده که بازیگری انصاراهلل را در عرصه داخلی محو 
کند. فشــار به سازمان ملل برای پذیرش قطعنامه ۲۲۱۶  برای خلع سالح انصاراهلل و تحمیل انصارهلل به 
عنوان یک گروه شورشی در میان هم پیمانان خود نمونه ای از اقدامات سعودی علیه انصاراهلل بوده است.

راهبرد اصلی ائتالف سعودی در ابتدای جنگ نابودی انصاراهلل بود که در سال های بعد این استراتژی 
به رویکرد بازیگر منفعل تبدیل شــد. یعنی انصاراهلل به مرحله ای از ضعف برســد که به عنوان گروهی 
کوچک در مناطق شمالی یمن در قالب اقدامات فرهنگی به فعالیت بپردازد. استراتژی سوم عربستان 
تبدیل شــدن انصاراهلل به بازیگری بی طرف یا خنثی بود. در این مرحله انصارهلل باید در برابر اقدامات و 
تصمیماتی که از جانب سازمان ملل یا کشورهای دیگر صورت می گرفت، تمکین کند و هرگونه بیانیه 
یا قطعنامه ای را پذیرا باشــد. این اســتراتژی با واکنش منفی انصاراهلل روبه رو شد و اکنون انصاراهلل به 
مرحله ای رســیده است که عربستان ســعودی آن را به عنوان بازیگر فعال و اصلی در عرصه نظامی و 

سیاسی یمن قبول کرده است. 
بنابراین، با وجود اینکه جنگ یمن خســارت ها و ویرانی های زیادی را به بار آورده، اما در کنار این 
مســائل فرصت ها و دستاوردهای را نیز به همراه داشته است. در سایه این دستاوردها اکنون انصاراهلل و 
نیروهای مردمی به مرحله ای از توانایی و پیشرفت دست یافته اند که توان تغییر معادالت را چه در عرصه 

نظامی و چه سیاسی کسب کرده اند.

پنجره

یمن؛ پنج سال جنگ، پنج سال دستاورد قرینه سازی تحوالت ونزوئال
بررسی تاریخ و روند فتنه سازی های آمریکا علیه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران در مقاطع مختلف 
4۰ ســال اخیر نشــان از عزم جدی دولت آمریکا 
برای مقابله با ایران دارد که البته اظهارات اخیر مایک پنس، معاون ترامپ درباره دعوت مردم ایران 
به »تظاهرات خیابانی« علیه نظام اسالمی مهر تأییدی بر این سیاست ضد ایرانی دولت آمریکا است.
پنس به تازگی در سخنرانی خود همزمان با اوج گرفتن مداخالت سیاسی و امنیتی کاخ سفید 
در ونزوئال از تالش دولت آمریکا برای به رســمیت شناختن معارضان ایرانی، همانند آنچه در ونزوئال 

شاهد آن هستیم، خبر داد! 
وی در ســخنرانی خود به ماجرای شکست آمریکا در پیشــبرد ماجرای فتنه ۸۸ اذعان کرد و 
مدعی شــد: »جهان دفعه قبل در جریان جنبش سبز فرصت رویارویی با رژیم ایران را از دست داد؛ 
اما این بار نه. این بار همه ما باید محکم بایستیم. در حالی که اقتصاد ایران همچنان در حال سقوط 
است و مردم ایران به خیابان ها می آیند، ملت های دوستدار آزادی باید برای پاسخگو کردن رژیم ایران 
برای شر و خشونتی که بر مردم خود، بر منطقه و بر جهان وارد کرده است، در کنار هم قرار گیرند.«
بررسی این اظهارات بی پرده مایک پنس که در واقع دومین مقام عالی رتبه دولت آمریکا است، 
نشان دهنده نوع راهبرد اتخاذ شده آمریکا علیه کشورمان است که مهم ترین نکته آن ناامیدی آمریکا 
از طراحی و اجرای گزینه های سخت علیه ملت ایران است. در واقع دولت آمریکا با درک شرایط حاکم 
بر ایران و جهان به ناکارآمدی تمرکز بر گزینه های سختی همچون مقابله نظامی با ایران پی برده، لذا 
تمرکز و سرمایه گذاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را معطوف به افزایش فشارهای نرم علیه 
ملت ایران کرده که افزایش تحریم ها بخشی از این سیاست ضد ایرانی است. با این حال دولتمردان 
صهیونیســت آمریکایی به خوبی به این نکته واقفند که افزایش فشارهای ضد انسانی شان علیه ملت 
ایران به تنهایی تأثیری بر عزم و اراده مردم و نظام اسالمی ایران نخواهد داشت؛ لذا تشدید فشارها و 

تحریم ها را تنها به عنوان گام اول راهبرد تغییر نظام در ایران در نظر گرفته اند.
آمریکایی ها در این گام تالش می کنند با بهره گیری از امپراتوری رسانه ای خود مردم را از وضع 
موجود ناراضی کرده و آنها را به سوی آنچه از دید پنس تظاهرات خیابانی خوانده شده، سوق دهند 
که البته رهبر معظم انقالب مدتی قبل در یک اســتعاره هوشــمندانه از این سیاســت آمریکایی به 
»سیاســت عصبانی کردن مردم« یاد کردند. در همین راستا، در ماه های اخیر رسانه های فارسی زبان 
بیگانه به شدت بر حجم خبرسازی های خود در رابطه با مشکالت معیشتی و کارگری افزوده اند و در 
همه بخش های خبری و محتوایی آنها مطالبی با هدف تحریک اقشار آسیب پذیر قرار داده شده است!
امــا آمریکایی هــا در گام دوم سیاســت ضد ایرانی خــود تالش دارند برخالف سیاســت های 
شکســت خورده ضد ایرانی ســابق خود، برای جمهوری اســالمی ایران یک آلترناتیو جایگزین و در 
دســترس خلق کنند؛ هر چند این سیاســت را پیشتر و در جریان حمایت از سران فتنه ۸۸ آزمایش 
کرده بودند؛ اما هوشیاری ملت ایران و قیام ۹ دی موجب شکست این توطئه شد، لذا هم اکنون دولت 
آمریکا با طراحی پروژه آلترناتیوسازی در ونزوئال و حمایت از خوان گوایدو تالش دارد در یک محیط 
آزمایشگاهی توطئه ای از جنس فتنه ۸۸ را در کشور ونزوئال اجرا کند تا در صورت موفقیت این نمونه 
آزمایشگاهی فتنه جدیدی را علیه دشمن اصلی سیاست های استکباری خود، یعنی ایران طراحی کند.

البته آمریکایی ها یا همان احمق های درجه یک که رهبر معظم انقالب پیشــتر از آنها به عنوان 
دشــمنان حقیــر ملت ایران یاد کردند، به این نکته توجه ندارنــد که ماهیت ملت و نظام جمهوری 
اسالمی ایران برخالف تمام کشورها و ملت های دنیا در جهان بی بدیل است و این دست توطئه های 
آلترناتیوسازی هیچ گاه نخواهند توانست خللی در راه و مسیر ملت انقالبی ایران ایجاد کنند؛ زیرا مربی 
عبرت آموزی ملت ایران تجارب تاریخ معاصر و توطئه های تاریخی آمریکا در ایران و دنیاست که تنها 

به سود آمریکایی ها تمام شده است تا ملت ها!

فراسو

نوید کمالی
کارشناس  بین الملل

محمدرضا فرهادی
کارشناس بین الملل
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  یاســر سعید نژاد/ مایک 
پمپئــو وزیر خارجه آمریکا ســفری 
چند روزه را در اواخر ســال شمسی 
گذشــته به منطقه داشت. وی سفر 
منطقــه ای اش را از کویت آغاز کرد 
و با شــیخ »صباح االحمــد الصباح« 
امیر کویت دیدار و گفت و کرد. وزیر 
خارجه آمریکا پــس از کویت راهی 
سرزمین های اشــغالی شد. سفر دو 
روزه پمپئو به بیت المقدس همچنین با 
توقفی نمادین در سفارت آمریکا همراه 
شد که سال گذشته به دستور ترامپ، 
از تل آویو به بیت المقدس انتقال یافت. 
وی پس از ســفر به ســرزمین های 
اشــغالی به لبنان رفت. درباره دالیل 
این ســفر و مقاصد و اهداف آن ذکر 

چند نکته ضروری است:
۱ ـ ســفر پمپئو به منطقه در 
راستای راهبرد منطقه اي آمریکا یعنی 
مقابله با ایران است. در دولت ترامپ 
تحدید نفوذ ایران در منطقه و مقابله 
با آن مهم ترین اســتراتژی است. در 
همین راســتا پمپئو در لبنان اعالم 
کرد که واشــنگتن به دنبال اعمال 
فشار سیاســی و اقتصادی بر ایران 
برای تغییــر رفتــار و جلوگیری از 
توسعه طلبی در منطقه است. تاکنون 
ناتوی عربــی و برگزاری  تشــکیل 
کنفرانس ورشو از مهم ترین تالش های 
آمریکا برای همگام سازی و همراهی 
کشورهای عربی برای مقابله با ایران 
بوده که هیچ کدام مطابق با انتظارات 
و اهداف آمریکایی ها قرین موفقیت 

نشد. 
۲ـ ســفر پمپئو به فلســطین 
اشــغالی را باید در راستای انتخابات 
آتی رژیم صهیونیستی قلمداد کرد. 
این سفر در راستای حمایت آمریکا از 
نتانیاهو و اعطای کمک های معنوی و 
مادی واشنگتن به صهیونیست ها بود. 
حزب وابســته به نتانیاهو اکنون در 
آخرین نظرسنجی از حزب خیصون 
پایین تر اســت و ادامــه روند فعلی 
که همراه با فساد اقتصادی نتانیاهو 
و خانــواده اش همــراه بوده اســت، 
موجب شکســت او در انتخابات آتی 
خواهد شد. یکی دیگر از حمایت های 
مادی و معنوی واشنگتن از نتانیاهو 
در قضیــه به رســمیت شــناختن 
جوالن توســط ترامــپ و الحاق آن 
به ســرزمین های اشــغالی است. به 
گونــه ای که برخی ســفر پمپئو به 
منطقه و ســرزمین های اشــغالی را 
بسترسازی برای تصمیم ترامپ در به 
رسمیت شناختن جوالن دانسته اند. 
از ســوی دیگر واشنگتن نشان داده 
پیاده سازی طرح های خود  برای  که 
در منطقه همواره با صهیونیســت ها 
هماهنگ اســت و این هماهنگی در 
دوران ترامــپ به اوج خود رســیده 
است. پمپئو عالوه بر بحث انتخابات 
در دیدار از ســرزمین های اشغالی، 
درباره پیاده سازی طرح معامله قرن 
به عنوان یکــی از برنامه های اصلی 
آمریــکا در ســال ۲۰۱۹ و مقابله با 
ایران با ســران صهیونیستی بحث و 

گفت وگو کرد.
۳ـ  چینش ســفرها به گونه ای 
صــورت گرفته بــود کــه پمپئو به 
کشورهایی سفر کرد که رابطه خوبی 
با ایران دارند. کویت و لبنان از معدود 
کشــورهای عربی هستند که با ایران 
دارای روابــط گســترده اقتصادی و 
سیاسی هستند. شاید بتوان گفت سفر 
بــه کویت برای هدف قرار دادن نفت 
ایران از دریچه این کشور بود. احتماالً 
پمپئو در این ســفر که در دوره قبل 
موفق به انجام آن نشد، مترصد مجاب 
کردن مسئوالن کویت برای جایگزینی 
نفت ایران در قبال پایان معافیت های 

تحریمی ایران بود.
4ـ لبنان در اســتراتژی بلند 
مدت منطقه ای آمریکا جایگاه ویژه ای 
دارد و اهمیــت آن به دلیل حضور 
و نفــوذ حزب اهلل اســت. بــا توجه 
بــه پیروزی حــزب اهلل در انتخابات 
پارلمانی اخیر و موفقیت های نظامی 
آن در عرصه منطقه ای که منجر به 
نفوذ بیشتر حزب اهلل شده، آمریکا بر 
آن شده که از طریق اجماع سازی و 
همراهی دولت لبنان، حزب اهلل را از 
داخل با محدودیت مواجه کند. این 
اجماع برپایه القاِی تهدید حزب اهلل در 
لبنان برای مقابله با ایران خواهد بود.

ســفر  اینکه  پایانــی  ســخن 
پمپئو را با هدف اصلی پیاده ســازی 
اســتراتژی های آمریــکا در منطقه 
برپایه مقابله با ایران از طریق اجماع 
کشورهای عربی و متحد ساختن آنها 
با محوریت رژیم صهیونیستی صورت 

گرفته است.

هدف سفرپمپئو
ریچارد فالک، گزارشــگر ویژه ســابق ســازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین معتقد است اقدام ترامپ در رســمیت دادن به ادعای حاکمیت رژیم 
صهیونیستی بر بلندی های اشغالی جوالن ارزش حقوقی ندارد و با فشار نتانیاهو میسر شده است. بلندی های جوالن به عنوان بخش اشغالی از خاک سوریه 

در تطابق با الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه است. نه اسرائیل و نه آمریکا در موقعیتی نیستند که این موقعیت را تغییر دهند.

 فاقد وجاهت 
قانونی

روزنه

جوالن، قربانی توسعه طلبی آمریکایی - صهیونیستی
   فرزان شــهیدی/ دونالد ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریکا بار 
دیگر به یک اقدام تجاوزکارانه و اهانتی آشــکار دســت زد. وی در ۵ فروردین ۹۸  با 
امضای اعالمیه ای حاکمیت رژیم غاصب صهیونیســتی بــر بلندی های جوالن را به 

رسمیت شناخت. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تشکر از ترامپ گفت: »در 
مقطعی که ایران می خواهد از سوریه به منزله پایگاهی برای نابودی اسرائیل استفاده 
کند، رئیس جمهور ترامپ، شجاعانه حاکمیت اسرائیل بر جوالن را به رسمیت شناخت!«
این اتفاق پیش از برگزاری انتخابات عمومی در رژیم صهیونیســتی رخ داد که 
در آن نتانیاهو یکی از نامزدهای اصلی برای پست نخست وزیری است. برخی ناظران 
معتقدنــد، تصمیم آمریکا در قبال بلندی های جوالن به مثابه یک هدیه ارزشــمند 
می  توانــد بخت نتانیاهو را بــرای پیروزی در انتخابات باال ببرد، به ویژه آنکه موقعیت 
وی به دلیل پرونده فساد تضعیف شده و دشوارترین کارزار انتخاباتی را پیش رو دارد.
دونالد ترامپ پیش از این نیز تصمیم های مهمی در حمایت از رژیم صهیونیستی 
گرفته اســت. او اواخر سال ۲۰۱۷ بیت المقدس را به پایتختی رژیم صهیونیستی به 
رسمیت شناخت و سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کرد. دولت آمریکا همچنین 
کمک های خود را به فلســطینی ها قطع کرده و ســطح روابط خود را با تشــکیالت 

خودگردان پایین آورده است.
اما بلندی های جوالن چرا مهم است؟

بلندی های جوالن به مثابه یک منطقه راهبردی در جنوب ســوریه، در جریان 
جنگ شــش روزه ســال ۱۹۶۷ )۵۲ سال پیش( به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد. 
در ســال ۱۹۸۱، این رژیم قوانین داخلی خود را به این منطقه تسری داد که از نظر 
حقوقی، به منزله انضمام اعالم نشده آن به خاک سرزمین های اشغالی بود. این در حالی 
است که سازمان ملل همچنان بلندی های جوالن را بخشی از خاک سوریه می داند.

بلندی  های جوالن یک موقعیت استثنایی دارد و رژیم صهیونیستی با اشغال این 
منطقه به امتیازات خاص نظامی و اطالعاتی  دست یافته است. از باالی این منطقه، 
بخش بزرگی از جنوب ســوریه و حتی شهر دمشق در ۶۰ کیلومتری شمال جوالن 
قابل رؤیت اســت. افزون بر امتیاز نظامی، بلندی های جوالن، یک منبع بســیار مهم 
آب برای منطقه  ای است که با مشکل کم آبی مواجه است. از سویی، خاک حاصلخیز 
جوالن ظرفیت مناســبی برای کشاورزی دارد و ارتفاعات این منطقه در زمستان، به 

تنها پیست اسکی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
اقدام یکجانبه و غیرقانونی ترامپ درباره شناسایی حاکمیت رژیم صهیونیستی 
بر بلندی های جوالن واکنش  های منفی فراوانی در پی داشته است. از سازمان ملل و 
اتحادیه اروپا و روســیه گرفته تا اتحادیه عرب و برخی کشورهای منطقه، همگی این 
اقدام را محکوم کرده اند. هر چند اقدام ترامپ در سطوح مختلف محکوم شده است، اما 
محکومیت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه الزم است اقدامات بازدارنده و در صورت لزوم 
عملیات نظامی انجام گیرد. در غیر این صورت، به قول سیدحســن نصراهلل، دبیر کل 
حزب اهلل لبنان، باید منتظر بمانیم تا ترامپ فرمانی را امضا کند که به موجب آن کرانه 
باختری نیز به منزله اراضی تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته  شود!
قطعاً اگر برخی از کشــورهای عربی قدم در راه سازش نمی گذاشتند و در برابر 
سیاست های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی صف آرایی می کردند، ترامپ هرگز 

جرئت امضای انضمام جوالن به رژیم صهیونیستی را نداشت.
لذا تنها راه مقابله با توســعه طلبی های رژیم صهیونیستی در سایه حمایت های 
آشکار آمریکا، پافشاری بر گزینه »مقاومت« است، گزینه ای که تاکنون کارآیی خود را 
نشان داده و از این پس نیز می تواند مانع زیاده خواهی دشمن در منطقه غرب آسیا شود.

یادداشت

العربیه: سپاه پاسداران ایران با همکاری قطر تمرکز خود را متوجه میادین 
گازی کرده تا ممنوعیت صادرات نفت و خروج شــرکت های بزرگ از این کشور 
در پی تحریم های آمریکا را جبران کند. سپاه می خواهد با توجه به ناکامی دولت 
حسن روحانی در بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین با توجه به بحران اقتصادی 
ایران در پی خروج دولت ترامپ از توافق هســته ای، از تحریم ها برای گســترش 

سیطره خود بر اقتصاد ایران استفاده کند.
نیویورک تایمز: تالش ایاالت متحــده برای منزوی کردن ایران، از جمله 
مجازات شبه نظامیان و سیاستمداران عراقی که از سوی مقامات ایرانی پشتیبانی 
می شــوند، تنش ها را نه تنها بین واشنگتن و بغداد، بلکه در داخل دولت ترامپ 

نیز افزایش داده است.
روزنامه صهیونیســتی معاریو: تصمیم ترامپ مبنی بر الحاق جوالن به 
اسرائیل، بخشی از نبرد اسرائیل ـ آمریکا علیه ایران بود؛ حتی از درگیری مستقیم 
با روس ها هم جلوگیری کرد. برخی فکر می کردند خروج ترامپ از سوریه، از پشت 
چاقو زدن به اسرائیل است، اما او ثابت کرد قصد رها کردن هم پیمان خود را ندارد.
بلومبرگ: آمریکا به منظور سخت ترین و چالش برانگیزترین آزمایش دفاع 
موشــکی خود برای سرنگونی موشک های متخاصم آماده می شود. این برنامه در 
واقع آزمایش توانایی نظامی آمریکا برای هدف قراردادن موشک  های دشمنانش، 

از جمله ایران و کره شمالی است.
الشرق االوسط: هدف ایران از اجرای اتصال خط زمینی بین ایران ـ عراق  ـ 
سوریه پایدارسازی پروژه جمهوری اسالمی به منظور برقراری یک مسیر زمینی 
برای پیوند دادن تهران به دریای مدیترانه به منظور دور زدن تحریم های ایاالت 

متحده از طریق یک محور نظامی در سه پایتخت تهران، بغداد و دمشق است.
فارین پالیســی: ویلیام برنز از زبان برخی مقامــات دولت ترامپ، همان 
حرف های غلطی را درباره ایران می شنویم که سال ۲۰۰۳ به حمله به عراق منجر 
شد. به اشتباه فکر می کنند با رویکرد خصمانه می توانند موجب تسلیم یا فروپاشی 

نظام ایران شوند؛ این در یک اشتباه تاریخی ریشه دارد.
هاآرتص: چه ترامپ جوالن را از آن اســرائیل می دانست یا نمی دانست، به 
هر حال اسرائیلی ها قرار نبود به سمت جوالن حرکت کنند. این اقدام چند دهه 
در فهرســت اقدام قرار داشــت و اثبات شد، اقدامات این چنینی بی فایده است. 
معلوم نیست این اقدام ترامپ دستاوردی برای ساکنان اسرائیل دارد یا خیر. تنها 

نتیجه قطعی این اقدام حمایت و تقویت نتانیاهو بود.
واشنگتن پست: دونالد ترامپ برای مهار ایران با حاکمان به شدت سرکوبگر مصر و 
عربستان وحدت کرده است. اگر بهار عرب دیگری در راه باشد، ترامپ بازنده آن خواهد بود.

اینترنشنال پالسی دایجست: ایاالت متحده باید این مسئله را به رسمیت 
بشناســد که ایران یک بازیگر بزرگ منطقه ای در خاورمیانه است. اگر قرار باشد 
هر یک از بحران های خاورمیانه حل شوند، از روند صلح بین اسرائیل و فلسطین 
گرفته تا پایان یافتن جنگ های داخلی در سوریه و یمن، ایران باید سر میز مذاکره 

حضور داشته باشد. 
 خبرگزاری یدیعوت آحارونوت: موفقیت های سردار سلیمانی سبب شده 
است ایران به اهرم تأثیرگذار منطقه تبدیل شود. روزی قرار بود لبنان و سوریه و 
عراق و فلسطین بخشی از امپراتوری اسرائیل باشد؛ اما اکنون در اندیشکده های 

خود می گویند آیا اسرائیل جشن ۱۰۰ سالگی را خواهد دید!
اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا: اعمال فشارهای سیاسی و 
اقتصادی شدید و همه جانبه آمریکا بر حکومت ایران تا حدی است که حتی ممکن 
است به »فروپاشی رژیم« منجر شود؛ اما دولت آمریکا به موضوع فروپاشی حتی 
اگر فرض را بر آن بگیریم که اتفاق خواهد افتاد، توجه چندانی نشان نداده است.
در این ســناریو ممکن اســت چند حالت برای ایران اتفاق بیفتد: به قدرت 
رسیدن نظامیان)مصر( یا تجزیه و از هم پاشیدگی کشور )لیبی( و تضعیف تدریجی 
حکومت )ونزوئال( و هر یک از این احتماالت برای ایران و مردم آن کشور پیامدهای 

بسیار متفاوتی خواهد داشت.

رصد

   حمید خوشــایند/ یکی 
از محورهــای کلیدی ســخنان رهبر 
معظم انقالب در صحن رضوی سخنان 
ابتدایی ایشــان بود که برخالف برخی 
دیدگاه های رایج که سال ۱۳۹۸ را سال 
تهدیدها و ســختی ها برای جمهوری 
اسالمی ایران ترسیم می کنند، با یک 
نگاه حکیمانه و واقع بینانه این سال را 

سال »فرصت ها« خواندند.
الزم اســت در اینجــا منظور از 
فرصت های سال ۹۸ که در این نوشتار، 
صرفاً فرصت های خارجی  )منطقه ای و 

بین المللی( است، تبیین شود.
همچنــان کــه کارشناســان و 
تحلیلگران برجسته بین المللی و داخلی 
هم تأکید دارند و واقعیات سیاســی و 
میدانی نیز گویای آن اســت، صحنه 
بین المللی مدام در حال تغییر اســت 
و کیفیت رویارویی جمهوری اسالمی 
ایران با این تغییرات وضعیت کشــور 
را در ســال جدید و ماه های پیش رو 
رقم خواهد زد. با اینکه در سال جدید 
چالش هایی هم در حوزه های منطقه ای 
و بین المللی برای کشور وجود دارد، اما 
فرصت ها و گشایش ها هم کم نیست. 
کما اینکه فرصت های پیش رو در سال 
جدید از نظر کمی و کیفی در یک سطح 
غیرقابل قیاس با چالش ها و تهدیدها 
قرار گرفته اســت. شــناخت و آگاهی 
نســبت به این فرصت ها، پیش شرط و 
مقدمه مهم برای بهره برداری از آنهاست. 
از این رو در ادامه اهم فرصت های ایران 

در سال جدید مطرح می شود:

با  ایران  روابــط  تحکیم  ۱ـ 
دولت های دوست منطقه

یکی از اقدامات مهم نظام سلطه و 
در رأس آن دولت آمریکا در سال ۱۳۹۷ 
علیه جمهوری اسالمی ایران، فشارهای 
ســخت اقتصادی و اعمال تحریم های 
گســترده بوده اســت؛ اما تحریم های 
مذکور در کنار ســختی هایی که برای 
اقتصاد ایران بــه وجود آورد، تلنگری 
به دولتمــردان ایرانی بود که تکیه به 
کشورهای غربی برای تأمین نیازهای 
اقتصادی و بسط و گسترش مبادالت 
تجــاری یک خطای فاحش اســت. با 
اینکه کماکان نیــز برخی ها در درون 
دولت، نگاه به غرب را مؤلفه ای مهم در 
حل وفصل مشکالت اقتصادی و حتی 
سیاست خارجی کشــور می پندارند؛ 

اما این نگاه بــه منزله یک نگاه غالب 
در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به تدریج به 
حاشــیه رفته و در پی تأکیدات مکرر 
رهبر معظم انقالب نگاه به کشورهای 
همسایه در دستور کار سیاست خارجی 
قرار گرفت که سفر پربار رئیس جمهور 
اسالمی ایران به عراق در روزهای پایانی 
سال ۹۷ در این چارچوب قرار داشت.

البته باید توجه داشــت تعامل و 
گسترش روابط با کشورهای همسایه 
به مثابه یک سیاســت راهبردی یکی 
از مطالبات مهــم رهبر معظم انقالب 
از تمــام دولت ها به ویژه دولت کنونی 
اســت. چنانکه معظم له در این باره در 
اول فروردین ۱۳۹۷ تأکید می کنند: »با 
۱۵ کشور ما همسایه هستیم و این یک 
امکان و یک ظرفیت بسیار مهم برای 

کشور است... .«
بنابراین تحکیــم روابط ایران با 
دولت های دوســت منطقــه، تثبیت 
توافقات دوجانبه برای مبادالت تجاری 
و مالی و بالتبع شــکل گیری تدریجی 
مناسبات اقتصادی با آنها، مانند تحکیم 
روابط تجاری و اقتصــادی با عراق یا 
مشارکت در بازسازی سوریه، از جمله 
فرصت های مهم منطقه ای ایران در سال 

جدید است.
ترامپ ـ  مثلث  فروپاشی  ۲ـ 

نتانیاهو ـ بن سلمان
بخش عمده ای از مشــکالت در 
ســال ۱۳۹۷ چه در حــوزه تحریم و 
چه در حــوزه تهدیــدات امنیتی، از 
قبیــل انجام اقدامات تروریســتی در 
داخل، سیاســت های ایران هراسی در 
منطقه، تحریک کشــورهای متخاصم 
علیه ایران و ... از طریق مثلث ترامپ ـ 

نتانیاهو ـ بن ســلمان صــورت گرفت. 
این مثلث هم اکنــون با یک اختالل 
کارکردی مواجه شده است. مثلثی که 
قرار بود صادرات نفت ایران را به صفر 
برســاند، ایران را پای میز مذاکره در 
زمینه مسائل موشکی و عقب نشینی از 
مواضع منطقه ای بیاورد، دست ایران را 
از منطقه کوتاه کرده و ایران را به یک 
بازیگر خنثی و منفعل و منزوی تبدیل 
کند، بر اثر تنش های داخلی در نیل به 
اهداف خود شکست خورده است. اوالً، 
روابط آمریکا و عربستان به ویژه پس از 
قتل جمال خاشقجی دچار مسائل حاد 
درونی شده است. ثانیاً، نتانیاهو که نقش 
مهمی در پشت صحنه سیاست ترامپ 
علیه ایران ایفا می کند، به شدت درگیر 
مبارزه برای حفظ نقش خود در آینده 
سیاسی رژیم صهیونیستی شده است. 
ثالثــاً، توانایی خود دونالد ترامپ 
نیز برای مانور دادن در خطر است؛ زیرا 
هر چه از انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا می گذرد، احتمــال اینکه او با 
موانع بیشــتری از سوی کنگره مواجه 
شــود، افزایش می یابد. از سوی دیگر، 
ســال آینده سال آغاز فصل انتخاباتی 
در آمریکاســت و حتــی چشــم انداز 
شکست ترامپ ممکن است بسیاری از 
شرکت های خارجی را به آغاز مذاکره 
برای ورود مجدد به ایران ترغیب کند 
و زمینه افول ترامپ در فضای سیاسی 

داخل آمریکا فراهم شود.
شکســت  روندهــای  ۳ـ 
و  آمریکایــی  سیاســت های 

پیروزی های ایران
بخش عمده ای از سیاســت های 
آمریکا علیه ایران، در ســال ۱۳۹۷ با 

شکست مواجه شد که پروژه شکست 
آمریکا در قبال ایران با توجه به واقعیات 
سیاسی، اقتصادی و میدانی حاضر در 
ســال ۱۳۹۸ تکمیل خواهد شد. باید 
توجه داشت، در حال حاضر مهم ترین 
نشانه شکست سیاست آمریکا در قبال 
ایران، سیاســت تحریم آمریکاست که 
قبــل از اینکه در خطر قــرار بگیرد، 

شکست خورد.
تداوم روند شکست سیاست های 
ضد ایرانــی آمریکا در قبال جمهوری 
اســالمی از منظری خاص، به معنای 
اثبات حقانیت و همچنین ارتقای قدرت 
و جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران در 
معادالت منطقه ای و فرامنطقه ای است .
۴ـ تثبیت پیروزی های جبهه 

مقاومت اسالمی
ســال ۱۳۹۷ ســال گســترش 
فتوحات و فرصت های جبهه مقاومت 
اســالمی بود. در این سال، در نتیجه 
اقدامــات نظامی در ســوریه، حضور 
ایــران، حزب اهلل و اقدامات مشــترک 
هم پیمانان سوریه توانستند عمده ترین 
درگیری هــا را از بیــن ببرند. خروج 
نیروهای آمریکایی از خاک ســوریه و 
اعتراف هایــی که رژیم صهیونیســتی 
در ســال گذشته داشــت و همچنین 
سفر بشار اســد به ایران، نشان دهنده 
موفقیت های ایران در صحنه رقابت های 
منطقه ای بود که موجب نگرانی رژیم 
صهیونیستی و هم پیمانانش شده است.
در عــراق، با وجــود اینکه رژیم 
صهیونیستی و هم پیمانانش تالش های 
بســیاری انجام دادند تا داعش دوباره 
در عراق زنده شود، اما ایران و عراق با 
همکاری یکدیگر فتنه داعش را خاموش 

کردند و ســفر رئیس جمهور ایران به 
عراق با دســتاوردهای رشک برانگیزی 
در بازتاب های رســانه ای و سیاســی 

مواجه شد.
در یمــن در ســال ۹۷، یمنی ها 
ضمن دفع چند حمله عربســتان، فاز 
نظامی را به مذاکره سیاسی در استکهلم 
سوئد کشاندند. هدف عربستان این بود 
که رژیمی دست نشانده سر کار بیاورد 
که نتوانست؛ لذا درونمایه همه وقایع، 
رویدادها و اتفاقات سیاسی ـ میدانی در 
سوریه، عراق، یمن و حتی لبنان نشان 
می دهد، ســال جدید سال فرصت ها 
و گشــایش ها برای جبهــه مقاومت 

خواهد بود.
نتیجه گیری

احصــا و شناســایی فرصت های 
فراروي نظام جمهوری اســالمی ایران 
آن هــم در شــرایط فعلی کــه نظام 
ســلطه با تمام ابزارهــای موجود در 
مقابل نظام ایســتاده اســت، یک امر 
عقالني و اصل مســلم علمي است تا 
با شــناخت فرصت های مذکور البته با 
در نظر گرفتن تهدیدات موجود، روند 
تدوین راهبردهای سیاســت خارجی 
و همچنین سیاســت گذاری و اجرا را 
بر مؤلفه ها و مبانــی قابل اتکایی قرار 
داد. برخالف برخی تحلیل ها که عمدتاً 
ســاخته و پرداخته اذهان بوده و تنها 
از ذهن افرادی کــه دل در گرو غرب 
و غرب گرایی دارند، برمی آید، امســال 
نه تنها برای کشور سال سخت و توأم 
با تهدید نخواهــد بود؛ بلکه فرصت ها 
و گشــایش ها در این ســال به مراتب 
بر تهدیدها و ســختی ها غلبه خواهد 
داشــت. در این راه تجربه سال ۱۳۹۷ 
پیش روی مردم ایــران و جهان قرار 
دارد؛ چــرا که قرار بــود به خیال خام 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، 
انقالب اسالمی چهل سالگی اش را نبیند 
و آمریکا تهران را فتح کند؛ اما برخالف 
نظر و سیاســت های آمریــکا، انقالب 
اسالمی نه تنها با قدرت تمام از چهل 
ســالگی عبور کرد؛ بلکه با ایستادگی 
در مقابل اقدامات و سیاست های ضد 
ایرانی آمریکا، توانســت سیاست های 
آمریکا در قبال جمهوری اســالمی را 
به شکست بکشاند. با چنین تجربه ای 
باید در سال جدید امیدوار بود؛ چرا که 
آمریکا دیگر ابزار جدیدی برای فشــار 

بیشتر بر ایران ندارد.

فرصت های خارجی ایران در سال 1398

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان



 امیرحســین عسکریان/ 
رهبر معظم انقــالب در پیام نوروزی 
ســال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال 
پیش رو بــه عنوان »رونــق تولید«، 
مشــکل اساســی و فوری کشــور را 
همچنان مشــکل اقتصادی دانستند. 
در حــال حاضــر که کشــور در یک 
جنگ تمام عیــار اقتصادی قرار دارد، 
بهبود وضع معیشــتی مردم از مسیر 
»رونق تولید« محقق خواهد شد. در 
واقع، »رونق تولید« به اشــتغال زایی، 
کارآفرینی و افزایش بهره وری در همه 

عرصه ها منجر می شود.
پیشــگیری  یعنی  تولید،  رونق 
از هر سیاســت، تصمیم و اقدامی که 
ســبب افزایش تعطیلــی کارگاه ها و 
کارخانه های تولیدی و خدماتی  شود. 
رونق تولید یعنی رفع محدودیت ها و 
موانع بر سر راه تأمین مواد اولیه و بهبود 
و اصالح سیاست های گمرکی و ثبات 
قوانین و پرهیز از دســتورالعمل های 
خلق الســاعه. رونق تولید یعنی تغییر 
تعرفه هــا و سیاســت های واردات به 
نفــع تولیــد داخــل و جلوگیری از 
رانت خواری های ارزی و واردات بی رویه 
کاالهای اساسی و مصرفی از گوشت 
و برنــج گرفته تا کفش و پوشــاک و 
وسایل الکترونیکی .رونق تولید یعنی 
پیشگیری از نفوذ و گسترش بانک ها 
و خلق بی رویه پول و افزایش نقدینگی 
از سوی نظام بانکی معیوب و به جای 
آن هدایت نقدینگی به ســمت سایر 
بازارهای مالی، به ویژه بورس و تسهیل 
ورود شــرکت ها به بورس و تعمیق و 
گسترش سایر روش های تأمین مالی 

بخش تولید.
البته قطعاً رونق تولید، مستلزم 
ارتقای کیفیت، تنوع در بسته بندی، 
تبلیغات و بازاریابی مدرن، استفاده از 
دانش و تکنولوژی و بهره مندی صحیح 
از فضــای مجازی و آشــنایی با علوم 
تجارت بین الملل است که باید مد نظر 
تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار گیرد.

یکــی از الزامات تحقق شــعار 
کسب وکار  تسهیل گری محیط  سال، 
اســت. در واقع، راهبــرد رونق تولید 
ملی تســهیل در محیط کســب وکار 
است. به منظور تحقق این امر ضروری 
است قوای سه گانه مجدانه رفع موانع 
کســب وکار را دنبال کنند. منظور از 
»محیط کســب وکار«، آن دســته از 
عواملی هستند که در مدیریت بنگاه ها 

مؤثرنــد؛ ولی خارج از کنترل مدیران 
بنگاه ها قرار دارنــد. خالصه رویکرد 
بهبود محیط کسب وکار برای تحقق 
رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید 
این است که خصوصی سازی، اعطای 
وام بــه طرح های تولیــدی و ایجاد 
زیرساخت ها برای رشد سرمایه گذاری 
کافی نیســت؛ چرا که در بسیاری از 
کشورها با وجود اجرای نسبتاً کارآمد 
همه این سیاست ها، بخش خصوصی 
از خود  برای سرمایه گذاری  اشتیاقی 
نشان نداده است. دلیل این مسئله هم، 
نامساعد بودن محیط کسب وکار است.
تجربه کشورهای گوناگون نشان 
می دهــد، دولت هایی که تمرکز خود 
را بر روی بهبود محیط کســب وکار 
گذاشــته اند، رشــد بســزایی از نظر 
اقتصادی داشته اند. برای نمونه در دهه 
شرکت های  واگذاری  روسیه   ،۱۹۰۰
دولتی به بخش خصوصی را برگزید و 
در این مسیر با کاهش رشد اقتصادی 
و افزایش نابرابری روبه رو شد؛ اما چین 
به جای انجام چنین اقدامی، محیط را 
برای کسب وکار مساعد کرد و با این کار 
نه تنها سهم بخش خصوصی در اقتصاد 
چین به شدت افزایش یافت؛ بلکه ۵۰۰ 

میلیون چینی از فقر نجات یافتند.
تحقق شعار سال نیازمند تسهیل 
و هموارسازی فضای کسب وکار است. 
این وظیفه برعهده قوای سه گانه است 
کــه باید برای رفــع موانع موجود در 
فضای کسب وکار، اقدامات الزم را در 
دستور کار قرار دهند. همچنین اتاق ها 
به مثابه متولی تعیین شــاخص های 
ملی محیط کســب وکار در ایران باید 
علل پس رفت یا پیش رفت در هر یک 

از این شاخص ها را جست وجو کنند.
اما یکی از الزامات بهبود فضای 
کســب وکار، پایش دائمی مؤلفه های 

محیط کســب وکار اســت. ذکر این 
نکتــه ضروری اســت کــه باید این 
مؤلفه ها را سازمان های داخلی تعیین 
و صحه گذاری کنند؛ چرا که بررسی ها 
نشان می دهد تعیین مؤلفه های مذکور 
از سوی سازمان های بین المللی، نظیر 
بانک جهانی نواقص آشــکاری دارد. 
در واقع، مؤلفه های شــاخص سهولت 
کسب وکار که بانک جهانی تعیین کرد، 
همه ابعاد مؤثر بر کســب وکار را رصد 
نمی کند و ممکن اســت با اقداماتی، 
رتبه کسب و کار یک کشور بهبود پیدا 
کند؛ اما عماًل محیط کسب وکار سالم 

نشود و بهبود نیابد.

شــاخص های  آشــکار  نواقص 
جهانی، مرکــز  بانــک  کســب وکار 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی را 
بر آن داشت تا خود مؤلفه های محیط 
کسب وکار را تعیین کند. به این منظور 
مرکــز پژوهش های مجلــس پس از 
تبییــن مؤلفه های ملی کســب وکار 
در ایــران از طریــق نظرخواهــی از 
تشــکل های سراســری اقتصادی در 
سال ۱۳۸۹، مؤلفه های ۲۲گانه محیط 
کســب وکار را تعیین کرد. بخشی از 
مهم ترین ایــن مؤلفه ها در ذیل آمده 

مشتریان  برگشــت چک های  است: 
و همــکاران، بی ثباتی در قیمت مواد 
اولیه، تعرفه پایین کاالهای وارداتی و 
رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب 
خارجی در بازار، ضعف زیرساخت های 
تأمیــن برق، ضعف زیرســاخت های 
حمل ونقــل، ضعــف نظــام توزیع و 
مشــکالت رساندن محصول به دست 
مصرف کننده، نرخ باالی بیمه اجباری 
نیروی انســانی در ســال ۹۰، قانون 
»بهبود مســتمر کسب وکار« با هدف 
ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع 
موانع کسب وکار، مطرح و تصویب شد. 
مطابق ماده 4 ایــن قانون، اتاق های 
بازرگانی موظف شــدند بــه منظور 
اطالع سیاستگذاران از وضعیت محیط 
کسب وکار در کشور، شاخص های ملی 
محیط کســب وکار در ایران را تدوین 
و بــه طور ســاالنه و فصلی حســب 
مورد به تفکیک اســتان ها، بخش ها 
و فعالیت های اقتصادی، ســنجش و 

اعالم کنند.
مطابق ماده 4 قانون مذکور، اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران سامانه ای را تحت عنوان »سامانه 
پایش محیط کســب وکار« راه اندازی 
کرد تا همه فعاالن اقتصادی این امکان 
را داشته باشند تا در زمینه مؤلفه های 
محیط کســب وکار اظهار نظر کرده و 
در این نظرســنجی شرکت کنند. از 
پاییز ۹۵ تا اکنون نیز اتاق بازرگانی به 
صورت فصلی گزارشی را تحت عنوان 
»پایش ملی محیط کسب وکار ایران« 
منتشــر می کند و از آن زمان، مرکز 
پژوهش هــای مجلس دیگر این اقدام 

را انجام نمی دهد.
مطابــق این گزارش هــا، میزان 
پس رفت یــا پیش رفت در هر یک از 
مؤلفه ها با نظرخواهی از تشــکل های 

اقتصادی مشــخص شده است؛ اما از 
اولویت دار فعلی این اســت  اقدامات 
که علل پس رفت یا پیش رفت در هر 
یک از این مؤلفه ها مشــخص شود و 
تنها به نمره دهی در این شــاخص ها 
بسنده نشــود. اقدام اولویت داری که 
باید در ســال جاری در دســتور کار 

اتاق ها قرار گیرد.
انتخاب شــعار رونق تولید نشان 
می دهد، اولویت کشور همچنان مسئله 
اقتصاد اســت؛ از این رو سیاست های 
کشــور بایــد به ســمت رفــع موانع 
فعالیت های فعاالن اقتصادی هموار شود.
بی شــک، جان گرفتن تولید در 
کشــور نیازمند پارامترهایی است که 
بایــد مورد توجه قرار گیــرد. در این 
میان اشتغال و امنیت شغلی در سایه 
تولید به وجــود می آید و تولید ملی 
کارآفرینی  اشتغال زایی،  بر  مقدمه ای 
و افزایــش بهره وری در همه عرصه ها 
به شــمار می رود که بهبود وضعیت 
اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و 
توسعه اقتصاد کشور را موجب می شود.

رونق تولید وجوه مختلفی دارد 
و یکــی از جنبه هــای آن، خروج از 
وابســتگی به نفت و درآمدهای نفتی 
است. در شــرایطی که با بحران های 
اقتصادی مواجه هســتیم، راه نجات 
کشور در تولید داخلی است و هرچه 
تولیــد رونق بگیــرد، کاال و خدمات 
ایرانی هم رونق می یابد و به تبع آن، 
اشــتغال، بنگاه های تولیدی، نیروی 
کار و ســرمایه های انسانی نیز تقویت 

و حفظ می شوند.
حــال که پیام اقتصــادی رهبر 
معظم انقالب مبنی بر رونق تولید در 
سال جدید صادر شده است، حرکت 
در چارچوب  سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی امری حیاتی و ضروری است 
تا بتــوان اقتصاد کشــور را در برابر 
تکانه های خارجی حفظ کرد. در چنین 
شــرایطی راه حل مشکالت از دریچه 
تولید می گذرد و مهم ترین مؤلفه در 
درون زایی اقتصاد مسئله رونق تولید 

داخلی است.
به فرمــوده رهبر معظم انقالب، 
تولید داخل ســتون فقــرات اقتصاد 
مقاومتی است؛ از این رو اگر تولید ملی 
در کشــور رونق بگیرد و وابستگی به 
کاالهای مصرفی و کاالهای راهبردی 
اثرگذاری  پیدا کند، میــزان  کاهش 

سالح پولی به شدت کاهش می یابد.
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کلید واژه

 »اوراق مشــارکت« همان طور 
که از اســم آن مشخص است، اوراق 
بیانگر مشارکت  بهاداری اســت که 
دارنده آن در یک طرح اســت. اوراق 
مشــارکت در اصطالح علم اقتصاد، 
از اوراق بهــاداری اســت که دولت،  
شــهرداری ها و شرکت های دولتی و 
خصوصی،  برای تأمین اعتبار طرح های 
عمرانی یا زیرساختی در کشور منتشر 
می کنند. تهیه دستورالعمل اجرایی و 
مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت 
بر عهده بانک مرکزی اســت. طبق 
دســتورالعمل بانک مرکــزی، اوراق 
مشارکت، اوراق بهاداری هستند که با 
مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی 
از منابــع مالی مــورد نیاز طرح های 
ســودآور تولیــدی و خدماتــی )به 
استثنای امور بازرگانی( در چارچوب 
عقد مشارکت مدنی، از سوی سازمان 
جاری منتشر می شــود. در هر ورقه 
مشــارکت، میزان ســهم دارنده آن 
مشخص شده  است. ساخت بزرگراه، 
ســد، تونل، جاده، راه آهن، نیروگاه، 
مجتمع های اداری و مســکونی و...، 
نمونه هایی از مواردی است که دولت 
یا شــهرداری ها، بــرای تأمین مالی 
آنها اقدام به انتشــار اوراق مشارکت 
می کنند. سود اوراق مشارکت، معاف از 
پرداخت مالیات است که این موضوع 
یکي از جذابیت هاي ســرمایه گذاري 
در اوراق مشارکت محسوب مي شود. 
اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا 
بی نامی اســت که به موجب قانون یا 
مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به قیمت اسمی مشخص برای 
مــدت معین  و برای تأمین بخشــی 
از منابــع مالی مــورد نیاز طرح های 
عمرانی ـ انتفاعــی دولت مندرج در 
قوانین بودجه ســاالنه کشور یا برای 
تأمیــن منابع مالــی الزم به منظور 
تهیۀ مــواد  اولیه مورد نیاز واحدهای 
تولیدی از ســوی دولت، شرکت های 
دولتی،  شــهرداری ها و مؤسســات 
و نهادهــای عمومی غیــر دولتی و 
مؤسســات عام المنفعه و شرکت های 
 وابســته بــه دســتگاه های مذکور، 
شرکت های ســهامی عام و خاص و 
شــرکت های تعاونی تولید منتشــر 
می شود و به سرمایه گذارانی که قصد 
مشــارکت در اجــرای طرح های  یاد 
شده را دارند، از طریق عرضه عمومی 
واگذار می شــود. مهم ترین ویژگی و 
برتری اوراق مشارکت نسبت به دیگر 
اوراق بهــادار، مانند ســهام، ضمانت 
پرداخت سود است. این گونه که دارنده 
اوراق مشــارکت اطمینان دارد سود 
معین و تضمین شــده ای را به  عنوان  
سود علی الحساب در بازه های زمانی 
مشخص دریافت می کند؛ اما از آنجا 
که شــرکت یا سازمان منتشرکننده 
این اوراق نمی تواند خودش، پرداخت 
سود اوراق را تضمین کند، اغلب سود 
اوراق مشــارکتی که در ایران منتشر 
می شود، از سوی بانک  ها و مؤسسات 
مالی معتبر یا از سوی دولت تضمین 
می شود. از این رو، خریدار این اوراق 
اطمینان دارد در سررسیدهای معین، 
سود تعهد شــده را دریافت می کند. 
باتوجه بــه اینکه طرح هایي که براي 
تأمین مالي آنها اوراق مشارکت منتشر 
مي شــود، معموالً طرح هایی زمان بر 
هستند، بنابراین اوراق مشارکت نیز 
اغلب با سررسیدهاي سه تا چهار ساله 

منتشر مي شوند. 
اما اگر خریدار اوراق به هر دلیل، 
قبل از دوره سررســید به پول خود 
نیــاز پیدا کرد، مي تواند با مراجعه به 
یکي از شــعب بانکي ـ که اوراق را از 
آن خریداري کــرده ـ ضمن تحویل 
اوراق مربوطه به بانک، اصل پول خود 
را دریافت کند. سرمایه گذاری موتور 
مولد توسعه  اقتصادی است و دستیابی 
به سطح مناســبی از سرمایه گذاری، 
نیازمنــد منابع مالی اســت. یکی از 
ویژگی های اصلی اقتصادهای شکوفا، 
پس انداز و تبدیل این پس اندازها به 
ســرمایه گذاری مولد اســت و وجود 
بازارهای مالی پویــا و بهره گیری از 
ابزارهای مالی متنوع، تا حد زیادی به 
کامل شدن این چرخه کمک می کند. 
انتشار اوراق مشارکت موجب می شود 
جــذب نقدینگی موجود در ســطح 
جامعه، تجهیــز منابع و ایجاد حس 
مشــارکت در مردم از طریق حضور 
در پروژه های ملی و منطقه ای انجام 
پذیرد. برای انتشــار اوراق مشارکت، 
باید تجزیه و تحلیل دقیق اقتصادی 
انجام شــود. این دقــت نظر، موجب 
کاهش ریسک سرمایه گذاری مردم در 
چنین فعالیت هایی می شود و زمینه را 
برای حضور فعال تر جامعه در چنین 

مشارکت هایی فراهم می آورد.

 اکبر کریمی/ مــرغ یکی از محصوالت 
پروتئینی پرمصرف در سبد خانوار ایرانی است. بعد 
از گرانی بی سابقه گوشت قرمز در کشور و قیمت 
مناسب مرغ، تقاضا برای خرید این محصول افزایش 
یافت و عده ای همین افزایش تقاضا را دلیل افزایش 
قیمت مرغ می دانند؛ در اولین گزارش سال جدید به 
سراغ یک تولیدکننده مرغ از استان کرمانشاه رفتیم 
تا دالیل افزایش قیمت این محصول را جویا شویم.

کیومرث یوســفی واحد صنعتــی ۲۰ هزار 
قطعه ای پرورش مرغ گوشتی در پارسینه کرمانشاه 
دارد و حدود ۱۰ ســال اســت کــه در این حرفه 

فعالیت می کند.

یک سوم ظرفیت مرغداری ها
 خاموش است

یوسفی برخالف تحلیلی که در ابتدای گزارش 
بیان شد، معتقد است تولید مرغ در کشور به مراتب 
بیشتر از میزان تقاضای موجود است. او علت این 
امر را صدور مجوزهای بی شمار غیر کارشناسانه و 
بدون سیاســت گذاری مشخص اقتصادی می داند 
که از ســوی دولت و از ابتدای دهه ۹۰، با اعطای 

تسهیالت به طرح های زودبازده انجام شد.
او می گوید، در شعاع ۱۵ کیلومتری مرغ داری  
وی ۸۰۰۰ قطعه مرغ تولید می شــد که با رشــد 
واحدهای زودبازده پــرورش مرغ در این منطقه، 
پرورش مــرغ به ۲۱۰۰ هزار قطعه رســید؛ ولی 
اکنون بخشــی از این واحدها تعطیل شــده اند و 
مرغداری هــای فعال نیز با یک ســوم توان فعال 

هستند.
او علت تعطیلــی برخی مرغداری ها و تولید 
کمتــر از ظرفیت مرغداری های فعــال کنونی را 
اشباع بازار داخل از مرغ می داند. به عقیده وی، اگر 
تولید بیش از میزان فعلی باشد، دست تولیدکننده 
خواهد مانــد و تقاضایی برای خرید آن در داخل 

کشور نخواهد بود.
آقای یوســفی درباره وضعیت صادرات مرغ 
نیز می گوید: »به دلیل باال بودن قیمت مرغ تولید 
داخل نسبت به مرغ خارجی، عماًل ما امکان رقابت 

با کشورهای دیگر در این حوزه را نداریم؛ به همین 
دلیل نمی توانیم بر روی صادرات مرغ برنامه ریزی 
کرده و ظرفیت های خاموش مرغداری های کشور 

را احیا کنیم.«

وابستگی شدید کشور
 به نهاده های دامی وارداتی

عمده دان مرغ را ذرت و 
سویا تشکیل می دهد که بخش 
عمده آن وارداتی اســت؛ به 
همین دلیل قیمت نهایی مرغ 
در کشور ارتباط مستقیمی با 
قیمت دان مرغ وارداتی دارد. 
اگر به میــزان افزایش قیمت 
مواد اولیه این بخش در سال 
۹۷ نیم نگاهی بیندازیم، علت 
افزایش قیمت مرغ در کشور 
از  مشخص خواهد شد. سویا 
کیلویی ۱۷۰۰ تومان در بهار 
ســال ۹۷ به کیلویی 4۵۰۰ 

تومان در اسفند ماه رسید و ذرت نیز در این فاصله 
افزایش بیش از دو برابری داشت. همچنین، قیمت 
جوجه های یــک روزه از ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان به 

4۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان رسید.

اگــر هزینه های دیگری، ماننــد کرایه های 
حمل ونقل، واکســن و ویتامین های خوراکی دام، 
حقوق کارگری و... را بــه این موارد اضافه کنیم، 
به تولیدکننده مرغ حــق می دهیم که بگوید »از 
افزایش حدود دو برابری قیمت مرغ هیچ فایده ای 
نمی بریم، بلکه باز متضرر می شویم؛ چرا که با این 
وضعیت نیز سودی را که قباًل به دست می آوردیم، 

نمی بینیم.«
سؤال این اســت که با 
وجــود افزایش بیــش از دو 
برابری در مواد اولیه این بخش، 
نهاده های دامی وارداتی با ارز 
4۲۰۰ تومانــی کجا می رود؟ 
یوسفی معتقد است، خوراک 
دام بــا ارز 4۲۰۰ تومانــی به 
دســت تولید کننده نمی رسد 
و ســود آن بــه جیب عده ای 
از  خاص می رود و مشتری ها 

آن منتفع نمی شوند.
مرغداری یوسفی در سال 
جاری به دلیل همین نوسان شدید مواد اولیه که 
شــامل جوجه یک روزه، دان مرغ و ســایر اقالم 
بهداشتی و درمانی می شــود ـ تنها در فصل بهار 

جوجه ریزی داشت و در فصول دیگر خالی بود.

همچنین افزایش بی سابقه مواد اولیه موجب 
شــد برخی از تولیدی ها به دلیل نداشتن سرمایه 
در گــردش کافی، مجبور شــوند تولیــد خود را 

کاهش دهند.
با افزایــش قیمت ها در مــواد اولیه، قیمت 
متعارف مرغ در بازار چه عددی باید باشــد؟ نرخ 
اعالمی دولــت ۱۱۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم 
مرغ است؛ ولی همان طور که ذکر شد، دولت قیمت 
اعالمی را بر اســاس نهاده های دامی وارداتی با ارز 
4۲۰۰ تومانی تخمین می زند؛ ولی عمالً این نهاده ها 
با این قیمت به دست تولیدکننده نمی رسد. در حال 
حاضر، قیمت خرید هر کیلو مرغ زنده از تولیدکننده 
حدود ۱۱ هزار تومان است و قیمت تمام شده آن 
در کشــتارگاه به حدود ۱۳ هزار تومان می رسد. 
اگر این مبلغ را بــا قیمت معمول فروش مرغ در 
سوپری ها مقایسه کنیم که مبلغی بین ۱4 تا ۱۵ 
هزار تومان است، به نظر می رسد گران فروشی در 
این محصول وجود ندارد و علت افزایش قیمت را 
نه در گران فروشی، بلکه در سایر عوامل تأثیرگذار 
مانند افزایش مواد اولیه و دان مرغ باید جست وجو 
کرد و ضروری است برای کاهش قیمت ها برای این 

حوزه ها فکری کرد.
البته اسفند ماه سال گذشته شاهد افزایش 
قیمــت مرغ تا باالی ۱۷ هزار تومان نیز بودیم که 
یوســفی این امر را ناشی از افزایش تقاضا در این 
ماه می داند که امری رایج بوده و در همه سال های 
گذشته نیز در این موعد از سال، افزایش تقاضا بر 
روی قیمت نهایی مرغ ســایه می انداخته است. او 
پیش بینی می کند، در صورت تداوم وضعیت فعلی 
و افزایش نیافتن مواد اولیه یا اصالح شــیوه توزیع 
نهاده های دامی دولتی، در ســال جاری با کاهش 
مجــدد تقاضا، قیمت مــرغ در هر کیلو حدود دو 
هزار تومان پایین بیاید و مرغ با همان قیمت ۱4 
تا ۱۵ هزار تومان ـ نه کمتر از این میزان ـ به دست 

مصرف کننده برسد.
برای تهیه گزارش از فعالیت های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان خود با شــماره تلفن 

۰۹۱۹۳۴۷۲۹۸۱  تماس بگیرید.

  رضا زمانی/ در ســال های اخیر، کشورها با اهداف گوناگونی از قبیل استفاده 
از ارزهای ملی خود به جای دالر، افزایش و تسهیل تجارت بین المللی و گسترش روابط 
اقتصادی، سیستم های پرداخت یکپارچه میان خود ایجاد کرده اند. اکنون منطقه های پولی 
متعددی در جهان وجود دارد که تالش کرده اند دست کم پرداخت های داخلی خود را از 
نظام دالری مستقل کرده و به همین منظور از طیف وسیعی از مدل ها استفاده کرده اند.
برخی از کشــورها تالش می کنند وابستگی کامل به نظام مالی و پرداختی دالری 
را کاهش  دهند. در همین راســتا، کشورها با اقدامات و ابتکارات متعدد تالش کرده اند 
در نظام مالی جدید از ارزهای ملی اســتفاده کنند. افزون بر این، کشورها سیستم های 
پرداخت ویژه خود را نیز ایجاد کرده اند. به این صورت که یا یک سیستم بومی مخصوص 
ایجاد شده است یا کشورها در همکاری با یکدیگر سیستم های پرداخت خود را به یکدیگر 
متصل کرده و سیستم یکپارچه جدیدی شکل داده اند. نمونه ای از این کشورها عبارتند از:

۱ـ سیستم پرداخت کشورهای عضو آ سه آن/ در آغاز پنج کشور از اعضای 
گروه آ سه آن سیستم های پرداخت ناخالص آنی داخلی خود را با هدف توسعه تجارت و 
همکاری های مالی، با یکدیگر ادغام کرده و یک سیستم معامالت مشترک میان خود ایجاد 
کردند. همچنین کشورهای عضو آ سه آن شبکه پرداخت آسیایی را برای استانداردسازی 

و اتصال سیستم های پرداخت کارتی داخلی و منطقه ای ایجاد کرده اند.
۲ـ بازار مشــترک آفریقای شرقی و جنوبی/ شــامل ۱۹ کشور است که در 
راســتای توســعه همکاری های اقتصادی، یک اتاق تسویه برای تجارت اعضا با استفاده 
از ارزهای ملی یکدیگر را راه اندازی کرده اند. در ادامه کشــورها در سال ۲۰۰۹ سیستم 
پرداخت و تسویه منطقه ای را برای پرداخت و تسویه معامالت میان اعضا ایجاد کرده اند. 
بدون اینکه در آن به کانال های بانکی کارگزار و واســطه ای نیازی باشــد. در این شیوه 
معامالت کشــورها با ارزهای ملی انجام می شود و در نهایت باقی مانده معامالت با دالر 

آمریکا یا یورو تسویه می شود.
۳ـ سیســتم پرداخت ارز ملی/ یک توافق دوجانبــه میان بانک های مرکزی 
برزیل و آرژانتین است. این توافق به صادرکنندگان و واردکنندگان هر کشور این امکان 
را می دهد که پرداخت ها و دریافت های خود را با اســتفاده از ارز ملی خود ـ با یک نرخ 
ارزی که طی روز تعیین می شود و بدون استفاده از دالر ـ انجام دهند. دو بانک مرکزی 

به صورت دوره ای خالص باقی مانده معامالت را تسویه می کنند.
۴ـ منطقه پرداخت های شمال اروپا/ زیرساختی برای هماهنگی استانداردهای 
پرداختی در میان کشــورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنالند است. این منطقه به دنبال 

ایجاد یک سیستم پرداختی یکپارچه برای استفاده از چند ارز در پرداخت ها است. 
گفتنی اســت، بهتر است مسئوالن کشورمان نیز در این زمینه ارزهای کشورهای 
اروپایــی، چین و کره را به جای دالر ـ که ایران تعامل اقتصادی بیشــتری با آنها دارد ـ 

برگزینند تا حجم تعامل اقتصادی با این کشورها در مسیر رو به رشدی قرار گیرد.
استفاده از ارزهای ملی ریسک خاصی ندارد و فقط کافی است پیمان پولی دوجانبه 
با همه کشورهای طرف تجاری به  درستی اجرا شود؛ در واقع، با به کار بردن ارزهای ملی 
در مبادالت این ارزها نیز کاربرد پیدا کرده و معتبر خواهند شد. رهبر معظم انقالب دهم 
آبان ماه سال ۱۳۹۷ در دیدار با رئیس جمهور روسیه همکاری با هدف مقابله مشترک با 
تحریم های آمریکا بر ضد ایران و روسیه را مفید خواندند و تأکید کردند: »ما می توانیم 
تحریم های آمریکایی ها را با روش هایی، از جمله حذف دالر و جایگزین کردن پول ملی 
در معامالت اقتصادی دو یا چندجانبه بی اثر و آمریکا را منزوی کنیم.« تأکید رهبر فرزانه 
انقالب بر ضرورت کاهش وابستگی به دالر آمریکا پیش از این نیز در ۲۸ شهریور همان 
سال بیان شده بود. به طور کلی، میزان اثربخشی تحریم ها علیه ایران به میزان وابستگی 
اقتصاد کشورمان به معامالت دالری بستگی دارد، از این رو اجرای اقدامات کوتاه مدت و 

میان مدت برای کاهش اتکا به دالر برای اقتصاد کشورمان ضروری است.

  روح اهلل صنعتکار/ امسال نیز از سوی رهبر معظم انقالب با اولویت اقتصادی 
به نام ســال »رونق تولید« نامیده شــد. نقد و بررسی عملکرد اقتصادی سال گذشته 
که »حمایت از کاالی ایرانی« نامیده شــده بــود، می تواند الگو و تجربه مفیدی برای 

امسال باشد.
بدون شک رونق تولید در کنار حمایت از کاالی ایرانی معنا پیدا می کند؛ بنابراین 
عملکرد مســئوالن و مردم در عمل به شــعار سال قبل باید ارزیابی شود و ادامه یابد. 
تفاوت شــعار اقتصادی ســال ۹۷ با ســال های دیگر، این بود که رهبر معظم انقالب 
مخاطب حمایت از کاالی ایرانی را فقط دولت و مسئوالن ندانستند، بلکه عموم مردم 
را مکلف به حمایت از کاالی ایرانی کردند. حال مردم و مسئوالن باید محاسبه کنند 
و ببینند چقدر در تحقق این شــعار و اصل مهم کوشیده اند و چه میزان در سالی که 
از نظر اقتصادی با چالش های زیادی هم روبه رو شــدیم، خود را به استفاده و حمایت 

از کاالی ایرانی عادت داده اند؟!
برای حمایت از کاالی ایرانی باید ابتدا فرهنگ درست مصرف کردن هر نوع کاالیی 
از خوردنی و نوشیدنی تا پوشیدنی و سوار شدنی و امثالهم در کشور نهادینه شود. در 
واقع، تا فرهنگ درست نشود، هیچ چیز درست نخواهد شد. ما مردم و مسئوالن باید 
یاد بگیریم که منابع محدودی داریم و باید راه و روش حرفه ای درست مصرف کردن 
را برای ایجاد ارزش افزوده بیشــتر و بازدهی حداکثری فرا بگیریم. به نظر می رسد، در 
ســبک زندگی ایرانیان عصر ۱4۰۰، آنچه بیش از همه باید در دستور کار مسئوالن و 
نظریه پردازان اقتصادی و مدیریتی قرار بگیرد، نهادینه کردن الگوهای درست مصرف 

کردن کاال و خدمات باشد.
در 4۰ سال اخیر که کشور با تحریم ظالمانه آمریکا روبه رو بوده، یکی از الزامات 
سیاست گذاری واردات، کاهش یا قطع واردات اقالم لوکس یا اقالم دارای مشابه داخلی 
بوده اســت. بر اساس این، با محدودیت ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و صادرات 
اقالم غیرنفتی، دولت ها نیز تصمیماتی برای محدودیت واردات این اقالم گرفته اند که 
در سال جاری نیز با وقوع التهابات ارزی، براساس مصوبه دولت در اوایل تیر ماه مقرر 

شد واردات ۱۳۳۹ قلم کاال با اولویت چهار ممنوع شود.
با وجود مصوبه دولت، کاالهای غیرضروری عجیبی با ارز دولتی وارد کشور شده 
و غذای سگ و گربه، آدامس، مربا و ژله، سنگ پا، پتک و چکش و رخت آویز از جمله 
این اقالم است. بررسی ها نشان می دهد، فقط در هشت  ماهه سال ۹۷ حدود ۲۹ قلم 
کاالی لوکس یا دارای مشابه داخلی به ارزش ۱۵۷ میلیون دالر آن هم غالباً با ارز 4۲۰۰ 
تومانی وارد کشور شده  که ارزش این اقالم به بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می رسد.

متأسفانه، در سالی که باید برای حمایت از تولید ایرانی گام های بزرگ برمی داشتیم، 
شاهد آن بودیم که با وجود برخی خدمات ستودنی، در بسیاری از عرصه ها این حمایت 

در حوزه های دولتی و بانکی و نظارت در همه سطوح به خوبی انجام نشده است.
از آنجایی که دغدغه اصلی این سال های سیاست گذاران و قانون گذاران کشور به 
ویژه رهبر فرزانه انقالب، حمایت از تولید ملی اســت؛ بنابراین به نظر می رسد در این 
راستا باید پیگیری و اجرای سیاست های اصولی و کارآمد، آنچنان انجام گیرد که باید 
به توانمندی بخش تولید در کشور منجر شود. هر چند مدتی است که بحث حمایت 
از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کاالی ایرانی گره خورده است و سیاست گذاران 
هم تالش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شــرایط را برای خرید کاالی ایرانی فراهم 
کنند، اما این موضوع باید دقیق تر و جامع تر از گذشته از سوی دولت و همچنین نهادها 

و ارگان ها به ویژه رسانه ها پیگیری شود.
در حقیقت، تولید ملی مقدمه ای بر اشــتغال زایی، کارآفرینی و افزایش بهره وری 
در همه عرصه ها خواهد بود؛ همچنین سبب بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و 
کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد می شود که به رشد و ترقی کشورمان خواهد 
انجامید. حال به نظر می رسد هم مردم در نحوه مصرف صحیح و خرید کاالی ایرانی و 
هم مسئوالن در حمایت های اجرایی و قانونی و نظارتی خود از کاالی تولید داخل از 
منظرگاه تبیین بیانات رهبر معظم انقالب برای شعار سال ۹۷ باید به خود نمره دهند.

مشکل اصلیاوراق مشارکت
 اقتصاد ایران

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اصلی ترین مشکل اقتصاد ما، در یک جمله، ضعف تولید بوده و کلید آن نیز رونق بخشیدن به تولید 
است. اگر تولید رونق بگیرد و موانع توسعه آن رفع شود، بسیاری از مشکالت کشور نیز رنگ می بازد. تولیدکنندگان ایرانی برای فروش خود، بازار 4۰۰ میلیون نفری منطقه 

را در اختیار دارند که این بازار تشنه محصوالت ایرانی بوده و اگر همه بخش ها، از جمله بانک ها به وظایف خود در رونق تولید عمل کنند، تولید نیز در ایران رونق می گیرد.

شاخص

تحقق شــعار ســال نیازمند 
تســهیل و هموارســازی فضای 
کسب وکار است. این وظیفه برعهده 
قوای سه گانه است که باید برای رفع 
موانع موجود در فضای کسب وکار، 
اقدامات الزم را در دستور کار قرار 
دهند. همچنیــن اتاق ها به مثابه 
ملی  تعیین شــاخص های  متولی 
محیط کسب وکار در ایران باید علل 
پس رفت یا پیش رفت در هر یک از 

این شاخص ها را جست وجو کنند

تولید کننده کرمانشاهی

نهاده های دامی عامل اصلی گرانی مرغ در بازار است

ارزیابی نمره »حمایت از کاالی ایرانی«

تکاپو

اقتصاد جهان

شعار سال چگونه محقق می شود؟

بهبود فضای کسب و کار راهکار رونق تولید

قالده دالر بر اقتصاد کشورهای جهان

عمده دان مــرغ را ذرت و 
سویا تشکیل می دهد که بخش 
به  اســت؛  وارداتی  آن  عمده 
مرغ  نهایی  قیمت  دلیل  همین 
با  مستقیمی  ارتباط  کشور  در 
دارد.  وارداتی  مرغ  دان  قیمت 
اگر به میزان افزایش قیمت مواد 
اولیه این بخش در سال ۹۷ نیم 
افزایش  بیندازیم، علت  نگاهی 
کشور مشخص  در  مرغ  قیمت 

خواهد شد
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* رهبر معظم انقالب در صحبت های نوروزی شان در حرم مطهر رضوی، اشاره کردند که اگر 
می خواهیم به مرحله بازدارندگی اقتصادی برسیم، باید از کمک و همراهی غربی ها قطع امید کنیم. 

تحقق و عملی شدن این فرمایش در سیاست های دولت و مجلس به چه الزاماتی نیازمند است؟
عمده این الزامات، الزامات اعتقادی است؛ یعنی اگر اعتقاد به عدالت ضعیف باشد، بازدارندگی اقتصادی 
مد نظر رهبر معظم انقالب در اقتصاد کشور را نمی توان نهادینه کرد. تولید درآمد وضع بدی در کشور دارد 
و تولید دارایی وضع به مراتب بدتر. چهار دهم درصد از میان ســپرده گذاران حقیقی بانک های کشــور مالک 
52 درصد سپرده ها هستند و ۹۹/۶ درصد دیگر از سپرده گذاران تنها صاحب 48 درصد از سپرده ها هستند. 
این نابرابری به هیچ وجه قابل توجیه نیســت. وقتی ثمره کار دولت ها این می شــود، معنای آن این است که 
حساسیت کافی نسبت به فقر در بین مسئوالن وجود ندارد. این رویه درست عکس آن هدفی است که انقالب 
اسالمی به دنبال آن است. انقالب اسالمی از پیامبر گرامی اسالم)ص( تبعیت می کند که قرآن درباره ایشان 
فرمود: »لََقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُکْم َعِزیٌز َعلَْیِه ما َعِنتُّْم َحِریٌص َعلَْیُکْم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُؤٌف َرِحیٌم«؛ همانا شما 
را پیامبری از خودتان آمد که رنج و زیان تان بر او گران اســت و به ]هدایت[ شــما اصرار دارد و به مؤمنان 

دلسوز و مهربان است .)توبه/ 128(
ُخب، آیا سیاست های اقتصادی دولت های جمهوری اسالمی با اجرای الگوی »تعدیل اقتصادی« دیکته 

شده صندوق بین المللی پول ـ که از دید همان صندوق و اقتصاددانان غربی این سیاست با اشکاالت اساسی 
مواجه اســت و در عمل قابل اجرا نیســت ـ در مســیر همان پیامبر رحمت بوده است و نگرانی از بدتر شدن 
وضع اقتصادی طبقه ضعیف و فقرای جامعه در آن وجود دارد؟ آیا اجرای این نوع سیاست ها که در آن طبقه 
ضعیف روز به روز تحت فشار قرار می گیرد و در نتیجه آن، اقتصادی مریض که اآلن شاهدش هستیم، به وجود 
می آید، برای متولیان قانون گذاری و اجرایی کشــور گران تمام نخواهد شد؟ بنابراین اولین مشکلی که برای 
تحقق سیاست های اقتصادی رهبر معظم انقالب داریم، اعتقادی است؛ یعنی ایمان به عدالت اسالمی در بین 
مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس ضعیف شده است. در قوه قضائیه هم به نوع دیگر شاهد این اشکال هستیم.

* آیا عالوه بر مشکل اعتقاد به عدالت اسالمی در بین مسئوالن، مشکالت و نواقص دیگری 
نیز در حوزه قانون گذاری داریم که مانع اجرای این سیاست ها می شود؟

بله، اگر به سرفصل های سیاست های اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، یکی از این سرفصل ها، همراه با 
دانش و علم رفتار کردن اســت. تصمیماتی در دولت و مجلس گرفته می شــود که به شدت غیر علمی است! 
بنده در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس به نمایندگان عرض کردم که منابع ناشی از اصالح 
الگوی مصرف در انرژی را که شــامل گاز، بنزین، گازوئیل و... می شود، محاسبه کنید، سپس سرانه یارانه هر 
ایرانی را از روی درآمدهایی که به دست می آید، تعیین کنید؛ آن موقع بر اساس محاسبه ای که ما داشتیم، 
یارانه ماهیانه هر فرد ایرانی 18۶00 تومان در هر ماه می شد؛ ولی نمایندگان اعتنایی به این روش علمی نکردند 

و دولت نیز یارانه 45500 تومانی را به حساب ملت واریز و کسری آن را از مسیرهای دیگری تأمین کرد.
مثال دیگری که به ذهنم می آید، این بود که در آن زمان دولت الیحه داد که هفت منطقه آزاد اقتصادی 
به 13 منطقه آزاد موجود اضافه شود. دغدغه نمایندگان آن موقع این بود که برای استان های خودشان بتوانند 
مناطق آزاد اقتصادی به تصویب برسانند، در حالی که برخالف عقل و برخالف قانون، دولت حتی یک برگ 
گزارش به مجلس ارائه نداد که در خصوص 13 منطقه آزاد اقتصادی چه اقداماتی انجام شد و چه نتایج مثبت 
اقتصادی به وجود آمد که دولت حاال تقاضای مناطق آزاد اقتصادی بیشتری دارد. آن موقع بنده در مجلس با 
ادله و دلیل مطرح کردم که تمامی این مناطق آزاد اقتصادی ناموفق بوده ، فسادزا بوده  و مأمنی برای قاچاق 
کاال به داخل هستند که هم قاچاق را تقویت کرده و هم موجب بیکاری در داخل کشور شده است و باید این 
مناطق نیز تعطیل شوند؛ اما تعدادی از نمایندگان به بنده مراجعه کردند که شما با این الیحه مخالفت نکن و... .

وقتی به علم اقتصاد توجهی نشده و اصطالحاً بی عقلی در کنار منفعت طلبی در مجلس و دولت حاکم 
شد، نتیجه این شد که امروز 101 منطقه آزاد اقتصادی در کشور داریم. اینها از مباحثی است که سیاست های 

اقتصاد مقاومتی به صورت مفصل به آنها پرداخته است.

* مواردی، مانند فساد اقتصادی و قاچاق که به آنها اشاره کردید، قطعاً ارتباط مستقیمی در 
توفیق نیافتن کشور در »رونق تولید« دارد، به نظر جناب عالی پشت پرده این دو آفت اقتصادی 
چیست و چه خأل های قانونی در کشور وجود دارد که با عامالن این موارد برخورد جدی و بازدارنده 

صورت نمی گیرد؟

نمی گویم برای مبارزه با فساد و قاچاق خأل قانونی نداریم، ولی اینها بهانه است. با قوانین موجود کشور 
هــم می توان با این موارد برخورد کرد و با اصالح برخی قوانین نیز می توان برخوردهای جدی تری داشــت؛ 
ولی مسئوالن امر این شبهه را که قانون ضعیف است، بهانه می کنند که کاری انجام ندهند. فساد تنها شامل 
مفسدان نیز نمی شود؛ سازوکار فاسد و فسادخیز، قانون فسادخیز، سیاست گذاری فسادخیز نیز در حوزه روشی 
وجود دارد که در نهایت فسادهای بزرگ اقتصادی و قاچاق انبوه شکل می گیرد. همچنین به دلیل زیاد شدن 
مفسدان اقتصادی و قوی شدن آنها از نظر دارایی، این افراد جلوی اصالحات قانونی را از طرق مختلفی، مثل 
رانت و نفوذ می گیرند. وقتی مجلس می خواهد مالیات بر عایدی ســرمایه را وضع کند که نبودش اشــتغال و 

صنعت کشور را به طرز شدیدی تخریب می کند، این افراد مانع از تصویب آن می شوند. 

* این افراد چه کسانی هستند که در حوزه فساد و قاچاق فعالیت می کنند؟ آیا صرفاً اشخاص 
حقیقی هستند یا اشخاص حقوقی و مدیران را نیز شامل می شوند؟

هیچ فساد بزرگی شکل نمی گیرد مگر اینکه یک پشت میزی اداری و حکومتی در آن دخیل باشد. مگر 
حضرت آقا نفرمودند که کسانی که ارز می گیرند یا قاچاقچی هستند، مجرمند و کسانی که به این افراد ارز 
می فروشند نیز مجرم هستند. اآلن می بینیم، آنهایی که ارز گرفته اند در دادگاه محاکمه شده و به دار آویخته 

می شــوند؛ ولی کســانی که ارز داده اند، هنوز در پست مدیریتی خود نشسته اند و برخوردی با آنها نمی شود. 
چرا مســئوالن مختلف نظام بانکی مورد تعقیب قرار نمی گیرند؟ دیده بان شــفافیت و عدالت علیه این افراد 
اعالم جرم کرده است. البته تعقیب مسئول سابق بانک مرکزی شروع شده است و بنده بابت این اقدام از قوه 
قضائیه تشکر می کنم؛ ولی چرا اینقدر تعلل در این موارد حکومتی وجود دارد؟ اسباب اصلی فساد و قاچاق 
در خود دستگاه های حکومتی است. اگر قسمت هایی از دستگاه حکومتی به بخش خصوصی در حوزه فساد 
کمک نکند، این حجم از فسادهای اقتصادی به وقوع نمی پیوندد. »ماهی از سر گنده گردد، نی ز ُدم« وقتی 
آن رئیس کمیسیون اقتصادی که فاسد بود، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات می شود، قطعاً فساد را تبلیغ 
می کند. ما در این مورد نیز به معاون وزیر صنایع و معادن هشدار دادیم. این افراد هستند که موجب ترویج 

و نشر فساد در کشور می شوند.

* لطفاً از نمونه ها و مصادیق موفق داخلی و خارجی در زمینه مقابله با فساد اقتصادی و قاچاق 
برای مان بگویید که چگونه توانسته اند در این مسیر موفق شوند؟

چرا نمونه خارجی بگوییم! در خود کشور ما نیز نمونه های موفق کم نیست. بنده چند مورد از پرونده هایی 
که در جریان امر آنها قرار دارم، نام می برم؛ دیده بان شفافیت و عدالت وقتی در قضیه دارو وارد شد منجر به 
عزل و برکناری یکی از مسئوالن این بخش شد و اآلن این فرد تحت تعقیب قضایی قرار دارد؛ به همین دلیل 
بنده تأکید می کنم با همین قوانین موجود نیز می توانیم با فساد مبارزه کنیم، البته اگر بخواهیم. مثاًل وزیر 
ســابق صنعت، معدن و تجارت رانت خواری کرده اســت. بنده نیز لفظ رانت خواری را برای او استفاده کردم و 
به دلیل همین اقدام، محاکمه شدم؛ ولی با مستنداتی که در تأیید رانت خواری او آوردم، تبرئه شدم و دولت 
مجبور شد او را کنار بگذارد. بنابراین این موارد قابل انجام است. در بررسی مؤسسات غیر قانونی پولی و مالی 
نیز ما ورود کردیم و علیه مسئوالن کاسپین و ثامن الحجج اعالم جرم کردیم که اآلن این افراد محکوم شده اند 
و تحت تعقیب قرار دارند. البته در کنار قوانین فعلی به اصالح و ایجاد برخی قوانین برای مبارزه با فساد نیاز 
است که یکی از این موارد وضع مالیات بر عایدی مسکن است که در این موضوع نیز ما علیه وزیر سابق مسکن 

اعالم جرم کرده ایم و آن را پیگیری می کنیم.

* به نظر جناب عالی عکس العمل اقشــار گوناگون جامعه نسبت به عملکرد دولت در اجرای 
شعارهای اعالمی سال و سیاست های ابالغی در حوزه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقالب چگونه 

است؟
مردم در عین حال که خواسته خودشان را از زبان حضرت آقا می شنوند و به آن اعتقاد دارند و در عرصه 
عمل ســعی در جاری کردن این شعارها دارند )نمونه عینی این همراهی جامعه با شعارهای سال را در روی 
آوردن مردم به مصرف و خرید کاالی داخلی می توانیم ببینیم(، تا حدی که بنده در بین مردم هستم و می بینم، 
مردم می گویند آقا حرف های خوبی می زنند؛ ولی مسئوالن عمل نمی کنند. به نظر می رسد برای اجرایی شدن 
این شعارها باید مسئوالن اهمیت این بیانات را درک کنند و به آن اعتقاد داشته باشند تا دل شان برای ملت 

بسوزد که این وضعیت در عمل وجود ندارد.

 گروه اقتصاد/هفته نامه صبح صادق در گفت وگو با دکتر حجت اهلل عبدالملکی، استاد 
دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی علل نامگذاری سال های متمادی با شعارهای اقتصادی از 
سوی رهبر معظم انقالب و مشکالت و موانع اقتصادی پیش روی کشور در حوزه سیاست گذاری 
و اجرایی را بررســی کرده است. او معتقد است، رهبر معظم انقالب با نامگذاری بیش از یک 
دهه ســال ها با موضوعات اقتصادی، به دنبال نظام ســازی برآمده از اصول انقالب اسالمی در حوزه اقتصادی هستند؛ ولی در عمل و در 
حوزه سیاست گذاری و اجرایی مشکالتی بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارد که برای مرتفع شدن آنها دستگاه های گوناگون حکومتی 

باید پای کار آیند. در ادامه متن کامل این گفت وگو را از نظر می گذرانید:

* رهبر معظم انقالب طی بیش از یک دهه اخیر از شعارهای اقتصادی برای نامگذاری سال ها استفاده کرده اند، برای 
امسال نیز بار دیگر شعار اقتصادی »رونق تولید« انتخاب شد، بفرمایید این شعارهای اقتصادی چه اهمیت و ضرورتی برای 

کشور دارد و چرا رهبر معظم انقالب اینقدر روی این موضوع تأکید دارند؟
انقالب اســالمی از ابتدا اهداف گوناگونی، از جمله اهداف اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و... داشت که بخشی از این اهداف محقق 
شد. برای نمونه، اهداف سیاسی انقالب در همان سال های اول بعد از انقالب محقق شد، از جمله اینکه قانون اساسی تنظیم شد، نظام 
جمهوری اسالمی شکل گرفت و ما در این بخش پیشرفت کردیم. در بعد فرهنگی هم کم و بیش بعضی از اهداف محقق شد. در بخش 
اقتصادی نیز طی چهل سال گذشته موفقیت های زیادی داشته ایم، ولی به آن حد ایده آل نرسیده ایم و اگر در یک جمله بخواهیم بگوییم، 
آن ضعف اصلی که فعاًل برای انقالب وجود دارد و به طور کامل محقق نشده است، اهداف اقتصادی انقالب است. رهبر معظم انقالب با 
نامگذاری های سالیانه عماًل به دنبال نظام سازی هستند. این عناوینی که ایشان مطرح می کنند، مبتنی بر گفتمان ایشان شکل می گیرد 
و در چارچوب آن گفتمان مباحث علمی در کشور صورت می گیرد. ممکن است در مسیر اجرای گفتمان رهبری، در برخی ساختارهای 
کشور تغییراتی اتفاق بیفتد یا قوانینی تصویب یا اصالح بشود، رویه ها و فرآیندها تغییر بکند که مجموع اینها را نظام سازی می گوییم. 
همه این اتفاق ها برای ایجاد یک نظام متفاوت انجام می شــود. طی ســال های اخیر، به منظور تقویت بعد اقتصادی نظام، تأکید رهبری 
روی این موضوع بوده و البته با وجود اینکه فشارها دائماً بیشتر شده است، موفقیت های خوبی نیز طی این سال ها و از زمانی که رهبری 
تأکیدات ویژه ای روی موضوعات اقتصادی با محوریت تولید، رفاه و معیشت مردم داشته اند، کسب شده است. از این رو، به دلیل اینکه 
اهداف اقتصادی انقالب اسالمی به طور کامل محقق نشده است و برای اینکه حرکت در این مسیر شتاب بیشتری بگیرد، رهبری طی 
بیش از یک دهه اخیر نامگذاری های سال ها را بر روی موضوعات اقتصادی قرار داده اند و گفتمان ایشان بر این موضوع متمرکز شده است.

* با وضعیت اقتصادی که کشور دارد و از یک سو تحریم های همه جانبه و از سوی دیگر فشارهای روزافزون خارجی، 
وجود دارد آیا می توان از رونق تولید سخن گفت؟ 

توجه به دو نکته در پاسخ به این پرسش الزم است؛ نکته اول اینکه متأسفانه تاکنون واقعیت تحریم ها برای مردم به درستی توضیح 
داده نشــده و توهمی در ارتباط با شــدت و قدرت تحریم ها در اذهان عمومی جامعه شــکل گرفته است که این ناشی از اقدامات غلط 
مسئوالن اجرایی کشور و بازتاب غلطی است که بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی در این موضوع داشته اند. تحریم ها مشکالتی را 
برای کشور ایجاد کرده است؛ اما هرگز قدرت فلج کردن تولید کشور بزرگی مانند ایران را ندارد. ما علمی به نام »اقتصاد تحریم« داریم که 
متأسفانه این علم تحت تأثیر نفوذ غربی ها وارد دانشگاه های ایران نشده است و حتی یک کلمه از دانش این علم بسیار مهم، در رشته های 
گوناگون اقتصاد کشوری که 40 سال در بیشترین تحریم ها بوده است، تدریس نمی شود. در این علم توضیح داده می شود که اوالً شدت 
اثر تحریم ها به چه میزان اســت و ثانیاً چگونه می شــود با آن مقابله کرد. خالصه علم »اقتصاد تحریم« این است که اقتصادهای بزرگی 
مانند ایران، هر چند با تحریم مشکالتی برای شان پیش می آید، اما محال است که بتواند تولید این کشورها را فلج بکند؛ بنابراین نکته 
اول این است که با وجود این تحریم ها و حتی شدیدتر از تحریم های کنونی، مسیر اقتصادی برای رونق تولید وجود دارد و بسته نیست.

نکته دوم، اینکه اتفاقاً مهم ترین اقدام ضد تحریمی، تقویت تولید است. تولید یک کشور به هر نسبتی که قوی شود، شکنندگی آن 
کشور نسبت به مسئله تحریم ها کاهش پیدا می کند. تحریم های آمریکایی و غربی علیه ملت ایران سه هدف مشخص را دنبال می کند؛ هدف 
اول، تورم شدید؛ هدف دوم، بیکاری شدید و هدف سوم، قحطی و کمبود کاال در بازار. عامالن این تحریم ها با این سه هدف به دنبال این 
هستند که یک فشار اقتصادی و معیشتی باالیی را بر مردم وارد کنند تا مردم از نظام و انقالب فاصله بگیرند و مسیرشان را تغییر دهند.

هر سه هدف ذکر شده از تحریم های اقتصادی با تقویت و رونق تولید عماًل خنثی می شود، به این ترتیب که با تقویت تولید اوالً 
تورم کنترل می شود؛ هر مقدار که تولید تقویت شود، متناسب با آن سرعت رشد قیمت ها کنترل می شود. اگر تولید خیلی سریع رشد 

کند، حتی انتظار کاهش قیمت ها هم می رود؛ یعنی مؤثرترین و کارآمدترین روش برای مهار تورم، تقویت تولید است.
روی دیگر سکه تولید، اشتغال است. وقتی تولید رونق می گیرد، تقاضا برای نیروی کار در بازار کار افزایش پیدا می کند و این به 
معنای کاهش بیکاری است و وقتی که تولید رونق می گیرد، کاالهایی که مورد نیاز مردم است، در بازارها به وفور در دسترس مردم قرار 
خواهد داشت و این یعنی کاهش قحطی. اگر آمریکایی ها و غربی ها مطمئن شوند که با تحریم های آنها این سه هدف تورم، بیکاری و 
قحطی اتفاق نمی افتد، خودشان تحریم ها را برمی دارند؛ چون تحریم ها برای آن کشورها نیز هزینه دارد و اگر مطمئن شوند با دادن هزینه 
هدف شان محقق نمی شود، این کار برای شان غیرعاقالنه می شود و در نتیجه خودشان تحریم ها را برمی دارند. بنابراین اوالً تحریم نمی تواند 
تولید را فلج کند و ثانیاً تقویت تولید خودش ضد تحریم اســت؛ از این رو این تأکیدی که رهبری در ســال های اخیر بر مسئله تقویت 
تولید داخلی دارند و به موازات تشدید تحریم ها بر رونق تولید و حمایت از تولید داخلی تأکید می کنند، کاماًل منطقی و کارشناسی است.
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 گروه اقتصاد/ در سال رونق تولید برای بررسی بیشتر مقوله خودکفایی و توسعه پایدار 
اقتصادی با دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن را می خوانید.

* چرا در ســال های اخیر رهبر معظم انقالب برای نامگذاری سال ها بیشتر بر 
موضوعات اقتصادی تمرکز کرده اند؟

پس از ناکامی غرب در رسیدن به اهداف خود، نوع رویارویی و گفتمان غرب با ایران تغییر کرد. هر چند در طول سال های پس از جنگ 
تحمیلی، در نوع رویارویی شاهد فراز و فرودهایی بوده ایم، اما دیگر رویارویی نظامی صورت نگرفته است. البته تهدیدات نظامی غرب همواره 
در سیاســت  »هویج و چماق« گوشــه ای از معادالت را پر کرده است. در رویارویی و گفتمان غیر نظامی ـ که بر روابط ایران و غرب پس از 
جنگ تحمیلی حاکم بوده است ـ اقتصاد یکی از جنبه های مورد هدف بوده است. به عبارت دیگر، دنیای غرب در کنار استفاده از تحریم های 
اقتصادی که به صورت یک طرفه اعمال می شوند، از دیگر ابزار نیز برای رسیدن به اهداف خود به تناوب استفاده می کند. نکته  تأمل برانگیز 
این است که از حدود پنج شش سال پیش، غرب به اقتصاد به منزله مهم ترین ابزار رسیدن به اهداف خود توجه ویژه ای کرده و به وضوح 
تالش غرب برای ضربه زدن به اقتصاد ایران و فلج کردن اقتصاد نمایان است؛ البته با رویه  و لعاب »حمایت از مردم ایران«. به عبارتی، به 
صورت خالصه می توان گفت الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی سبب شده است. اقتصاد به مثابه دغدغه  اول کشور معرفی شود.

* با وجود نظرات مفید رهبران انقالب اسالمی)امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب( در حوزه خودکفایی و توسعه 
پایدار اقتصادی مبتنی بر فعال سازی ظرفیت های درونی، چرا با مشکالت عدیده  اقتصادی در جامعه مواجه هستیم؟

نامگذاری سال ها در ایران در حوزه اقتصادی از سال 1388 با موضوع »اصالح الگوی مصرف« از سوی رهبر معظم انقالب اعالم شده 
است. ریشه  اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می توان در »تحوالت درون کشور« و »تحوالت در عرصه  بین المللی« 
دانست. متأسفانه الگوی مصرف در کشور مدل غربی است و الگوی اسالمی مدنظر قرار نمی گیرد. نامگذاری سال 13۹8 به عنوان »رونق 
تولید« حمایت دوباره از اقتصاد مقاومتی است. واقعیت امر این است که اقتصادی که از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع کردیم، به 
 نوعی سرمایه داری بود و به الگویی که در قانون اساسی در اصل های 2، 3 و 44 وجود داشت، توجه نکردیم و به سراغ اقتصاد سرمایه داری 
رفتیم تا این مدل را اجرا کنیم. متأسفانه، مسئوالن سی سال است که این الگو را اجرا می کنند. اگر به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی را 
عملی می کردیم، می توانستیم حدود 150 میلیون شغل ایجاد کرده و از این طریق وابستگی خود به درآمد عظیم حاصل از فروش نفت را 
کمتر کنیم؛ اما اقتصادی را ادامه دادیم که در ازای فروش نفت خام، کاالهای مصرفی وارد کشور می شود؛ به این ترتیب، به دلیل اینکه به 
فروش نفت و پتروشیمی وابسته هستیم، در اثر تحریم ها تحت فشار قرار گرفتیم. رهبر معظم انقالب در صحبت های اخیر خود نیز اشاره 
کرده اند که اشکال اساسی اقتصاد ما این است که به نفت وابسته  است. ایشان در بیانات خود در حرم مطهر رضوی می فرمایند: »ما باید 
اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت های ما در برنامه های اساسِي خودشان این را بگنجانند. من هفده، هجده سال قبل به دولتی 
که در آن زمان ســر کار بود و به مســئوالن گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه های نفت را ببندیم. آقایاِن به 
قول خودشان »تکنوکرات« لبخند انکار زدند که مگر مي شود؟! بله، مي شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی کرد. وقتی 
برنامه  اقتصادی یک کشور به یک نقطه  خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه  خاص تمرکز پیدا مي کنند.« )13۹2/1/1(

* خصوصی سازی در حوزه تولید ملی چه نقشی می تواند داشته باشد؟
متأسفانه، کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با مطرح کردن مسائل سیاسی، واحدهایی را که مشمول خصوصی سازی 
بودند، به ضرردهی کشاندند و از این طریق وارد معامله شدند و واحدهای سودآور را به اطرافیان خود فروختند. وقتی نظارتی بر فروش واحدهای 
مشمول خصوصی سازی صورت نگیرد، نتیجه این خواهد شد که همه می خواهند شرکت های دولتی در اختیار آنها قرار بگیرد. وقتی فضا این 
طوری باشد تولیدات داخلی به جز یکی دو مورد مانند گندم با مشکل مواجه می شود. در واقع، وقتی همه امکانات داخلی را از دست بدهیم، 
وابستگی مان به نفت شدیدتر می شود و اگر تولیدکننده داخلی نتواند برای وارد کردن اقالم خود با قیمت دالر رقابت کند، سبب شکست خواهد شد.

* یکی از الزامات »رونق تولید« بحث فعال سازی نظام بانکی فعال است، این موضوع را چگونه می بینید؟
در این فضای اقتصادی آنچه زمینه ساز تحقق این شعار است، در قدم اول بانک ها هستند؛ چرا که عوامل تولید به صورت مستمر به 
مسائل بانک ها و تسهیالت بانکی وابسته اند. دولت در این سال ها درباره حمایت از تولید پیگیری های زیادی داشته و بسیار هم شعار داده 
است، ولی از سوی دیگر به هیچ وجه بانک ها با مسئله تولید همراه نیستند؛ اگر نتوانیم در بحث بانک ها به صورت جدی اقدام کنیم، در 
اجرایی شــدن شــعار سال چندان موفق نخواهیم بود. در صورتی که به مسائل مرتبط با تولید، مانند ارائه تسهیالت، وام و ایجاد مقدمات 
توجه نشود، به طور قطعی در حوزه رونق تولید و حمایت از آن با مشکل مواجه خواهیم شد. گذشته از بحث تحریم ها، برخی از تولیدی ها 
در زمینه تأمین مواد اولیه و در حوزه توسعه ماشین آالت و تجهیز کارگاه ها با مشکالتی مواجه هستند. گفتنی است، مجلس هم باید برای 
تحقق شعار سال 13۹8 که رهبر معظم انقالب بیان کردند، در بحث اصالح قانون مقررات بانک ها قدم اول را بردارد؛ اگر تسهیالت ارزان در 
اختیار تولیدکننده قرار دهیم تا بتواند واحدهای تعطیل شده را راه اندازی کند، آن زمان می توانیم زمینه را برای اجرایی شدن رونق تولید 
آماده ببینیم، اما اگر قرار باشد بانک ها با سودهای 24 درصد، 18 درصد و 3۶ درصد به تولیدکننده وام داده یا تسهیالتی را با ارقام نجومی 
در اختیار آنها قرار دهند، تولید ما همچنان ورشکسته باقی خواهد ماند. در شرایطی که صنایع کشور به دلیل تحریم های آمریکا زیر فشار 
قرار گرفته، ایجاد رونق در تولید، کاری بس دشوار است؛ به همین دلیل مردم خواهان حمایت دولت از صنایع داخلی و تقویت بنگاه های 
تولیدی کوچک هستند. اگر حمایت دولت صورت نگیرد، سبب بدبین شدن مردم به نظام می شود تا جایی که ممکن است حق و ناحق شود. 
چون ایران کشوری صنعتی و خودکفا نسبت به خارج است، آنها می خواهند فضا را طوری جلوه دهند که مردم روبه روی نظام قرار بگیرند.

 علی قاسمی/ بعد از 
تبیین ورودی بحث، پرسش 
اساســی این اســت که چه 
کردن  عملی  برای  اقداماتی 
شعار ســال نیاز است یا چه 
الزاماتی را باید به کار بست 

تا بهتر و راحت تر تولید در کشور رونق بگیرد؟ 
1ـ تغییر رویکرد به مدیریت جهادی؛ برای رســیدن به پاسخ هر 
چند باید الزاماتی فراهم شود؛ اما تغییر رویکرد مهم تر و شرط اساسی 
اســت و باور حل مشــکالت با نگاه مدیریت جهادی برای شکوفایی 
اقتصاد کشــور امری ضروری به نظر می رســد. بــا همین نگاه،  رهبر 
معظم انقالب در بخشــی از تبیین شــعار سال در حرم مطهر رضوی 
فرمودند: »برای شکوفایی اقتصاد کشور به کاری احتیاج داریم که هم 
مجاهدانه باشــد، هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بی حالی، کم انگیزگی، 
مســئله  اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیرد، 
مدیریّت های جهادی باید بر مســائل اقتصادی کشــور احاطه داشته 
باشــند، تصمیم گیری کنند؛ کار جهادی. کار جهادی یعنی کاری که 
هم در آن تالش هســت، خستگی ناپذیری هست، هم اخالص هست؛ 
]یعنی[ انسان می فهمد که برای خودش، برای پُر کردن کیسه  خودش 
کار نمی کند، دارد برای مردم کار می کند، برای خدا کار می کند؛ هم 
این و هم عالمانه؛ یعنی بنشــینند و با موازین علمی، با شــیوه  دقیق 
عالمانه راه های صحیح را پیدا کنند؛ هم باسواد باشند، کارآمد باشند، 
هم امکانات گوناگونی داشته باشند؛ اینها بنشینند کار کنند؛ اقتصاد 
کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.« پس راه اندازی »چرخ تولید« 
و ایجــاد »رونق تولید« برنامه صحیــح می خواهد و مرد عمل و باید 
همه متولیان امــر تولید و همه امکانات دولتی و بخش خصوصی در 
 این راه بســیج شــوند و با مدیریت جهادی چرخ تولید را به گردش

 در بیاورند.
2ـ راهبرد توسعه صادرات؛ الزام و ضرورت دیگری که در تعیین 
شعار و نام سال جاری به »رونق تولید« تأثیر عمده داشت، بحث شرایط 
تحریم گسترده و کاهش فروش نفت است که اقتصاد کشور را با رشد 
منفی روبه رو کرد؛ حتی با وضعیت انقباضی بودجه احتمال داشت در 
ســال ۹8 اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی سوق پیدا کند. با این 
اعالم هوشمندانه، اگر موانع اصلی تولید مرتفع شود و به نوعی متولیان 
امر دچار شعارزدگی نشوند و تولید جان تازه ای بگیرد و راهبرد توسعه 
صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور های جهان، 
به ویژه کشور های منطقه مد نظر قرار گیرد تا کاال هایی با ارزش افزوده 

باال داشته باشــیم، هم می توانیم از تحریم های ظالمانه عبور کنیم و 
هم دچار رکود تورمی نشــویم. الزمه تحقق این امر سرعت در اصالح 

ساختار بانک ها، بیمه و مالیات است. 
3ـ بهبود فضای کســب وکار؛ در کنار عوامل فوق، ضروری است 
فضای کســب وکار که یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال است، 
بهبود یابد. براســاس شــاخصه های بانک جهانی که هر سال منتشر 
می شود، متأسفانه فضای کسب وکار در کشورمان بهبود نیافته است و 
حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و مؤسساتی که در این زمینه پایش 
انجام می دهند، از سال 201۶ به بعد رتبه های ایران باالتر رفته است. 
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2018 میالدی، »ایران در نماگرهای 
شــروع کســب وکار رتبه ۹۷، در اخذ مجوزهای ساخت رتبه 25، در 
دسترسی به برق رتبه ۹۹، در ثبت مالکیت رتبه 8۷، در الزام آور بودن 

اجــرای قراردادها رتبــه 80، در پرداخت مالیات رتبه 150 و در اخذ 
اعتبارات رتبه ۹0 را در سطح بین المللی کسب کرده  است.« مجموع 
عملکرد نماگرهای مذکور سبب شده، جایگاه کشورمان در رتبه 124 
قــرار بگیرد، در حالی که در ســال 201۶ جایگاه ایران به رتبه 11۷ 
کاهش یافته بود. به این ترتیب، دولت برای رونق تولید باید شاخص های 
کســب وکار را تسهیل کند. از نظر تسریع مقررات برای بهبود فضای 
کسب وکار شاهد اقدامی جدی نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید 
با تصمیمات اساســی میان دولت و بخش خصوصی شاهد بهبود در 

بخش های مختلف اقتصادی کشور باشیم.
4ـ فعال سازی ظرفیت های بخش خصوصی؛ مضافاً ضروری است 

نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاســت های کلی اصل 44 
جدی گرفته شــود تا بخش خصوصی و تشکل های آن به منزله خط 

مقدم فعالیت اقتصادی کشور میدان دار باشند.
5ـ تقویت نظام بانکی؛ برای تحقق شــعار سال یک الزام کارساز، 
نقش بانک ها با محوریت بانک مرکزی اســت. نظام بانکی کشــور با 
اعتبارســنجی درســت، اگر تأمین مالی پروژه های تولیدی و تأمین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کند و ارز مواد اولیه و 
واسطه ای تولید را به موقع پرداخت کند؛ همچنین کنترل و مراقبت 
جدی داشته باشــد تا ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، 
صرف واردات غیرضرور و ضدتولید نشود، مجموع این عوامل در رونق 

تولید نقش بسزایی دارد.
 باید گفت، در حال حاضر هزاران کارخانه و واحد تولیدی کوچک، 
متوسط و بزرگ نیمه فعال و با ظرفیت پایین یا ورشکسته در سراسر 
ایران وجود دارد که در صورت ساماندهی و رسیدگی به مشکالت آنها ـ 
که بیشــتر آنها دچار کسری نقدینگی هستند ـ به صورت سه شیفته 
وارد مدار تولید می شــوند؛ همچنین صدها کارخانه و واحد تولیدی و 
صنعتی در حال ساخت یا نیمه کاره در کشور وجود دارد که با حمایت 
می توان آنها را به بهره برداری رساند و وارد خط تولید کرد. بستر تولید 
در هر استان با شهرک های صنعتی مملو از ماشین آالت جدید و نیروی 
انسانی فراهم است؛ اما فقط با 30 درصد ظرفیت کار می کنند. به نظر 
می رســد با همین دو اقدام می توان صدها هزار شغل ایجاد یا اصالح 
کرد و بازار را تا حدود زیادی به تحرک واداشت. گفتنی است، امروزه 
در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه 
انســان ها به نقش و اهمیت آن به خوبی واقفند. تولید برای مردم از 
اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است؛ زیرا »تولید« به نوعی مساوی 
و در اصل به معنای زندگی، رشــد، کار، تالش، اشتغال، بهره گیری از 
طبیعت، رفع نیازهای زندگی و رفاه شخصی و عمومی، استفاده بهتر 
از منابع موجود و در کل مترادف با شکوفایی است؛ از همین  رو، رفع 
مشــکالتی همچون رکود، بیکاری، تورم و در کل به حرکت درآوردن 
چرخ عظیم اقتصاد یک جامعه در گرو به حرکت درآمدن »تولید« است. 
عالوه بر اینها، دولت برای رونق تولید در اولین گام باید بازار مصرفی 
برای کاالهای تولید داخل را با افزایش قدرت خرید فراهم کند؛ سپس 
تمرکز ویژه ای به بازارهای کشورهای همسایه، بازارهای منطقه ای و در 
اولویت ســوم به سایر بازارهای جهانی داشته باشد. ارتقای بهره وری، 
مبارزه با فساد و قاچاق کاال، اصالح برخی از ساختارهای مرتبط با امر 
تولید و تالش برای عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی و... الزامات دیگری 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 مسعود وزیری/ نامگذاری سال ها به مثابه یک سنت حسنه از سوی رهبر معظم 
انقالب چند ســالی اســت که در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی جا افتاده و دور از واقعیت 
نیســت اگر بگوییم حتی به انتظار و توقعی تبدیل شــده است. نشاندن عنوان و اسمی بر 
تارک یک ســال با انگیزه ها و اهداف خاصی صورت می گیرد و بررسی ها نشان می دهد، در 
هدایت سیاست گذاری ها، اولویت بندی ها و اصالح فرهنگ عمومی جامعه تأثیر داشته است.

دسته بندی نامگذاری سال ها
در فرایند 20 ساله ای که طراحی شعار سال صورت گرفته، شعارها را می توان به سه 
دسته مهم تقسیم  کرد؛ دسته اول شعارهایی که جنبه مناسبتی داشته اند؛ مانند نامگذاری 
سال 13۷8 به سال امام خمینی)ره(، سال 13۷۹ به سال امام علی)ع(، سال 1384 به سال 
همبســتگی ملی و مشارکت عمومی، ســال 1385 به سال پیامبر اعظم)ص(، سال 138۶ 
به سال اتحاد ملی، انسجام اسالمی و... . دسته دوم شعارهایی که به صورت تلفیقی تعیین 
می شــد و یک بخش مهم آن اقتصادی بود، مانند اشــتغال آفرینی به همراه اقتدار ملی در 
سال 1380، رفاه عمومی ملت به همراه استقالل ملی و عزت ملی در سال 138۶، نوآوری 
و شکوفایی در سال 138۷ و مضافاً در پیام های نوروزی سال های 13۷3 و 13۷۷ که شعار 
سال مانند امروزه مطرح نبود، بر واژه صرفه جویی که مفهومی اقتصادی است، تأکید داشته اند.

اما دسته سوم شعارها کاماًل اقتصادی و به نوعی مکمل و زیرمجموعه اقتصاد مقاومتی 
است. با مروری بر شعارهای یک دهه اخیر در می یابیم، به جز شعار سال ۹4 که دولت و ملت، 
همدلی و همزبانی بود، بقیه سال ها تأکید جدی رهبر معظم انقالب بر شعارهای اقتصادی 
بوده است. حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف در سال 1388، همت مضاعف، کار مضاعف 
در سال 138۹، جهاد اقتصادی در سال 13۹0، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
در ســال 13۹1، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در سال 13۹2، اقتصاد و فرهنگ، با 
عزم ملی و مدیریت جهادی در سال 13۹3، اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در سال 13۹5، 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال در سال 13۹۶، حمایت از کاالی ایرانی در سال 13۹۷ 

و در نهایت برای سال 13۹8 شعار پر مغز و فلسفه دار »رونق تولید« انتخاب شده است. 
در آنالیزی که از شعارهای سال صورت گرفته، ۷0 درصد شعارها اقتصادی بوده است. 
با این وضعیت، می توان تحلیل کرد در منظومه کامل، منظم و زنجیره توسعه که معظم له 
برای دســتیابی به اهداف عالیه نظام طراحی کرده اند، جایگاه مســائل اقتصادی از اهمیت 
مضاعفی برخوردار اســت. ضمن اینکه از وظایف رهبر جامعه اسالمی تعیین سیاست های 
کلی برای نظام اســت؛ بر همین اساس، نامگذاری سال ها را می توان بیشتر به مثابه نقشه 
راهی دانست که در آغاز سال تعریف می شود تا بر اساس آن برنامه ریزی های دولت و ملت 

به منظور محقق شدن آن در دستور کار قرار گیرد. 
افزون بر این، فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین طور در نقطه 
مقابل آن پرداختن و حل یک مشکل است. بر همین اساس، رهبر معظم انقالب با اطالعات 
و گزارش هایی که از سراسر کشور دریافت می کنند و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، 
دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می دهند. از سوی دیگر، اهتمام ویژه 
امام خامنه ای به امور اقتصادي براي چندین سال متوالي، گویاي حقایقي درباره حال و آینده 
کشــور است که متولیان امر باید مداقه اي فراتر از نقل صوري آن در محافل و سخنراني ها 
یا برگزاری همایش ها داشته باشند و بیشتر به دنبال پیاده سازی و چاره اندیشی باشند. به 
عبارت دیگر، هدف گذاری اصلی و برنامه ریزی ها باید ناظر به دادن ایده ها، شیوه های تحقق 
و عملیاتی سازی در بطن و متن جامعه باشد تا به عینه ثمره آن را در اقتصاد کالن کشور 
شاهد باشیم.  در عین حال، باید به این نکته واقف باشیم که طراحی شعار برای فرایند یک 
ســال به نوعی تعیین نقشه کلی راه برای خواص و ایجاد حساسیت برای همه مردم است؛ 
چون رهبر معظم انقالب با تحلیل شــرایط موجود و بررسی آسیب ها و نقاط قوت در یک 
اقدام پیشدســتانه مسیر و شــعار را مطرح می کنند. از سوی دیگر، باید گفت شعار امسال 
مکمل شــعارهای سال های قبل است و اگر تولید راه بیفتد، هم بخشی از اقتصاد مقاومتی 
محقق خواهد شــد و هم دیگر بخش ها رونق می گیرد. رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی 
راه اساسی برون رفت از وضعیت ناپایدار اقتصادی را توسعه تولید ملی می دانند و می فرمایند: 
»مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ به خصوص در این ماه های اخیر، 
مشــکالت معیشتی مردم زیاد شد. بخشــی از اینها مربوط است به مدیریّت های نارسا در 
زمینه  مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه هایی وجود دارد، تدابیری 
اندیشــیده شده که ان شاءاهلل این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه 
شــروع می شود ـ سال ۹8 ـ بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه 
من عرض می کنم، این است که مسئله  فوری کشور و مسئله  جّدی کشور و اولویّت کشور 

فعاًل مسئله  »اقتصاد« است.

راهبردنامگذاریسالها
 شهاب زمانی/ رهبر معظم انقالب در تداوم سنت حسنه نامگذاری سال ها، 
همانند بیش از یک دهه اخیر و به دلیل اینکه »مسئله  فوری کشور و مسئله  جّدی 
کشور و اولویّت کشور فعاًل مسئله  اقتصاد است« باز هم اسم سال نو را اقتصادی انتخاب 
کردند و نام »رونق تولید« را بر تارک سال 13۹8 نشاندند تا از قدرت رسانه ای آن ـ 
که واجد پیام ها و وجــوه فراوانی، نظیر امیدآفرینی، اولویت گذاری راهبردی، تعیین 
نقشــه راه سالیانه، ضرورت آمادگی و بسیج مسئوالن و مردم برای مقابله با وضعیت 
اقتصادی، خنثی سازی طراحی ها و توطئه های دشمنان و... است ـ استفاده بهینه کنند. 
معظم له در بخشی از پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 13۹8 تأکید فرمودند:

»امسال مسئله  »تولید« مطرح است. می خواهم مسئله  تولید را به عنوان محور 
فّعالّیت قرار بدهم... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می تواند مشکالت معیشتی را 
حل کند، هم می تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می تواند 
مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حّتی می تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود 
زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله  تولید به نظر من مسئله  محوری امسال است؛ 
لذا من شــعار را امسال این قرار دادم: »رونق تولید« باید همه تالش کنند تولید در 

کشور رونق پیدا کند.«
رهبر معظم انقالب مفهوم، منظور و ابعاد مســئله »تولید« را در سخنرانی مهم 
و راهبردی شــان در جوار مضجع شــریف رضوی)ع( در اول فروردین تشریح کردند؛ 
»تولیــد هم که ما می گوییم، فقط تولید صنعتی را نمی گوییم؛ تولید صنعتی، تولید 
کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوّسط، صنایع کوچک، حّتی صنایع دستی، 
حّتی صنایع خانگی، حّتی تربیت دام - چند دام در خانه های روستایی- که خود این 
به  مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. این ها را باید بنشینند 
برنامه ریزی کنند؛ البّته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاد است، باید توّجه بشود... من 
در یک جمله عرض می کنم که دســتگاه های دولتی متمرکز بشوند امسال در رونق 
بخشیدن به تولید و اگر مقّرراتی الزم دارد، از مجلس بخواهند که مجلس اقدام کند، 
اگر در بخش هایی به حضور قوّ ه قضائّیه و دستگاه های نظارتی دیگر نیاز هست، از آنها 
بخواهند - در همین جلسه  ای که ما گفتیم، آقایان دور هم جمع می شوند؛ مسئولین 
 قــوا- بخواهند و اقدام کننــد و همکاری کنند؛ باالخره تولیــد باید در داخل رونق 

پیدا کند.«
همه این ســخنرانی خواندنی و دارای نکات استراتژیک است. به اختصار به آن 
بخش از بیانات که چهار ضلعی راهبردی برای سال 13۹8 که »سال فرصت ها« است، 
ترسیم کرده می پردازیم؛ زیرا باور داریم وضعیت امروز کشور عزیز ما عادی نیست؛ بلکه 
دشمنان قسم خورده و شکست خورده شرایط جنگ اقتصادی را برای ما رقم زده اند. 
با این اعتقاد، بیانات اول فروردین رهبر حکیم و فرزانه انقالب در جوار حرم رضوی را 
باید به مثابه »راهبرد مواجهه با دشمنان در جنگ اقتصادی« تلقی کرد که همگان از 
مسئوالن تا مردم و هر کسی با هر توانی باید در این میدان بزرگ برای خنثی کردن 
نقشــه دشمنان نقش آفرینی کنند. چهار ضلعی راهبردی بیانات رهبر معظم انقالب 
در حرم رضوی بر چهار اصل اساسی ابتکار به جای انفعال، اعتماد نکردن به غربی ها، 
فعال سازی ظرفیت های تمام نشدنی داخلی و بسیج جوانان برای پذیرش مسئولیت ها 
و ابداعات مدیریتی و علمی استوار است. رهبر معظم انقالب در فرازی از بیانات شان 
در حرم رضوی راه حل اصلی مسائل اقتصادی امروز کشور را در رونق تولید خالصه 

می کنند و می فرمایند:
»مسئله  اصلی و اساسی، رونق تولید است. اگر تولید شد، آن وقت در بخش های 
مختلفی تحّول ایجاد خواهد شد؛ اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر می گذارد 
در اشتغال، هم تأثیر می گذارد در کم کردن توّرم، هم حّتی تأثیر می گذارد در وضع 
تــوازن بودجه، هم تأثیر می گذارد در باال رفتــن ارزش پول ملّی. ببینید، اینها همه 
مشکالت مهّم اقتصادی ما است. صاحب نظران و کسانی که مّطلع از مسائل اقتصادی 
هســتند، تصدیق می کنند، تأیید می کنند که اگر تولید در کشــور رونق پیدا بکند، 
مســلّماً یک چنین فواید و نتایجی خواهد داشــت. این باید انجام بگیرد و در برنامه 
قرار بگیرد؛ هم در برنامه  دولت، هم در برنامه  مجلس، هم در برنامه  آحاد مردمی که 
توانایی ورود در وادِی تولید را دارند. ما کسانی را داشتیم و می شناختیم افرادی را که 
پول داشتند، امکانات داشتند، می توانستند این پول را بگذارند در بانک و از منافعش 
سال ها بی دردسر استفاده کنند، ]اّما[ این کار را نکردند، ]بلکه[ پول را بردند در مسئله  
تولید و گفتند می خواهیم کشور پیش برود. اینها پیش خدا اجر دارند.«)13۹8/1/1(

سالفرصتهابا»رونقتولید«

 صبح صادق اقدامات و الزامات رونق تولید را بررسی می کند

مدیریت جهادی، ضرورت تحقق رونق تولید
 وحید قاســمی/ در ســال رونق تولید برای بررسی بیشتر مقوله 
خودکفایی و توسعه پایدار اقتصادی با دکتر حسین صمصامی اقتصاددان به 

گفت وگو نشستیم که ماحصل آن را می خوانید.

* ارزیابی شما از چرایی نامگذاری امسال به سال رونق تولید و 
اهمیت و ضرورت آن چیست؟

علت انتخاب شعار امسال را که باز هم یک شعار اقتصادی است، می توان 
در پرتو تحلیل و نگاه به مجموعه مســائل کشور دریافت. شاید ترجیح ذهن 
بعضی ها این بود که شعار امسال یک شعار فرهنگی باشد یا شعار اخالقی، اما 
با توجه به مجموعه مسائل کشور، امسال هم مانند چند سال قبل، شعار سال 
که باید به صورت گفتمانی در میان مردم و افکار عمومی کشور رواج پیدا کند، 
یک شعار اقتصادی قرار داده شد. اساساً رهبر معظم انقالب مهم ترین مسائل 
و محوری ترین موضوع کشــور و مردم را برای شعار سال انتخاب می کنند. از 
این رو، از آنجایی که رونق تولید به مثابه مهم ترین مسئله مورد توجه جامعه 
امروز ما، در حقیقت راه گشا و حالل گرفتاری اقتصادی امروز است، به عنوان 
شــعار سال برگزیده می شود که مستلزم یکسری اقدامات عملی است. رهبر 
معظم انقالب خودشان فرمودند فقط به یک بنر و اطالعیه اکتفا نشود؛ بلکه 

باید یکسری اقدامات عملی اتفاق بیفتد.

* از نظر شــما، مهم ترین موانع رونق تولید در شــرایط فعلی 
کدامند؟

اگر امروز تولید رونق ندارد، معلول چه عوامل و علت هایی است؟! اینها را 
باید شناسایی کرد و در رفع آنها اقدام کرد. موارد زیر بخشی از این موانع است:

1ـ اعتقاد و باور موضوع / اگر نسخه درمان را خارجی بدانیم، یعنی دولت 
ما به دنبال حل مشکل اقتصادی در خارج از کشور باشد نه تنها رونق تولید 
اتفاق نمی افتد؛ بلکه تولید نابود می شود. ما باید باور کنیم مشکل الینحل در 
داخل کشور نداریم. باید باور کنیم راه حل مشکالت نسخه اقتصاد مقاومتی 
اســت. باید باور کنیم نســل جوان تولیدکننده مــا می توانند در این زمینه 
نقش آفرین باشند. باید بپذیریم نباید از دشمنان انتظار داشته باشیم. اگر ما 
برای درمان درد و معلولیت کسی تلقی کردیم که به ما سهم داده شده، هیچ 
وقت درمان و شفایی اتفاق نمی افتد؛ بنابراین باید ابتدا از درون مسائل را حل 
کنیم. ریشه اصلی و مشکل زیرساختی که در این زمینه وجود دارد اعتقاد و 
باوری است که در برخی از مسئوالن ما نسبت به این موضوع وجود ندارد و 
طبیعتاً در این زمینه باید مجلس و دولت ورود کنند که عمده موضوع در این 

زمینه در اختیار دولت است.
2ـ هزینه باالی قیمت تمام شده کاال در کشور/ هزینه باالی قیمت تمام 
شده کاال در کشــور به دو عامل بستگی دارد: 1ـ معضل قاچاق، 2ـ سرمایه 

در گردش. وقتی بانک های ما با سود 28 درصد، 20 درصد، 18 درصد و 14 
درصد به بخش تولید وام می دهند، همه می دانیم که جز موارد استثنا 10 تا 
15 درصد ســود ندارد. وقتی داریم با 18 درصد، 20 درصد و 14 درصد پول 
را به بخش صنعت می دهیم، یعنی تأمین پول خرما و حلوای ختم آن صنعت؛ 
یعنی ســوق دادن آن صنعت و تولید به سمت ورشکستگی؛ زیرا وقتی سود 
الزم حاصل نشود، نمی تواند اقساط و حتی جریمه تأخیر را بدهد؛ در نتیجه 
ورشکسته می شود. یعنی خود این سود باالیی که برای وام های بخش تولید 
تأمین می کنیم، عامل رکود و ورشکســتگی است، عامل از دور تولید خارج 
کردن واحدهای تولیدی ماست، یعنی دولت و نظام بانکی ما باید تدبیر کنند؛ 
چرا این هزینه تولید کاال را باال می برد. وقتی هزینه تولید باال رفت، این کاال 
دیگر قادر به رقابت با مشابه خارجی نیست؛ چون رقابت در دو موضوع مهم 
است، یکی کیفیت و دومی قیمت، به این ترتیب در قیمت و کیفیت نمی تواند 

رقابت کند و اقبال به کاالی ایرانی نمی شود. وقتی ما فاصله قیمت کاالی ایرانی 
را نســبت به کاالی خارجی کم کنیم، اقبال به سمت کاالی داخلی می آید؛ 
اما اگر قیمت کاال خیلی باال باشــد، با مشــابه خارجی مقایسه می کنند و در 

جاهایی ترجیح می دهند کاالی خارجی بگیرند. 
3ـ مالیات / توجه به سیاســت های مالیاتی، بدون درنظر گرفتن اولویت 
به سیاست گذاری های کالن مبتنی بر تقویت تولید و دیگر سیاست گذاری ها، 
تورم ناشی از افزایش هزینه های تولید و کاهش بیشتر درآمد سرانه ایرانیان 
را رقــم خواهد زد. در  صورتی  کــه در امر مالیات گیری، معلول  بودن مالیات 
از تولید لحاظ نشــده و اولویت به اصالح سیاست گذاری های کالن مبتنی بر 
حمایت از تولید قرار نگیرد، فشــار اقتصادی ناشــی از فشار هزینه ها یکی از 
نتایج مالیات خواهد بود. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۹8 بتوان 
بر اساس آمار بانک مرکزی رقمی نزدیک به هزار  و 400 هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفت، با توجه به درآمد های مالیاتی در الیحه بودجه ۹8 ـ که رقمی 

نزدیک به 153 هــزار میلیارد 
تومان اســت ـ می تــوان گفت، 
حجم مالیات نزدیک به 10/۷1 
درصــد از تولید خالص داخلی 

ایران رسیده است.
4ـ قاچــاق/ دولت مدعی 

رقم 15 میلیارد دالر برای قاچاق است که به اعتقاد ما باالی بیست میلیارد 
دالر است. متأسفانه، در بودجه سال 13۹8 دولت فقط 14 میلیارد برای تأمین 
کاالهای اساسی مردم اختصاص داده است. طبیعی است نََفس تولید داخلی 
را می گیــرد و رونق اتفاق نمی افتد. دولت باید با جدیت تمام و با همه وجود 
پای مقابله با قاچاق بایستد. در مجموع، حمایت از کاالی ایرانی و تولید داخل 
الزاماتی الزم دارد که یکی از آنها مبارزه با قاچاق کاال اســت؛ در حالی که ما 

در سال 13۹۷ شاهد قاچاق دوطرفه بودیم.
5ـ بروکراسی/ دولت باید بروکراسی اداری دست و پا گیر را حذف کند؛ 
ما در مالیات ها و تســهیالت بانکی مشکالتی داریم که دولت باید برای رونق 
بیشتر مشــکالت بانکی، مالیاتی و گمرکاتی را حل کند تا تولیدکنندگان از 
ایــن اداره به آن اداره، از ایــن وزارتخانه به آن وزارتخانه نروند. در واقع، باید 
امور دولتی انسجام بیشتری پیدا کند و زمانی که مردم برای تولید به جایی 
مراجعه می کنند یا گروهی و ستادی تشکیل می دهند، مشکالت شان حل شود.

۶ـ تصدی گری دولت/ مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تصدی گری دولت 
اســت. اگر بخواهم در یک جمله مشکل اقتصاد کشور را بیان کنم، می توانم 
بگویم دولت آنجایی که باید باشد، نیست و آنجایی که نباید باشد، هست. دولت 
باید در بحث تدوین، تبلیغ، ابالغ و اجرای سیاست های درست و کالن اقتصادی 
وارد شود. متأسفانه، امروز ضعف های فراوانی در دولت مشاهده می شود و در 
این زمینه ها بسیار ضعیف عمل می کند. دولت باید از تصدی گری فاصله بگیرد 

و کار را به بخش خصوصی واگذار کند تا رونق اتفاق بیفتد.

* جایگاه دولت، مجلس و حتی مردم در حمایت از کاالی ایرانی 
را چگونه می بینید؟

هــم دولت و مجلس و هم مردم باید از کاالی ایرانی حمایت کنند و از 
مصرف جنس خارجی بپرهیزنــد؛ یعنی باید بپذیریم امروز کاالی ایرانی در 
کیفیت با کاالی خارجی رقابت دارد و گاهی واقعاً مرغوب تر از مشابه کاالی 
خارجی است. امروز بسیاری از کاالهای تولیدی ما را با برند خارجی می فروشند؛ 
یعنی مشتری می پذیرد و می خرد؛ ولی باورش نشده که کاالی ایرانی می تواند 
به مرغوبیت کاالی خارجی باشــد. ما این را باید بپذیریم که به  دلیل منافع 
ملی و تولید رونق داخلی و شکستن رکود تولید در داخل کشور باید از کاالی 

ایرانی استفاده کنیم که معامله پر سودی است.

بررسی مهم ترین موانع رونق تولید در گفت وگو با دکتر صمصامی

 نسخه خارجی راه حل درمان اقتصاد ما نیست !

اهتمام ویژه امام خامنه ای به امور اقتصادي براي چندین 
سال متوالي، گویاي حقایقي درباره حال و آینده کشور است 
که متولیان امر باید مداقه اي فراتر از نقل صوري آن در محافل 
و سخنراني ها یا برگزاری همایش ها داشته باشند و بیشتر به 

دنبال پیاده سازی و چاره اندیشی باشند
 اگر نظام بانکی کشور با اعتبارسنجی درست، شرایط تأمین 
مالی پروژه های تولیدی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی را فراهم کند و ارز مواد اولیه و واسطه ای تولید را به 
موقع پرداخت کند، همچنین مراقبت جدی داشــته باشد تا 
ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، صرف واردات 
غیرضرور و ضدتولید نشود، مجموع این عوامل در رونق تولید 

نقش بسزایی دارد

در گفت وگو با دکتر عبدالملکی عنوان شد

هدف رهبری از نامگذاری سال ها 
نظام سازی است

 در مصاحبه با دکتر ابراهیم رزاقی  مطرح شد

وضعیت امروز محصول پیروی از الگوی 
اقتصاد سرمایه داری است

پرونده ای برای تبیین مفهوم و ابعاد رونق تولید

هم دولت و مجلس و هم مردم باید از کاالی ایرانی حمایت 
کنند و از مصرف جنس خارجی بپرهیزند؛ یعنی باید بپذیریم 
امروز کاالی ایرانــی در کیفیت با کاالی خارجی رقابت دارد 
و گاهی واقعاً مرغوب تر از مشــابه کاالی خارجی است. امروز 
بسیاری از کاالهای تولیدی ما را با برند خارجی می فروشند؛ 
یعنی مشتری می پذیرد و می خرد؛ ولی باورش نشده که کاالی 
ایرانی می تواند به مرغوبیت کاالی خارجی باشد. ما این را باید 
بپذیریم که به  دلیل منافع ملی و تولید رونق داخلی و شکستن 
رکود تولید در داخل کشور باید از کاالی ایرانی استفاده کنیم 

که معامله پر سودی است.

ضرورت مبارزه با سوءاستفاده های اقتصادی در گفت وگوی صبح صادق با دکتر احمد توکلی

هیچ فسادی بدون رانت شکل نمی گیرد!
 اکبر کریمی/  »اقتصاد« اولین و مهم ترین دغدغه کشور است که بیش از یک دهه از طرح آن در قالب نامگذاری های سالیانه و سخنرانی های عمومی و خصوصی از سوی 

رهبر معظم انقالب می گذرد. این بار نیز با شروع سال جدید همین دغدغه از سوی معظم له مطرح و سال 13۹8 به نام سال »رونق تولید« نامگذاری شد.
برای بررسی جوانب مختلف این موضوع و واکاوی معضالت و مشکالت اقتصادی کشور در مقطع فعلی به سراغ دکتر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مرد کهنه کار عالم 

اقتصاد و سیاست رفتیم که از سال 13۹4 در مؤسسه مردم نهاد »دیده بان شفافیت و عدالت« مفاسد و نابهنجاری ها در حوزه اقتصادی را رصد می کند.
وی با وجود داشتن کسالت، درخواست هفته نامه صبح صادق به منظور انجام این گفت وگو را پذیرفت که بابت این گشاده رویی و بذل محبت از ایشان تشکر می کنیم و آرزوی 
صحت و سالمتی و موفقیت روزافزون برای این چهره انقالبی و مردمی داریم. در ادامه، پرسش های بی پرده ما و پاسخ های صریح دکتر توکلی درباره مشکالت و مفاسد اقتصادی 

کشور را می خوانید:



 دکتر عباســعلی عظیمی شوشتری/ 
در چند شــماره منتهی به پایان ســال گذشته از 
مطالب این ستون، روش ها و الزمات ثابت قدم نگه 
داشــتن مردم در حفاظت از نظام سیاسی بررسی 
شــد و به مواردی، مانند اعتقاد و احترام همگانی 
به شــخصیت جامع االطراف امام و افزایش اعتماد 
اجتماعی و تمهید زمینه های مشارکت اجتماعی 
مــردم در عرصه ها و صحنه های مورد نیاز نظام به 
عنوان عوامل و الزامات حفظ ثبات سیاسی و جلب 
پشتیبانی مردم از حکومت اشاره شد. گفتنی است، 
درج عنوان پایانی بر مطلب گذشــته این ســتون 
سهوی بوده و سلسله مقاالت این ستون با عنوان 
»ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی« 
که در سال گذشته به مناسبت چهل سالگی انقالب 
شروع شد، در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

تمایزات انسجام اجتماعی
 در دو مکتب  

انســجام اجتماعی همانند مفاهیمی نظیر 
اعتماد و مشــارکت اجتماعــی در مکتب انقالب 
اســالمی با آنچه در جامعه شناســی مدرن به آن 
پرداخته می شــود، تفاوت های اساسی دارد و این 
تفاوت ها نیز ناشی از تمایز در نگرش انسان شناختی 
غرب و اسالم است. در جامعه شناسی مدرن، انسجام 
اجتماعی را انسجامی ارگانیک می دانند که در آن 
افراد جامعه در عین تکثر در فرهنگ، دین، ارزش ها 
و اهداف در جهت توسعه و مدرنیزه شدن جامعه 
حرکت می کنند. این انسجام ناشی از تقسیم کار 
اجتماعی و به همــراه آن کارکردها و تالش هایی 
است که مانند فرایند اعضای متمایز انسان یکدیگر 

را کامل می کنند.۱
در واقع، انسجام ارگانیکی نتیجه تفاوت ها و 
اســتقرار اجماع اجتماعی و تا حدی نتیجۀ وجود 
همین تمایزها و تفاوت هاست. دورکیم همبستگی 
مبتنــی بر تمایــز اجتماعی افــراد را در قیاس با 
اندام های موجود زنده، همبستگی اندامی می نامد؛ 
زیرا اندام ها، اگرچه هر یک وظیفه  خاّصی دارند و 
همانند نیستند، اما همگی آنها برای حیات موجود 
زنده الزمند. چنین نگرشی همان گونه که مشخص 
اســت، ناشــی از همان نگاه فردگرایانه است. در 
مقابل آن همبستگی مکانیکی قرار دارد که ناشی 
از تشابهات نژادی، اخالقی و فکری افراد است. بر 
این دیدگاه با وجود اینکه از جهاتی درست به نظر 
می رسد، اشکاالتی نیز وارد است. اول اینکه، اعضای 
بدن فاقد شعور الزم و درک اخالقی هستند و از این 

رو به صورت طبیعی از یک مرجع تبعیت بی چون و 
چرا دارند. در حالی که افراد جامعه هر یک بر اساس 
باورهــا و ارزش های خود عمل می کنند و اگر هم 
مسئولیتی را می پذیرند، برای تحقق هدفی است. 
پس انســجام تا جایی صورت می گیرد که وحدت 

هدف بین آنها وجود داشته باشد.
نکته دیگر اینکه آنچه موجب می شــود یک 
هدف واحد )حتی اگر توســعه باشد( در بین افراد 
شــکل گیرد، هنجارها، ارزش ها و باورهایی است 

که در او شــکل گرفته و به 
او باورانده اســت که کسب 
سعادت منوط به تحقق این 
هدف واحد است. بنابراین در 
جوامع توسعه یافته ارزش های 
جایگزین  توســعه،  اخالقی 
می شوند،  سنتی  ارزش های 
نه اینکه ارزش های اخالقی از 
بین می رود. پس تقسیم بندی 
به ارگانیک و مکانیک مبنای 

مستحکمی ندارد.
در  اینکه،  دیگر  اشکال 
این نظریه، تفاوت های جبری 
ماننــد نژاد و زبــان و برخی 

از تفاوت های ناشــی از آداب و رســوم و فرهنگ 
اجتماعی مانند سلیقه و مانند آن در کنار ارزش های 
بنیادیــن و اخالقی و باورهای دینی و مذهبی که 
اساس نگرش انسان به زندگی را تشکیل می دهد، 
قرار داده شده است؛ در حالی که تفاوت های دسته 
اول کاماًل روبنایی و ســطحی بوده و دســته دوم 

بنیادین و شکل دهنده به شخصیت انسانی انسان 
هستند. انسجام زمانی شکل می گیرد که ارزش های 

دسته دوم به هم گره بخورد.

شاخصه های توسعه 
و انسجام اجتماعی در اسالم

در دیدگاه اسالم که دیدگاه انقالب اسالمی 
نیز محسوب می شــود، وجود طیف های گوناگون 
انسانی در جامعه پذیرفته شده و اصل وجود اختالف 
میان آنهــا در این خصوص 
زمینه کمال را فراهم می کند. 
اختالفات جبری مانند زن و 
مرد بودن، سیاه و سفید بودن، 
آریایی یا عرب بودن و... امری 
قهری است و همه اینها با هم 
برابرند و در جامعه از امتیازات 
و مزایــای برابر برخوردارند و 
همه ماننــد دندانه های یک 
شانه هستند. »إِنَّ النَّاَس ِمْن 
آَدَم إِلَی یَْوِمَنا َهَذا ِمْثُل أَْسَنانِ  
َعلَی  لِلَْعَربِيِّ  َفْضَل  الُْمْشِط اَل 
الَْعَجِمــيِّ َو اَل لِْلَْحَمــِر َعلَی 
بِالتَّْقَوی«؛۲ از این  إاِلَّ  اْلَْسَوِد 
جهت نفس وجود اختالف امری حقیقی است و این 
موارد نباید عامل بر هم خوردن انسجام اجتماعی 
شود، بلکه برعکس باید سبب کمال شوند؛ اما آیا 

سایر اختالفات نیز همین ویژگی ها را دارند؟ 
علت اینکه در نظریه غربی توسعه، در انسجام 
اجتماعــی باورهــای دینی و ارزش هــای اخالقی 

جایگاهی ندارد، این اســت که هــدف در پارادایم 
توسعه در غرب رسیدن به رفاه مادی است۳ و یکی از 
شاخصه های رفاه این است که هر کس بتواند عقیده 
و ســبک زندگی مورد قبول خود را داشته باشد.4 از 
این رو، تقوا هرگز به منزله یک شاخصه توسعه تلقی 
نمی شود. برعکس شاخصه هایی مبنا قرار می گیرند 
کــه تأمین کننده هدف مذکور باشــند. پس با ذکر 
این شــاخصه ها و امتیازگذاری برای آنها و تشویق 
جوامعی که بیشترین امتیاز توسعه را دارند و سرزنش 
کشورهایی که کمترین را دارند، به دنبال ایجاد رقابت 
بین جوامع برای این منظور اســت. در حالی که در 
نگرش بنیادین انقالب اسالمی همان گونه که قباًل 
بیان کردیم، کمال همه جانبه انسان مد نظر است و 

تقوا یکی از شاخصه های مهم آن است. پس:
اوالً، آن را مالک برتری قرار می دهد و با ذکر 
این موضوع افراد و جوامع را برای دستیابی هر چه 
بیشتر به آن تحریک می کند و از این طریق تقوا از 

عوامل اصلی انسجام اجتماعی می شود.
ثانیاً، اصل تقسیم کار اجتماعی را بر اساس 
تفاوت های ارگانیــک می پذیرد، مانند تفاوت های 
میان زن و مرد و توصیه می کند تا در عین وجود 
اختالف و برعهده داشتن وظایف متفاوت اجتماعی 
در راســتای یک مســیر واال هماهنگ و منسجم 

باشند.)اصل۲۱ قانون اساسی(
ثالثاً، اخالق و ارزش های اخالقی را زیربنای 
انســجام قرار می دهد تا در کنار حرکت به سوی 
پیشــرفت شاهد رشــد این فضایل در جامعه هم 

باشیم.)بند ۱ اصل سوم قانون اساسی(
رابعــاً، هیچ یک از تفــاوت جبری و طبیعی 
عاملی برای برتری شناخته نمی شود،)اصل بیستم( 
در نتیجه همین اختالفات زمینه ســاز انســجام 

اجتماعی می شوند.
پی نوشت ها:

۱ـ بیرو، آلــن، فرهنگ علوم اجتماعــی، با ترجمه 
ساروخانی، تهران: کیهان، ۱۳۶۷، دوم، ص4۰۱ـ 4۰۰.
۲ـ عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج ۲۲، ص ۳۲۸.

 UNDP, , Human Development  -۳
.۱۵:p ,۱۹۹۰ Report

4ـ »آمارتیاســن« را باید مهم ترین نظریه پرداز این 
حوزه تلقی کنیم. زیربنای اندیشه توسعه پایدار او را »آزادی 
انتخاب« تشــکیل می دهد. وی معتقد است، باید فضایي از 
آزادي انتخاب را فراهم کرده و امکان استفاده ازکاالهاي اولیه 
)شــامل غذا، آب، بهداشت، آموزش، مسکن و نیازهاي غیر 
فیزیکي مانند دسترسي به کار، مشارکت در تصمیم گیري، 
آزادي و مبانــي اجتماعي فردي اســت( را برای همه مردم 
به وجود آورد. )آمارتیاســن، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه 
وحید محمودی، تهران: انتشارات دستان، ۱۳۸۱، ص ۱۹(
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میوزیو و رابینز می گویند: غایت پول کاال است. شما با پول تقریباً می توانید هر چیزی را بخرید و اینکه در پول حکایتی نهفته است. از نظر اقتصاددانان، پول صرفاً 
ابزاری است که ما برای سهولت بخشی به خرید و فروش کاالها از آن استفاده می کنیم؛ اما شیوه ای که ما پول را ایجاد می کنیم و آنچه ما می توانیم )یا نمی توانیم( انجام 

دهیم، اهمیت بسیار باالیی دارد. این کار نحوه زندگی ما و طبیعت و کیفیت جهانی را که در آن زندگی می کنیم، مشخص می کند.

   

 فتح اهلل پریشان/ بررسی آثار و آرای اندیشمندان و فقهای بزرگ شیعه 
نشــان می دهد، قاطبه آنها یک هدف اصلی و بنیادی داشــته اند و آن حفظ دین 
اسالم و تنظیم عملکردشان براساس اصول دینی بوده است؛ البته روشن است که 
آنهــا در این باره به زمینه های اجتماعی، محیطی و تربیتی زمانه خود توجه ویژه 
داشته اند. از نامه ها و برخوردهای سیدمحمدکاظم یزدی در جریان های سیاسی اعم 
از مشروطه و دخالت های کفار در کشورهای اسالمی چنین برمی آید که وی براساس 
اصول و مبانی ثابت و اســتوار رفتار می کرده   که در برخی از نامه های وی به این 
اصول تصریح شده است. به طور کلی، می توان در سه عرصه از این اصول یاد کرد: 
۱ـ سیاست خارجی با کفار؛ ۲ـ سیاست خارجی با مسلمانان غیر شیعه؛ ۳ـ 
سیاست داخلی در درون مرزهای کشور اسالمی. برخی از اصول مورد نظر سیدیزدی 
در این عرصه ها را بررسی می کنیم. در زمینه اصول سیاست خارجی در ارتباط با 
کفار، »اصل عزت مسلمین« مهم ترین آنها به شمار می آید. شاید اولین برخوردهای 
سیاسی سید در مصاف با کفار با این اصل آغاز شده است؛  آنجا که سید براساس 

این اصل مسلمانان را به رهانیدن از ذلت یوغ اجانب توصیه کرده است.)۱(
همچنیــن او در نامه های خود مســلمانان را از مصرف گرایی به ویژه درباره 
کاالهای اجنبی بر حذر داشت و احتراز از البسه خارجی  و به طور کلی پرهیز از 
تشبیه به کفار را به مسلمانان توصیه کرد. حتی تأکید کرد، در حرکات و سکنات 
خویش از تشــبه به کفار پرهیز کنند و عزت اسالمی خویش را فدای زرق و برق 
نکنند و جالب است که رویه عملی خویش در ملبوسات را استفاده از لباس تهیه 

شده در بالد اسالمی اعالم کرده بود.)۲(
اصل دوم از اصول سیاســت خارجی مورد نظر ســید در ارتباط با کفار،  اصل 
استقالل دولت اسالمی است. استقالل و وابسته نبودن به کشورها و قدرت های دیگر 
از امهات و اصول بنیادین اندیشه سیاسی اسالمی است که در توصیه های سید به 
زمامداران کشور اسالمی مبنی بر استقراض نکردن از دول خارجه دیده می شود. 
ســیدیزدی به ســران ایران تأکید می کند، مواظب باشند ایران مانند هندوستان 
مستعمره کفار نشــود و همواره روح استقالل که از نعمات بزرگ خداوند به یک 

ملت است، در مواجهه با کشورها و قدرت های دیگر رعایت و حفظ شود. 
جهاد با کفار متجاوز، از دیگر اصول سیاســت خارجی توصیه شــده یزدی 
است. وی معتقد بود، چنانچه کفار بر بالد اسالمی حمله کنند، بر همه مسلمانان 
واجب اســت متجاوزان را بیرون برانند. به اعتقاد سیدکاظم یزدی، این امر فرمان 
الهی است و بر همه،  تا حد کفایت واجب است. همت سید در جهاد با کفاری که 
به کشور اسالمی عراق یا ایران حمله کرده بودند،  بر هیچ کس پوشیده نیست و از 
نقاط درخشان تاریخی جهاد و عزت تشیع به حساب می آید. برای نمونه، زمانی که 
دولت های متجاوز روس و انگلیس در سال ۱۳۲۹ ق به بهانه ارتباط ایران با آمریکا 
در پی یک اولتیماتومی شمال و جنوب ایران را اشغال کردند، این امر عکس العمل 
فوری علما و مراجع نجف، از جمله سیدمحمدکاظم یزدی را در پی داشت و علما 
بالفاصله حکم جهاد با کفار را صادر کردند و خود و شــاگردان و مریدان شــان به 
صورت گروهی برای عزیمت به ایران و دفع دشمن متجاوز تا کاظمین نیز عزیمت 
کردند که با ورود غیرتمندانه جنگل نشــینان شمال و تنگستان های جنوب ایران 
به جهاد پس از اندک زمانی دشمن مجبور به عقب نشینی و انعقاد معاهده شد.)۳(

تقدم حفظ کیان کشور اسالمی بر اختالفات مذهبی و ظلم و ستم حاکمان، 
آخرین اصلی اســت که در اینجا  به منزله یکی دیگر از اصول سیاســت خارجی 
سیدکاظمی یزدی در ارتباط با کفار بررسی می شود. به اعتقاد سید؛ کیان کشور 
اسالمی در هر صورت باید حفظ شود و حتی اگر حاکمان غیر شیعه یا ظالم باشند، 
 شیعیان موظف هستند برای حفظ کشور اسالمی با آنان همکاری کرده و در جنگ 
احتمالی علیه کفار آنان را مساعدت کنند. زمانی که دولت عثمانی با کمک  آلمان ها 
علیه انگلیس و فرانسه وارد عرصه جنگ شد و کشورهای عربی نیز که در قلمرو 
عثمانی قرار داشــتند با این کار به عرصه تجاوز و اشــغال نیروهای بیگانه تبدیل 
شد، سیدکاظم یزدی و سایر علما در راستای کمک به دولت عثمانی سنی مذهب 
و نجات عراق که به دست انگلیس اشغال شده بود،  حکم جهاد صادر کردند. متن 
حکم جهاد ســیدیزدی چنین است: »پوشیده نیست که دول اروپایی به خصوص 
انگلیس و روس و فرانسه همیشه از قدیم االیام بر ممالک اسالمیه تعدی و تجاوز 
می نموده؛ چنانکه اکثر ممالک اســالم را غصب نموده اند و از این تعدیات به جز 
محو دین ـ العیاذ باهلل ـ مقصدی ندارند تا در این اوقات مقاصد خود را ظاهر نموده 
بر ممالک دولت علیه عثمانیه ـ اعزاهلل بنصرها االسالم ـ هجوم نموده و نزدیک است 
دست تعدی دراز و بر حرمین شریفین و مشاهد ائمه طاهرین ـ علیهم السالم ـ تهاجم 
و بر اوطان اسالمیان و نفوس و اعراض و اموال آنها تغلب نمایند. پس واجب است بر 
عشایر قاطنین ثغور و عموم مسلمین متمبنین اگر در حدود من به الکفایه نباشد، 

حفظ حدود خود و دفاع از بیضه اسالم مقدار قدرت خود بنمایند.«)4(
پی نوشت ها: 

۱ـ  علی ابوالحســنی)منذر(،  زندگی نامه آیت اهلل ســیدمحمدکاظم یزدی ، یــزد، فرمانداری یزد، 
 ۱4۱۷ ق، ص ۲۱.

۲ـ  به نقل از روزنامه ثریا،  سال دوم، شماره ۱۳، رجب ۱۳۱۷ ق.
۳ـ علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج ۱، ص ۲۰۹.

4ـ محمدحسن رجبی، رسائل و فتاوای جهادی،  تهران.. وزارت ارشاد،  ج ۱، ۱۳۷۸، ص ۲۹۵.

کتاب »درآمدی انتقادی بر انسان شناسی 
پول« نوشــته تیم دی میوزیو و ریچارد اچ. 
رابینز در سال ۲۰۱۷ است که انتشارات راتلج 
آن را چــاپ کرده و یکی از بهترین و شــاید 
نخســتین اثری است که به صورت خاص بر 
نظریه و تاریخ پول به صورت انتقادی تمرکز 
کرده اســت. کتاب مذکور می خواهد نشان 
دهد که چگونه سیستم پولی کنونی از سوی 
عــده ای از نخبگان تحمیل شــده و چگونه 
آنها از آن ســود می برند. سؤال محوری این 

کتاب این است که چگونه با واکاوی اشکال مختلف پول می توانیم دریابیم که پول 
واجد اثرات گوناگونی اســت؟  این کتاب نشــان می دهد، از طریق مطالعه پول در 
فرهنگ های دیگر، ما می توانیم پولی داشــته باشیم که به نحو بهتری در خدمت 

اهداف اساسی تر جامعه باشد.
تیم دی میوزیو، اســتاد ارشد دانشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در 
دانشــگاه ولونگونگ و همکارش ریچارد اچ. رابینز، استاد برجسته انسان شناسی در 
پالتسبورگ است. کتاب »درآمدی انتقادی بر انسان شناسی پول« شامل یک دیباچه 
و چهار فصل با عناوین ابهام بر سر پول، نظریه و تاریخ پول، پول مدرن: پول اعتباری 
و پیامدهای آن و آینده پول و توانایی های آن اســت. نویسندگان این اثر در فصل 
اول می نویســند: »پول زمینه هر آنچه را که ممکن است فراهم می کند. پول ما را 
دستکاری می کند و توسط بسیاری از ما به طرق گوناگون دستکاری می شود، طوری 
که تعاریف و توصیف هایی که اقتصاددانان از پول ارائه داده اند، هرگز منصفانه نبوده 
است. اکثر نظریه پردازان اقتصادی، پول را به عنوان »نقابی خنثی« بر اقتصاد، یک 
ابزار ساده برای تسهیل مبادله می بینند و به دنبال یافتن ریشه های پول مدرن در 
دادوستد کاال هستند... اما پول مدرن »نقابی خنثی« نیست، بلکه به ما کمک می کند 
به ســادگی کاالها و خدمات را دســت به دست کنیم. انسان شناسان، تاریخ دانان، 
اقتصاد دانان سیاســی، جامعه شناسان و دیگران تحلیل می کنند که چگونه پول به 
طور فرهنگی و تاریخی ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است و اینکه چگونه 

شیوه ایجاد و استفاده از آنها می تواند جوامع را حفظ کند یا آنها را نابود سازد.« 
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اصول سیاست خارجی در ارتباط با کفار

 انسان شناسی پول

 ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۴۰

شاخصه های توسعه و انسجام اجتماعی در اسالم و مدرنیته

فراتر
 از پول!

سیاست نامه

فراز و فرود آیت اهلل منتظری ـ۱
ممتحن در معرض امتحان!

زمانی/آیــت اهلل   شــهاب 
حســینعلی منتظری در سال ۱۳۰۱ 
شمســی در نجف آباد اصفهان متولد 
شد. پدرش حاج علی کشاورز ساده ای 
بود که در کنار کار روزانه اش با کتاب 
و کتابخانه هم دمساز و معلم اخالق و 
مدرس قرآن بود. آیت اهلل منتظری ۱۳ 
شهریور سال ۱۳۲۱ با خانم ماه سلطان 
ربانــی ازدواج کرد کــه حاصل این 
ازدواج، هفت فرزند به نام های محمد،  
عصمت، اشرف،  احمد،  طاهره، سعید 
و سعیده اســت. فرزند ارشد آیت اهلل 
منتظری،  شــهید محمد منتظری از 
روحانیــون مبارز و انقالبی بود که در 
انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی 
در ۷ تیر سال ۱۳۶۰ به همراه شهید 
بهشتی و بسیاری دیگر از نمایندگان 
مجلس،  وزیران و مســئوالن بلندپایه 

کشور به شهادت رسید. 
داســتان فراز و فــرود مرحوم 
منتظری که به تأکید امام خمینی)ره( 
حاصل عمر ایشان به شمار می آمد،  از 
غم انگیزترین داستان های تاریخ انقالب 
اسالمی است. آیت اهلل منتظری که از 
اعاظم فقهای حوزه علمیه قم و جهان 
تشــیع بود و به ممتحن ســخت گیر 
امتحانات ســطوح حوزوی مشــهور 
بود، خود در معرض امتحانی دشــوار 
قرار گرفت؛ امتحــان والیت مداری و 
اطاعت از رهبری که جانشــین امام 
زمان)عج( محســوب می شد و خود 
منتظــری به همراه شــهید مطهری 
تالش زیادی برای مرجعیت امام پس 
از رحلت آیت اهلل بروجردی در ســال 
۱۳4۰ شمســی انجام داده بود. این 
حمایت از امام ادامه داشت تا در تیر 
ماه ۱۳۵4 آیت اهلل منتظری به دلیل 
حمایت از امام)ره( تبعید و در نهایت 
از تبعیدگاه روانه زندان شد. ابتدا وی 
را به بازداشتگاه کمیته مشترک ضد 
خرابکاری تهران بردند و از آنجا روانه 
زندان اوین شــد. منتظری در زندان 
با فشــارهای روحی و جسمی زیادی 
روبه رو شد. شــکنجه گر ازغندی در 
زیر یکی از این فشارها و شکنجه  ها به 
منتظری گفته بود:  »علت اینکه تو را از 
حوزه دور نگه می داریم و از این طرف 
به آن طرف می فرستیم، این است که 
یک خمینی دیگر به وجود نیاید...«)۱(

آیت اهلل منتظری به همراه آیت اهلل 
طالقانی در هشتم آبان ۱۳۵۷ از زندان 
آزاد شد. در پیامی که امام خمینی)ره( 
بــه مناســبت آزادی وی صادر کرد، 
آمده اســت: »هیچ از دســتگاه جبار 
جنایتکار تعجب نیست که مثل جناب 
خدمتگزار  بزرگوار  شــخصیت  عالی 
به اســالم و ملت را سال ها از آزادی ـ 
ابتدایی ترین حقوق بشــرـ محروم و 
با شــکنجه های قرون وسطایی با او و 
سایر علمای مذهب و رجال آزادیخواه 
رفتار کند.«)۲( پس از پیروزی انقالب 
اســالمی،  منتظری ریاست خبرگان 
قانون اساســی را برعهــده گرفت و 
قانون اساســی جمهوری  در تدوین 
اســالمی نقش مهمــی ایفا کرد. وی 
از عوامــل کلیدی گنجانــدن اصل 
»والیت فقیه« در قانون اساســی به 
شمار می آید. همزمان با فوت آیت اهلل 
طالقانی بر اساس حکم امام به عنوان 
امام جمعه تهران نیز برگزیده می شود 
و سال ها ریاست هیئت امنای دانشگاه 
امام صادق)ع( را نیز برعهده می گیرد. 
مروری بر تعابیر امام در احکامی 
که خطاب به آقــای منتظری صادر 
کردند و همچنیــن اختیار تامی که 
در خصــوص وصایت از خود در قبال 
همــه امور به ویژه وجوه شــرعیه در 
وصیت نامه خود در ســال ۱۳۵۸ به 
آقای منتظــری داده بودند،  حاکی از 
جایگاه ویژه مرحوم منتظری در نزد 
امام است. امام خمینی)ره( در شهریور 
۱۳۵۸ در حکــم نصــب منتظری به 
امامت جمعه تهران می نویسند: »من 
شــما را که مجاهدی بزرگوار و فقیه 
عالی قدر می دانــم،  برای دژ محکمی 
که آن فقید سعید ]طالقانی[ پاسدار 
آن بود،  انتخاب و منصوب نمودم.«)۳( 
همچنین امــام در وصیت نامه مورخ 
۲۹ دی ۱۳۵۸ وی را به عنوان وصی 
خودشان در همه امور تعیین کردند)4( 
در ســال ۱۳۶۲ مجلس خبرگان، با 
وجود موافــق نبودن امام)ره( مرحوم 
منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری 
معرفی کرد تا ممتحن حوزه در شرایط 

امتحان سخت قرار گیرد. 
پی نوشت ها: 

۱ـ محمدعلــی الفت پور، بازگشــت از نیمه 
راه، ص ۸۶.

۲ـ صحیفه نور،  ج 4، ص ۲۱۶، ۱۳۵۷/۱۰/۲۳.
۳ـ همان،  ج ۹، ص ۹۷، ۱۳۵۸/۶/۲۱.

4ـ همان، ج ۱۲، ص ۱۲۰، ۱۳۵۸/۱۰/۲۹.

ریزش ها

کتابخوان

آفاق

دیدگاه  که  اســالم  دیدگاه  در 
انقالب اسالمی نیز محسوب می شود، 
انســانی  گوناگون  وجود طیف های 
در جامعــه پذیرفته شــده و اصل 
وجــود اختالف میان آنهــا در این 
خصوص زمینه کمال را فراهم می کند. 
اختالفات جبری مانند زن و مرد بودن، 
سیاه و سفید بودن، آریایی یا عرب 
بودن و... امری قهری است و همه اینها 
با هم برابرند و در جامعه از امتیازات و 
مزایای برابر برخوردارند و همه مانند 

دندانه های یک شانه هستند

 سامان فکری/ مروری گذرا 
بر کالن گفتمان های جریان شناختی 
در حوزه کنش سیاســی طی فرایند 
۳۰ ســاله دولت هــای پس از جنگ 
تحمیلی نشان می دهد، همواره قدرت 
در کــف معتقــدان و نظریه پردازان 
سه گفتمان »توســعه«، »آزادی«  و 
»عدالت« جابه جا شده است. اگر نهاد 
برآمــده از گفتمان توســعه را دولت 
مرحوم هاشمی رفسنجانی موسوم به 
»سازندگی« در عرصه عمل سیاسی 
و قــدرت در نظر بگیریم، مســامحتاً 
دولت اصالحات جلوه نهاد سیاســی 
گفتمان آزادی است که با نکته سنجی 
از آســیب های زمانه دولت سازندگی 
در عرصه های اقتصادی و مناســبات 
عدالت اجتماعی که بیشتر خودش را 
در قالب فشارهای حاصل از چرخش 
چرخ های توسعه اقتصادی غرب محور 
نشــان می داد، توانســت با اغواگری 
مردم به وعده های آزادی های توسعه 
سیاسی و رفاه اقتصادی آرای شان را 
جذب کند و دولت توســعه سیاسی 
یا مدنی با محوریت آزادی را ســامان 
دهــد. خاتمی در این حــوزه خود را 
چنان شیفته آزادی نشان داد که حتی 
برنده مصاف دو قطبی »آزادی ـ  دین« 

را آزادی دانست. 
اما گفتمان عدالت زمانی مجال 
بروز و ظهور پیدا کرد که توده اکثریت 
جامعــه ایرانی نه از گفتمان و ثمرات 
سازندگی و توســعه غرب محور دهه 
هفتاد برخوردار شد و نه قصه آزادی 
غصــه نان شــب افزون بــر نیمی از 
جامعه را که مطابق شاخص های فقر 
و غنا و برآورد وضعیت معیشــتی در 
زیرخط فقر یا ممــاس بر آن روزگار 

می گذراندند، حل کرد. 
گفتمان عدالت اگرچه در دولت 
نهم احمدی نژاد با نگاه به آرمان های 
امام و انقالب برگزیده شد و در قالب 
فقرزدایی و بازگردانی کرامت انسانی 
و رنگیــن کردن ســفره محرومان با 
راهبردها و تاکتیک هایی، چون تحول 
هفت گانه در ســاختارهای اقتصادی، 

اجتماعی و... با محوریت هدفمندسازی 
یارانه های توزیعی درخشش های اولیه 
خوبی داشت و توانست شاخص شکاف 
طبقاتی موســوم به ضریب جینی را 
به صفر نزدیک تر کند؛ اما با تشــدید 
فاصله گذاری  و  بیرونــی  تحریم های 
و ایجــاد زاویه بیــن احمدی نژاد ۸4 
با احمدی نژاد دهــه ۹۰ با نگاه های 
انحرافــی به عدالــت  و عملکرد غیر 
انقالبی در حوزه فرهنگی، این گفتمان 
نیز نتوانســت با آن قرائــت غلط از 
عدالت بر درد جامعه مرهمی بگذارد و 
شیرینی ادبیات عدالت توزیعی در کام 
اقشار متوسط به پایین جامعه با روشن 
شدن اختالس های سریالی و زندانی 
شدن معاون اول رئیس جمهور و رئیس 
ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادی و 
معاون اجرایی دولت های نهم و دهم 
تلخ شــد و تجربه تکرار عدالت به آن 
شــکل مردم را از اصــل عدالت نیز 

دلزده کرد.
و  سیاســی  تحــوالت  ایــن 
چرخش هــای فکــری در حالی در 
دولت های جمهوری اسالمی با آزادی 
تمام در حوزه اختیارات سیاســی و 
اجرایی به وقوع پیوســت و در مقطع 
زمانی که قدرت اجرایی کشــور را در 
اختیار داشتند، محور سیاست گذاری ها 
و برنامه ها قــرار گرفت که همواره از 
سوی رهبر معظم انقالب مورد پایش 

و نقد قــرار می گرفتند؛ اما مبتنی بر 
روندهای پذیرفته شــده دموکراسی 
و اعطــای آزادی و اختیــار در حوزه 
تفکیک قــدرت و تقســیم وظایف 
هیچ گاه از ســوی رهبــری ـ چه در 
زمان امام و چه در زمان رهبر معظم 
انقــالب ـ ناگزیر و وادار بــه اقدام و 
تغییر سیاست های خود نشدند. البته 
مبتنی بر اصولی مانند آرمان های امام 
و انقالب، ارزش های اسالمی و انقالبی 
و مصالح  و منافع مردم و طبق تصریح 
اصل ۱۱۰ قانون اساســی همواره از 
سوی رهبری همواره نقد شده اند و در 
کنار حمایت های بی شائبه، بیشترین 
نقدهای راهبــردی در این زمینه از 
ســوی رهبری نســبت به دولت ها 
انجام شده است؛ اما متأسفانه به این 
هشــدارهای ارشادی توجهی نشد تا 
جایی که گاهی به دلیل به خطر افتادن 
کیان کشور با دستور حکومتی موقتاً 
به گونه ای دیگر امور کشور به سامان 
شده است؛ مانند آنچه در فک پلمپ 
هسته ای در شش ماه انتهایی دولت 
اصالحات بــا حکم حکومتی رهبری 
انجام شد یا دستور به تشکیل قرارگاه 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی که در 
سال ۹4 از دولت اعتدال خواسته شد 
و در ذیل معاون اول ریاست جمهوری 

شکل گرفت. 
غــرض اینکــه در طــول این 

چهل ســال، هر جا با نــگاه انقالبی 
دولت ها به سیاســت گذاری  و اقدام 
دســت زده اند، موفقیت ها بیشتر از 
نســخه های اجرایی غربی و شــرقی 
بوده و راه جدیدی باز شــده اســت؛ 
ولــی آنجاهایــی که به نســخه های 
انقالبی عمل نشــده که متأســفانه 
این  گونه مــوارد کمک هم نبوده، نه 
تنها موفقیــت و کامروایی که انتظار 
بود حاصل نشده؛ بلکه با معضالت و 
تبعاِت عمل به »سیاست های اقتصادی 
حاصل از نظام های ســرمایه داری و 
سوسیالیســتی« نیز مبتال و مواجه 
بوده ایــم و بــه اذعان کارشناســان 
حــوزه اقتصادی،  وضعیــت بغرنج و 
پیچیــده امروز مشــکالت اقتصادی 
کشــور محصول عمل به نگاه لیبرال 
دموکراسی در حوزه اقتصاد است، نه 
محصول نگاه انقالبی که اساساً مجال 
اجــرا و آزمون واقعــی تاکنون پیدا 

نکرده است.
بنابراین چه پدرخوانده اعتدال، 
یعنــی جریان اصالحات و چه رقبای 
دولت  در جریان اصولگرا، نباید تصور 
کنند مقطع کنونی تشابهات زیادی با 
سال ۸4 یا سال ۷۶ دارد و می توانند 
با تکرار نســخه تبلیغــات روانی در 
برنده شــوند؛  انتخابات های پیش رو 
بلکه تفاوت های مهم و تعیین کننده ای 
امروز وجود دارد که نمی توان به راحتی 

گفتمان ها توسعه،  آزادی و عدالت را 
بــا اینکه شــمولیت جهانی و فطری 
داشــته و همواره جزء گمشــده ها و 
تقاضامندی های بشــر بوده، بازتولید 

کرد. 
وضعیــت متفاوت رســانه ای و 
توســعه گیج کننــده و محیرالعقول 
ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی از جمله 
این تفاوت هاســت. بسط شبکه های 
اجتماعــی و پیام رســان های فضای 
سایبری بی تأثیر در تعیین معادالت 
سیاســی امروز نیســت و بــه کلی 
الگوهــای مرجعیت و پذیرش فکری 
جامعه را عوض کرده اند، روزگاری که 
روحانیت و دانشگاهی ها و احزاب در 
فهرست بندی کاندیداها و فهرست های 
انتخابات فعال بودند، در حال سپری 
شــدن اســت و امروز ســلبریتی ها 
و گروه هــای موســوم به شــاخ های 
سایبری و افرادی که از نگاه عمیق به 
فضای سیاسی برخوردار نیستند، در 
شکل دهی و مهندسی افکار عمومی 

مهم و تعیین کننده شده اند. 
از ســوی دیگر، مــردم مطالبه 
محور و براساس نیازمندی های خود 
رأی می دهنــد که مطابــق با همه 
نظرسنجی ها، نیازهای اصلی مردم در 
حوزه معیشت و اقتصاد اولویت گذاری 
می شود. از این رو برنامه های سامان 
اقتصــادی، مطالبــه شــفافیت در 
برخــی موضوعات مســئله دار مانند 
میــزان انتقادپذیری،  نحوه مواجهه با 
آزادی های مشــروع و تعریف عدالت 
و چگونگی ایجاد رفاه و ســامان دهی 
معیشت و اقتصاد مردم در کارزارهای 

پیش رو مهم شده است.
به نظــر می رســد احــزاب و 
جریان هــای سیاســی در فهم این 
موضوع و تحول گفتمانی نگاه مردم به 
موضوع انتخابات از مردم جا مانده اند 
که باید هر چه سریع تر این روند اصالح 
شود، اگر خواستار توجه و رأی مردم 
به خود هستند. مردم دنبال »خدمت 
بدون منت« برای ارتقای دین و رفاه 

خود هستند. 

نقد روز

جاماندگی حزبی، تحول گفتمانی مردم و انتخابات
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آیاتی در شأن امام حسین)ع(

 مرتضي دخیلي/ عراق در 
سال سوم و چهارم جنگ، براساس 
تجارب به دســت آمــده از میادین 
نبرد، تاکتیک هــاي جدیدي اتخاذ 
کرد و به تناســب آن فرم و شکلي 
مناسب به خود داد. مواجهه با دشمن 
در ابعاد جدید طبعاً به تاکتیک ها و 
تدابیر جدیدی نیاز داشــت تا از هر 
گونــه رکود در امــر جنگ ممانعت 

به عمل آید.
بر همین اساس، سپاه پاسداران 
انقالب اســالمي در اثناي عملیات 
والفجــر مقدماتي، با تشــکیل یک 
قــرارگاه، منطقه هــور را برگزید و 
تالش هاي مقدماتي خود را آغاز کرد 
تا از این طریق، فضایي مناسب براي 

ادامه نبرد فراهم آید.  
نظر به ضعف هاي عدیده دشمن 
در مواجهه با عملیات آبي ـ خاکي و 
بــه منظور برهم زدن معادله نظامي 
جنگ به نفع جمهوري اســالمي و 
نیز به دســت گرفتــن ابتکار عمل، 
منطقه  هور با ســه ویژگي برجسته 

انتخاب شد:
۱ ـ ضعف و ناتواني دشــمن در 
عملیــات آبي ـ خاکــي و ناتوانی در 
 انطباق ســریع بــا موقعیت جدید،

 ۲ـ سرعت عمل، ۳ ـ غافلگیري.
در واقــع، منطقه هور با توجه 
به تجارب به دســت آمده از رمضان 
تا والفجر 4 و با در نظر گرفتن توان 
خودي و دشمن و نیز نقش زمین و 

تأثیرگذاري آن انتخاب شد.
راکد بودن نســبي آب هور و 
وسعت بیش از اندازه آن، که طبعاً به 
طوالني شدن عقبه هاي خودي منجر 
مي شــد و نبود زمین مناسب برای 
اســتفاده از آتش در پشتیباني تک 
و همچنین استنباط خاص دشمن 
از قدرتمندي و قابلیت هاي نیروهاي 
خودي )پس از عملیات رمضان تا قبل 
از خیبر(، تماماً موجب مي شد دشمن 
تصــور عملیات گســترده را از هور 
نداشته باشد و همین امر سبب شد 
عراق جزایر مجنون شمالي و جنوبي 
و شرقي دجله را تنها با استعداد کمتر 

از چند گردان پدافند کند.

آیات  قضایــی/  محمدرضا   
متعددی در شــأن امام حسین)ع( نازل 
شده اســت. در آیه ۱۵ ســوره مبارکه 
»احقاف« آمده است: »ما به انسان توصیه 
کردیم که بــه پدر و مادرش نیکی کند، 
مــادرش او را بــا ناراحتی حمل می کند 
و بــا ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران 
حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است، 
تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد 
و به چهل ســالگی بالغ گــردد...«. امام 
صادق)ع( می فرمایند: »وقتی فاطمه)س( 
به حسین حامله شد، جبرئیل نزد رسول 
خدا )ص( آمد و گفت: ای رســول خدا، 
فاطمه صاحب پسری خواهد شد که بعدها 
به دســت اّمت تو کشته خواهد شد و به 
همین منظور فاطمه در دوران حمل و... 
با یک ناراحتی روحی توأم بوده اســت.« 
ســپس امام صادق)ع( می فرمایند: »در 
دنیا مادری یافت نشــده است که هنگام 
به دنیا آمدن فرزند خود نگران باشد؛ ولی 
فاطمه یک چنین حالتي داشته است، زیرا 
متوجه شــده بود که فرزند دلبند وي به 
دست این اّمت کشته خواهد شد و برای 
همین منظور این آیه نازل گردید.«)تفسیر 

البرهان(
مدتی که خداوند برای شــیر دادن 
مــادر به نــوزاد تعیین کرده، دو ســال 
است)حولین کاملین (، )آیات ۲۳۳ سوره 
بقره و ۱4 سوره لقمان(؛ ولی در آیه ۱۵ 
سوره احقاف جمع دوران حمل و دوران 
شیردهی را ســی ماه ذکر فرموده است. 
امام حســین)ع( پس از شش ماه حمل 
به دنیــا آمد که در جمــع آن با دوران 
شــیرخوارگی به سی ماه می رسیم. پس 
قطعاً شــأن نزول این آیه ماجرای دوران 
حمل امام حسین)ع( و غمگینی مادرش 
از اخباری است که در مورد شهادت ایشان 

شنیده بود.
از دیگــر آیاتی که در شــأن امام 
حســین)ع( نازل شــده، آیه ۲۲ سوره 
»الرحمن« و سوره فجر است. شیخ عبداهلل 
بحرانی می نویسد: »یکی از حاضران پس 
از بیان امام صادق)ع( عرض کرد: چگونه 
این ســوره، سوره امام حسین)ع( است؟ 
حضرت فرمود: مراد از »نفس مطمئنه« 
در این آیه امام حســین)ع( و اصحاب و 

شیعیان آن حضرت است.«

عملیات در هور

مال احمد نراقی می گوید: آیا فقیر صابر راضی که به اندک چیزی قانع باشد، بهتر است یا غنی سخی که مال خود را در راه خدا بذل کند؟ غنی؛ چنانچه 
دلبستگی به مال نداشته باشد و وجود و نبود مال در نزد او مساوی باشد. فقیر؛ چنانچه به این نحو باشد که اگر ثروتی به او عاید شود، با بی چیزی نزد او 

تفاوتی نکند.

 فقر بهتر است
 یا ثروت؟

ثبات قدم در راه حق ـ ۳
 سیدحسین خاتمی خوانساری/  بحث در شماره های گذشته به اینجا 
رسید که اگر عزم جهاد نداشته باشیم و اگر پای دین مان نایستیم، مجبوریم 
گوش به فرمان دشــمن باشــیم. حضرت علی)ع( در خطبه ۲۷ نهج البالغه 
ُّوا...« به خدا سوگند،  می فرمایند: »َفَواهللِ َما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ فِي ُعْقِر َدارِِهْم إاِل َذل
مردمي که در خانه های شان نشینند تا دشمن به سراغ شان آید، قطعاً ذلیل و 
خوار شوند. یکی از شایستگی های مؤمنان استقامت و ایستادگی آنها در برابر 
ظلم است که این شایستگی  یکی از عوامل پیروزی و موفقیت شان هم به شمار 
می آید. اگر کســانی که دین خدا را یاری کنند، نباشند، خداوند خود کسانی 
را مأمور یاری دینش می کند. خداوند در آیه 4۵ سوره مائده می فرماید: »ای 
کســانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما که از دین خود برگردد، خداوند 
در آینده قومی را خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست 
دارند، آنان نســبت به مؤمنان »نرم و فروتن« و در برابر کافران »سرســخت 
و قاطعنــد«. در راه خــدا جهاد می کنند و از مالمــت هیچ مالمت کننده ای 
نمی هراسند.« وقتی این آیه نازل شد، پیامبر اکرم)ص( دست به شانه سلمان 
فارسی زد و فرمود: هموطنان تو مصداق این آیه اند. )تفسیر نورالثقلین( امام 

باقر)ع( نیز درباره  »یحّبهم و یحّبونه« فرمود: مراد علی)ع( و شیعیان اویند.
)تفسیر فرات کوفی(.

پس هســتند کســانی که دین خدا را یاری کنند، آنها که هم خداوند 
دوست شان دارد و هم آنها خداوند را. به عبارتی کسی که عاشق خدا نیست 
و کسی که خدا عاشق او نیست، نه می تواند دین خدا را یاری کند و نه خدا 
این لیاقت را به او می دهد. در نتیجه »هر کســی که در استحکام و ثبات در 
راه دین سستی کند، عشق خدا در او دیده نمی شود.« کسانی که خداوند آنها 
را دوســت دارد، در برابر مؤمنان »تواضع« دارند و در برابر کفار »سرسخت« 
هســتند. این دقت نظر هم نزد خداوند ارزشــمند است. همان صفتی که در 
پیامبر اسالم)ص( وجود داشت، یعنی همان »اَِشّداُء َعلَی الُکّفار ُرَحماُء بَیَنُهم«. 
آری جهاد در راه دین، ثبات قدم و ایستادگی در مقابل زورگویی های کفار و 

دشمنان نشئت گرفته از محبت بندگان به خدا است. 
خداوند در آیه ۲۲ ســوره فتح می فرماید: این ســّنت الهی است. اگر در 
مقابل ظلم و استبداد و زورگویی و خباثت ها و جنایت های جنایتکاراِن عالم 
بِایستید، قطعاً مجبور به عقب نشینی می شوند؛ ایستادگی در برابر دشمن هم 
محبت الزم دارد و هم اعتماد به خداوند. اعتماد به خداوند یعنی اینکه قدرت 
را فقط از آِن او بدانیم و با کمک او به مقابله با دشمن برویم، نه با ابتکارات و 
قدرت های کاذب خودمان، که اگر ابتکار به دست ما باشد، همیشه مغلوبیم. 
انســان به دلیل ضعف قدرت و نداشــتن آگاهی جامع نسبت به مسائل 
زندگی باید دست خود را در دست خدا بگذارد و با توکل به او و با اطمینان 
به او و با انجام دستورات او حرکت کند. انسانی که خداوند پشتیبان او باشد، 
قدرت بی انتها دارد. خداوند در آیات ابتدایی سوره فتح بهشت را جزای مؤمنانی 
دانسته که به او اعتماد کردند و جهنم را جزای منافقانی دانسته که به نصرت 
و قدرت خداوند گمان بد داشتند. اطمینان به خدا یعنی انجام دستورات او؛ 
ةٍ...« )انفال/ ۶۰(  وقتــی خداوند می فرماید: »َوأَِعّدوا لَُهم َما اســَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
خداوند می خواهد مؤمنان قدرتمند باشــند و از نظر مادی تجهیزات کاملی 

داشته باشند، اما آیا بدون اتکا به قدرت اصلی؟!

در روز ســوم ماه شــعبان سال 
چهارم هجرت دومیــن فرزند برومند 
حضرت علي)ع( و حضرت فاطمه)س( 
که درود خدا بر ایشان باد، در خانه وحي 
و والیت چشم به جهان گشود. چون خبر 
والدتش به پیامبر گرامي اســالم)ص( 
رسید، ایشان به خانه حضرت علي)ع( 
و حضرت فاطمه)س( رفتند و فرمودند 
کودک را بیاورند. اسما او را در پارچه اي 
سپید خدمت رسول اکرم)ص( برد و آن 
گرامي به گوش راست او اذان و به گوش 
چپ او اقامه گفــت. در روزهاي اول یا 
هفتمین روز والدت با سعادتش، امین 
وحي الهي »جبرئیل« فرود آمد و گفت: 
»سالم خداوند بر تو باد اي رسول خدا، 
این نوزاد را به نام پســر کوچک هارون 
»شبیر« که به عربي »حسین« خوانده 
مي شــود، نام بگذار. چون علي براي تو 
بسان هارون براي موسي بن عمران است، 
جز آنکه تو خاتم پیغمبران هســتي.« 
به این ترتیب نام پرعظمت »حسین« 
از جانــب پروردگار، براي دومین فرزند 
فاطمه)س( انتخاب شــد. به روز هفتم 
والدتش، فاطمه زهرا که سالم خداوند بر 
او باد، گوسفندي را به عنوان عقیقه براي 
او ذبح کرد و سر آن حضرت را تراشید 

و هم وزن موي سر او نقره صدقه داد.
از والدت حســین بن علي)ع( که 
در ســال چهارم هجرت بود تا رحلت 
رسول اهلل)ص( که شش سال و چند ماه 
بعد اتفــاق افتاد، مردم از اظهار محبت 
و لطفي که پیامبر راستین اسالم)ص( 
درباره حســین)ع( ابراز مي داشت، به 
بزرگواري و مقام شــامخ پیشواي سوم 
آگاه شدند. ســلمان فارسي مي گوید: 
دیدم که رسول خدا)ص(، حسین)ع( را 
بر زانوي خویش نهاده، او را مي بوسید 
و مي فرمود: »تو بزرگوار و پسر بزرگوار 
و پدر بزرگواراني، تو امام و پســر امام و 
پدر امامان هستي، تو حجت خدا و پسر 
حجت خدا و پدر حجت هاي خدایي که 
نه نفرند و خاتم ایشان، قائم ایشان امام 

زمان)عج( است.«

مي کند:  روایــت  انس بن مالــک 
»وقتي از پیامبر)ص( پرسیدند کدام یک 
از اهل بیت خود را بیشتر دوست  داري، 
فرمود: بارها رسول گرامي حسن)ع( و 
حسین)ع( را به سینه مي فشرد، آنان را 

مي بویید و مي بوسید. 
ابوهریره که از مزدوران معاویه و 
از دشمنان خاندان امامت است، اعتراف 
مي کند: رســول اکرم)ص( را دیدم که 
حســن و حســین)ع( را بر شانه هاي 
خویش نشانده بود و به سوي ما مي آمد، 
وقتي به ما رسید، فرمود: هر کس این 
دو فرزندم را دوســت بدارد، مرا دوست 
داشــته و هر که با آنان دشمني ورزد، 
با من دشــمني کرده است. عالي ترین، 
صمیمي ترین و گویاترین رابطه معنوي 
و ملکوتي بین پیامبر و حسین را مي توان 
در این جمله رسول گرامي اسالم)ص( 
خواند که فرمود: »حسین از من و من 

از حسینم.«
با نگاهــي اجمالي به ۵۶ ســال 
زندگي سراسر خداخواهي و خداجویي 
امام حسین)ع(، درمي یابیم که همواره 
وقت ایشان به پاکدامني و بندگي و نشر 
رسالت احمدي و مفاهیم عمیقي واالتر 
از درک و دید ما گذشــته اســت. امام 

حسین)ع( به نماز و نیایش با پروردگار 
و خواندن قرآن و دعا و اســتغفار عالقه 
بســیاري حتي در آخرین شب داشت. 
گاهي در شــبانه روز صدها رکعت نماز 
مي گذاشــت. در زندگي دست از نیاز و 
دعا برنداشت و خوانده ایم که از دشمنان 
مهلت خواست تا بتواند با خداي خویش 
به خلوت بنشیند و فرمود: »خدا مي داند 
که من نماز و تالوت قرآن و دعاي زیاد 
و استغفار را دوست دارم.« حضرت بارها 
پیاده به خانه کعبه شتافت و مراسم حج 

را برگزار کرد. 
ابن اثیــر در کتاب »اســدالغابۀ« 
مي نویسد: کان الحسین رضي اهلل عنه 
فاضال کثیر الصــوم و الصلوة و الحج و 
الصدقۀ و افعال الخیر جمیعها. حسین)ع( 
بسیار روزه مي گرفت و نماز مي گزارد و 
بــه حج مي رفت و صدقه مي داد و همه 
کارهاي پســندیده را انجــام مي داد. 
آنچنان  حســین بن علي)ع(  شخصیت 
بلند و دور از دسترس و پرشکوه بود که 
وقتي با برادرش امام حسن مجتبي)ع( 
پیاده به کعبه مي رفتند، همه بزرگان و 
شخصیت هاي اســالمي به احترام شان 
از مرکب پیاده شــده، همــراه آنان راه 

مي پیمودند.

احترامــي کــه جامعــه بــراي 
حســین)ع( قائل بود، به این دلیل بود 
که او با مردم زندگي مي کرد  و از مردم 
و معاشرت شان کناره نمی جست، چونان 
دیگران از مواهب و مصائب یک اجتماع 
برخــوردار بود و باالتــر از همه ایمان 
بي تزلزلش بــه خداوند، او را غم خوار و 

یاور مردم کرده بود.
یک نمونه از اخالق اجتماعي او به 

این شرح است: 
روزي از محلــي عبور مي فرمود، 
عده اي از فقرا بر عباهاي پهن شده شان 
نشســته بودند و نان پاره هاي خشکي 
مي خوردند. امام حسین)ع( مي گذشت 
که تعارفش کردنــد و او هم پذیرفت، 
نشســت و تناول فرمــود و آنگاه بیان 
داشــت: »ان اهلل ال یحب المتکبرین«؛ 
خداوند متکبران را دوســت نمي دارد. 
پس فرمود: من دعوت شــما را اجابت 
کردم، شما هم دعوت مرا اجابت کنید. 
آنها هم دعوت آن حضرت را پذیرفتند 
و همراه ایشان به منزل رفتند. حضرت 
دستور داد هر چه در خانه موجود است، 
به ضیافت شان بیاورند و پذیرایی گرمی 
از آنــان به عمل آمد و نیز درس تواضع 
و انسان دوســتي را با عمل خویش به 

جامعه آموخت.
خزاعي  عبدالرحمن  شــعیب بن 
به  مي گوید: چون حســین بن علي)ع( 
شهادت رســید، بر پشت مبارکش آثار 
پینه مشــاهده کردند، علتش را از امام 
زین العابدین)ع( پرســیدند، فرمود این 
پینه ها اثر کیســه هاي غذایي است که 
پدرم شب ها به دوش مي کشید و به خانه 
زن هاي شــوهر مرده و کودکان یتیم و 

فقرا مي رسانید.
عالئلي در کتاب »سمو المعني« 
مي نویسد: ما در تاریخ انسان به مردان 
بزرگــي برخورد مي کنیــم که هر یک 
در جبهــه و جهتي عظمــت و بزرگي 
خویــش را جهان گیر کرده اند. یکي در 
شــجاعت، دیگري در زهد، آن دیگري 
در ســخاوت و...؛ اما شــکوه و بزرگي 
امام حسین)ع( حجم عظیمي است که 
ابعــاد بي نهایتش هر کدام یک عظمت 
فــراز تاریخ را مشــخص می کند؛ گویا 
او جامع همــه واالیي ها و فرازمندي ها 
است. آري، مردي که وارث بي کرانگي 
نبوت محمدي اســت، مردي که وارث 
عظمت عــدل و مروت پــدري، چون 
حضرت علي)ع( اســت و وارث جالل 
و درخشــندگي فضیلت مادري چون 
چگونه  اســت،  فاطمــه)س(  حضرت 
نمونــه برتر و واالي عظمت انســان و 
نشانه آشکار فضیلت هاي خدایي نباشد. 
درود مــا بر او باد که باید او را ســمبل 
اعمــال و کردارمان قــرار دهیم. امام 
حسین)ع( و حکایت زیستن و شهادتش 
و لحــن گفتارش و ابعــاد کردارش نه 
تنهــا نمونه یــک بزرگ مــرد تاریخ را 
براي ما مجســم می کند؛ بلکه او آیینه 
تمام نماي فضیلت ها، بزرگ منشــي ها، 
فداکاري ها، جان بازي ها، خداخواهي ها 
و خداجویي هاست. او به تنهایي مي تواند 
جان را به الهوت راهبر باشد و سعادت 
بشریت را ضامن شود. بودن و رفتنش، 
معنویت و فضیلت هاي انسان را ارجمند 

کرد.
* نماینده ولی فقیه در سوریه

امام حسین)ع( آیینه تمام نمای فضیلت و سعادت بشر
گفتاری از آیت اهلل سیدابوالفضل طباطبایی اشکذری*

ســال ۱۳۷۹ را می تــوان 
ســرآغازی بــرای افتــادن 
مســیر  در  اصالح طلبــان 
اعتبارزدایی دانست. نفوذی های 
تالش  اصالح طلبــان  اردوگاه 
فاصله  از  بیشتر  کردند هر چه 
این جریان با ضد انقالب بکاهند 
و از آن ســو بین این جریان و 
جریان انقالبی و ارزش های نظام 
دینی فاصله بیندازند. تندروها 
سیاست های  و  میدان دار شده 

افراطی خود را اجرایی کردند

سراج

استعمار کالسیک و استعمار فرانو
 امیر فخري/ شــهوت کشورگشــایي و تالش همه جانبه اروپایي ها براي 
غارت جهان که از اواخر قرن پانزدهم آغاز شــده بود، بعد از ســه قرن به تدریج 
فروکش کرد و دور اول اســتعمار که از آن به »استعمار کالسیک« یاد مي کنند، 
دچار ضعف و زوال شد؛ اما دیری نپایید که دور دوم با محوریت انگلیس و سیاست 
گسترش گرایي آن در استرالیا و آفریقا در قرن نوزدهم آغاز شد و در ربع آخر قرن 

بر اثر رشد صنعت و سرمایه داري بر شدت آن افزوده شد. 
میان استعمار کالسیک و استعمار نو تفاوت هایي وجود داشت که آنها را از 
یکدیگر متمایز مي کرد. این تمایز ها همان مشّخصاتي است که برخي از مهم ترین 

آنها به این شرح هستند:
۱ـ سرعت تسخیر سرزمیني در دوره استعمار نو سه برابر بیشتر از سرعت 
آن در دوره اســتعمار قدیم بود؛ در حالي که در ۷۵ ســال اول قرن نوزدهم، کّل 
سرزمین هاي جدید مورد ادعاي امپریالیست ها به طور متوسط سالیانه ۲۱۵۰۰۰ 
کیلومتر مربع بود و از اواخر دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۱4، دولت هاي استعماري سالیانه 
۶۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع از ســرزمین هاي دیگران را تســخیر کردند. با شــروع 
جنگ جهاني اول، تقریباً کّل ســرزمین هاي مورد اّدعاي دیگران، تسخیر شده و 
مقاومت هاي نظامي مردم بومي در هم شکسته بود. در سال ۱۹۱4م، حدود ۸۵ 

درصد کّل سطح کره زمین زیر سلطه استعمارگران قرار داشت. 
۲ـ تفــاوت دیگر، ورود بازیگران جدید به صحنه رقابت اســتعمارگري بود 
کــه پیش از آن وزن چنداني در این عرصه نداشــتند. در این دوران دولت هایي 
چــون آلمان، بلژیک، ایتالیا، آمریکا و یک قدرت آســیایي، مانند ژاپن در اواخر 
قرن نوزدهم وارد معرکه اســتعمارگري شــدند و رقابت شدیدي را براي گرفتن 

مستعمرات آغاز کردند.
۳ـ افزایش بازیگران عرصه چپاول و اســتعمارگري از یک سو و محدودیّت 
سرزمین هاي قابل تسخیر از سوي دیگر، موجب تشدید رقابت استعماري شد که 
البّته با افزایش خشونت و نظامي گري همراه بود. تالش براي دستیابي به قدرت، 
تنها منحصر به حوزه نظامي نبود و در عرصه صنعتي شدن و توسعه اقتصادي نیز 

رقابت بسیار جّدي و شدیدي ادامه داشت.
4ـ اســتعمار فرانو را استعمار غیرمستقیم نیز نامیده اند؛ زیرا برخالف ادوار 
گذشته استعمار که تنها راه اســتعمارگري حضور استعمارگران در مستعمرات 
بود، در این دوره به تدریج تالش شــد از این شــیوه کهن فاصله بگیرند و اداره 
امور مســتعمرات را به حکومت هاي دست نشــانده بسپارند که ارتباط تنگاتنگي 
با کشــورهاي مرکز داشــتند. مهم ترین دلیل این تحّول را بایــد در پرهزینه و 
حّساسیت  برانگیز بودن حضور مستقیم در مستعمرات دانست که با واکنش هاي 

تند ساکنان اصلي مستعمرات همراه بود.
۵ـ بیشــترین وسعت مستعمرات تسخیر شده در دوران کالسیک، در قاّره 
آمریکا قرار داشــت که تقریباً همه آن ســرزمین به تسخیر استعمارگران درآمد. 
هرچند در این دوران، اســتعمارگران در آفریقا، آسیا و اقیانوّسیه حضور داشته و 
مســتعمرات خود را تا جنوب شرقي آسیا نیز گسترش داده بودند؛ اما در دوران 
اســتعمار نو توّجهات بیشــتر از آمریکا، به سوي آفریقا و آسیاي جنوب شرقي و 
خاورمیانه تغییر یافت. در واقع، تاریخ فالکت آفریقا را به دو مقطع دوران برده داري 

)نیمه قرن ۱۵ تا قرن ۱۹( و دوران استعمار )۱۸۸۰ م به بعد( تقسیم کرده اند.
۶ـ تهاجمات امپریالیسم نو چند تفاوت اساسي با نوع قبل از آن داشت. از آنجا 
که مهم ترین خطر براي دولت هاي امپریالیستي در مستعمرات شورش هاي مستقیم 
و عملّیات خراب کارانه علیه آنها بود و این امر هرچه از مرکز مستعمره فاصله گرفته 
مي شد، بیشتر بود؛ بنابراین دولت هاي استعماري براي سرکوب این اقدامات حضور 
نظامي خود را در ســرزمین متصّرفي گســترش می دادند؛ در عین حال وقتي به 
مرزهاي مستعمره مي رسیدند، نگران اقدامات قبایل و دولت هاي همسایه مي شدند 
و در نتیجه براي تأمین امنّیت به داخل سرزمین هاي جدید نفوذ مي کردند. بنابراین، 

کوشش براي رسیدن به امنّیت نظامي یک محّرک برای گسترش مستعمره بود.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

را  ســال ۱۳۷۹  دنگچــي/  مهدي   
می توان سرآغازی برای افتادن اصالح طلبان در 
مســیر اعتبارزدایی دانست. نفوذی های اردوگاه 
اصالح طلبان تالش کردند هر چه بیشتر از فاصله 
این جریان با ضد انقالب بکاهند و از آن سو بین 
این جریان و جریــان انقالبی و ارزش های نظام 
دینی فاصله بیندازند. تندروها میدان دار شــده 
و سیاســت های افراطی خود را اجرایی کردند. 
این روند از همان فروردین ماه ۱۳۷۹ آغاز شــد 
با محوریت نشســتی که در شهر برلین آلمان با 
عنوان »همایش ایران بعد از انتخابات مجلس« 
برگزار شد و به یکي از جنجال برانگیزترین اقدامات 
اصالح طلبان مبدل شد. در این نشست سه روزه 
کــه در ۱۳۷۹/۱/۱۹ و به دعــوت بنیاد آلماني 
»هاینریش بل« )وابسته به حزب سبز آلمان( در 
سالن فرهنگ هاي جهان برلین برپا شد، تعدادي 
از چهره هاي مطبوعاتي و سیاسي اصالح طلبان 
سخنراني کردند. حضور افرادي، چون اکبر گنجي، 
علیرضا علوي تبار، حمیدرضا جالیي پور، جمیله 
کدیور، علي افشاري، در کنار چهره هاي لیبرالي 
چون حسن یوسفي اشکوري، عزت اهلل سحابي و 
همراه با عناصر معلوم الحال اپوزیسیون خارج از 
کشور، چون محمدعلي سپانلو، شهال الهیجي، 
چنگیز پهلوان و محمود دولت آبادي و مهرانگیز 
کار در این همایــش، از وضعیت و جهت گیري 

ضدانقالبي این همایش خبر مي داد.
بنیاد هاینریش بل سه سرفصل اصلي براي 
اجالس که خود میزبان آن بود، در نظر گرفته و 
قاعدتاً با سخنرانان به توافق رسیده بود. این سه 
سرفصل عبارت بودند از: ۱ـ جزئیات »چرخش 
تاریخــي« در ایــران از دیــدگاه اصالح طلبان، 
۲ـــجزئیات تأمل و بازاندیشي در ساختارهاي 
حکومتي ایران، ۳ـ جزئیات و اهداف چالش که 

اصالح طلبان با اسالم پدید آورده اند.
در این نشست هر یک از شرکت کنندگان 
دربــاره محورهاي فوق اظهارنظر کرده و هر یک 
از منظــري روند اصالحات در ایران را بررســي 
کردند. انتشار خبر برگزاري نشست برلین و پخش 
قســمت هایي از آن که برخي از جریان هاي ضد 
انقالب اقدام به برهم زدن جلسه با انجام اعمالي 
شنیع و ضد اخالقي )همچون برهنه شدن یکي 
از حاضــران و رقصیدن فــردي دیگر در هنگام 
برگزاري همایش( کردند، از طریق صداوسیماي 
جمهوري اسالمي، بازتاب هاي شدیدي در محافل 
مختلف سیاسي و افکار عمومي داشت و جریان 
دوم خــرداد را در شــرایط انفعالي قرار داد. این 
جریان باید موضع خود را در قبال حضور برخي 
از اعضاي سرشناس خود در این همایش روشن 

مي کرد و افکار عمومي منتظر واکنشي صریح در 
این زمینه بود. 

در قبال این رخداد که با واکنش منفی شدید 
افکار عمومــی همراه بود، برخی از اصالح طلبان 
تــالش کردنــد به نحــوی از این اقــدام اعالم 
برائت کننــد. به عنوان اولیــن گام عصر ما در 
مقاله اي با عنوان »اصالحات، روشــنفکر دیني، 

روشــنفکر عرفــي« که در 
صفحه اول عصر ما منتشــر 
شد، ضمن محکومیت اقدام 
شــرکت کنندگان، چنیــن 
نوشــت: »بــر ایــن باوریم 
این گونه  کــه شــرکت در 
همایش هــا که نــه هویت 
میزبان براي مدعوین روشن 
اســت و نه اهداف برگزاري 
آن، چندان منطقي به نظر 
آنچه در داخل  نمي رســد. 
کشور مي گذرد، امري درون 
خانوادگــي اســت و نباید 
اختالفــات را به داوري نزد 
بیگانگان بــرد و در محضر 

آنان به محاجه و اثبات حقانیت پرداخت. اگر هدف 
ایجاد ارتباط با ایرانیان خارج از کشــور است، به 
سادگي با برگزاري نشست هایي به ابتکار مراجع 

مطمئن و قابل اعتماد، قابل تحصیل است.« 
این سازمان البته حاضر نشد پشت رفقایش 
را خالی کند و مدعی شــد: »اگر شرایط مسموم 
و فضاي آلوده  کنوني نبود و بیم آن نمي رفت که 
انتقاد از برخي مواضع و همراهي هاي ایشــان با 
مخالفان خارج نشین توجهي به دست افراطیون 
داخلي دهد، البته به نقد آن مي پرداختیم، اما در 
شرایط موجود چنین کاري را شرط جوانمردي 

نمي دانیم، لذا فعاًل از این مهم در مي گذریم و آن 
را به فرصتي دیگر و فضایي سالم تر مي گذاریم.« 
فرصت مذکور هیچ گاه فراهم نشد و سازمان هیچ 
زمان دیگری نیز مواضع خود را نسبت به سخن 
و مواضع اعالم شده در کنفرانس برلین از سوی 

جریان هاي نزدیک به سازمان اعالم نکرد.
اصالح طلبــان هجمــه  شــدیدي را علیه 
صداوسیما به راه انداختند و 
برنامه پخش شده از سیما را 
به »شوي تلویزیوني« تعبیر 
کردنــد و چنین نوشــتند: 
فیلم  عنــوان  تحت   »آنچه 
چند  در  برلیــن  نشســت 
نوبت از ســیماي جمهوري 
اســالمي ایران پخش شد و 
تبلیغات ســنگیني که پس 
از آن زینت بخش برنامه هاي 
تلویزیوني گردید، اقدامي بود 
که نه تنها موازین شرعي و 
ارزش هاي دین، بلکه حداقل 
پایبندي به اصول انساني در 

آن رعایت نشده بود.«
این جریان تالش کرد همچون گذشته، این 
بار نیز پخش فیلم نشست برلین را در راستاي 
اقدامات جناحي رقیب  سیاســي خود تحلیل 
کند و این اقدام صداوسیما را در قالب  سناریوي 
»بحران آفریــن براي نیل به اهــداف ضد دوم 
خرداد« قرار دهد و مدعي شود: »پخش مونتاژ 
شده و جنجالي کنفرانس برلین از صداوسیما، 
به راه انداختن تظاهرات خیاباني، دامن  زدن به 
فضاي ناامن و بي ثبات و اخیراً تعطیلي غیرقانوني 
مطبوعــات، همگــي به بخش هــاي گوناگون 
سناریوي بحران آفریني براي نیل به اهداف ضد 

دوم خرداد است.«
تحلیل رهبر معظم انقالب اسالمي از آنچه 
جریان هاي مخالف نظام اسالمي در برلین ترتیب 
داده بودند، مي توانــد معیار خوبي براي ارزیابي 
وضعیت آن روز اصالح طلبان در قبال منافع ملي 
باشد. ایشان در جمع برخی از سران جبهه دوم 

خرداد در این باره مي فرمایند:
»... کنفرانــس برلین به دنبــال تدارک و 
برنامه ریزي چندین ماهــه و با دقت در انتخاب 
میهمانان کنفرانس برگزار شد تا این گونه وانمود 
شود که این افراد، نمایندگان قشرهاي مختلف 
ملت ایران هستند. برگزارکنندگان کنفرانس در 
واقــع درصدد بودند با این مقدمات و تدارکات و 
دعوت از همه جناح هاي مخالف نظام در خارج، 
کنفرانس را به جلســه محاکمــه انقالب و نظام 
اسالمي تبدیل کنند و با تبلیغ ناکارآمدي نظام 
اسالمي از زبان دعوت شدگان داخلي، از زبان ضد 
انقالب هم این گونه تبلیــغ کنند که اصالحات 
اساسي، تنها با حذف اسالم، والیت فقیه، شوراي 
نگهبان و حدود اسالمي از قانون اساسي و یا کاًل 
نوشتن قانون اساسي جدید، امکان پذیر است، اما 
خداوند این نقشه را بر هم زد و روسیاهي کنفرانس 
برلین براي سیاستمداران آلماني ماند. من با دولت 
آلمان کاري ندارم، اما این بار چندمي اســت که 
سیاستمداران آلماني، بي استعدادي و کندذهني 
خود را آشکار مي کنند و بازهم سرشان بي کاله 

مي ماند... .« )۱۳۷۹/۲/۶(
بعدها بهزاد نبوي، عضو کلیدی اصالح طلبان 
خاطــره اي از این دیدار ذکر کــرد که مي تواند 
ماهیت عملکرد سیاســي این جریان را به خوبي 

به نمایش بگذارد. وي نقل مي کند:
»در فروردین یا اردیبهشــت ســال ۷۹ و 
به دنبال نمایش شــوي طراحي شده کنفرانس 
برلین از ســوي ســیماي جمهوري اسالمي، به 
اتفاق نمایندگان گروه هاي اصالح طلب، دیداري 
با رهبري داشتیم. از آنجا که نمایش شوي مزبور 
را مقدمه برخوردهاي بعدي با شرکت کنندگان 
در کنفرانس مزبور مي دانســتیم، در این دیدار 
نسبت به اقدامات احتمالي بعدي هشدار دادیم 
و تأکید کردیم اعالم این نگراني به معناي تأیید 
کلیه مواضع و دیدگاه هاي شــرکت کنندگان در 
آن کنفرانس نیســت. مقام رهبري نســبت به 
عدم موضع گیري علني اصالح طلبان نســبت به 
آن مواضع گله کردند و بـــنده عـرض کردم ما 
آدم فروش نیستیم و در شــرایطي که این افراد 
در معرض تهدید هستند و انتقادات ما مي تواند 
بهانه و توجیهي براي برخوردهاي شدیدتر با ایشان 

باشد، از هر گونه نقدي خودداري مي کنیم... .«

بازنگاهی به کنفرانس ضد ایرانی سال ۱۳۷۹ در برلین

شوي ضدایراني بنیاد »هانریش بل«
در آیینه تاریخ
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 نــدا کرمانشــاهی/  
چند سالی اســت که تلویزیون 
برای لحظه تحویل ســال ویژه 
برنامه هایــی را آمــاده می کند، 
امســال نیز به رســم سال های 
گذشــته هــر یک از شــبکه ها 
ویژه برنامــه ای را تــدارک دیده 
بودند تا در شــادی شروع سال 
جدید با خانواده ها همراه باشند.

تعداد برنامه ها در شبکه های 
یک، دو، سه، چهار، پنج و برخی 
شــبکه های دیگر بیانگر رقابتی 
تنگاتنگ میان شبکه ها در جذب 
مخاطب بــود؛ اما ایــن رقابت 
سازنده هم نتوانست موجب تنوع 

و خالقیت در برنامه ها شود.
تکــراری بــودن موضــوع 
برنامه هــا با آنچه در ســال های 
گذشته شــاهد آن بودیم، مانند 
دعوت از سلبریتی ها و پرکردن 
برنامه با حضور آنها و همچنین 
اینکه  در  مخاطب  ســردرگمی 
قرار است چه محتوایی در برنامه 
ارائه شــود،  انتخاب شــده اش 
خصلت بارز برنامه های امســال 
بــود. در واقع می تــوان گفت، 
داشــتن هدف مشــخص حلقه 
تحویل  برنامه های  ویژه  مفقوده 

سال بود. 
شــاید در این میان بتوان 
تنها »فرمول یک« شــبکه یک 
ســیما را برنامــه ای خواند که 
هدفی مشــخص تر و متفاوت تر 
را دنبال کرده بود. فرمول ۱ این 
بار رسم دیرینه صدا و سیما در 
لحظه تحویل سال را تا حدودی 
شکست و به ســراغ چهره های 
مردمی رفت که نام سلبریتی را 
به یدک نمی کشند. این موضوع 
سبب شد تا مردم احساس قرابت 
بیشتری با برنامه داشته باشند؛ با 
این حال حضور سلبریتی ها هم 
بخش چشــمگیر برنامه بود که 
انگار به عادتــی دیرینه در ویژه 
برنامه های تحویل ســال تبدیل 

شده است.
با این حال از انصاف دور است 
اگر نگوییــم که برنامه موضوعی 
جدید و اتفاقــاً مورد نیاز جامعه 
بود اما برخالف موضوع برنامه که 
کمی متفاوت تر از بقیه برنامه ها 
بود، مجری آن که در طول سال 
بینندگان بارهــا و بارها و در هر 
برنامه روزانــه و ویژه برنامه ای با 
چهره او روبه رو می شــوند، شاید 
کمی حالت تکرار به خود گرفت 
کــه، هر چند این بــار علی ضیا 
تالش کرد تا اجرای متفاوت تری 

را در برنامه به نمایش بگذارد.
»پل فروردین« ویژه برنامه 
شــبکه دوم بود که حتی دکور 
سمبلیک آن و تالش بیهوده خانم 
مجری هم نتوانست آن طور که 
باید بیننده را مشتاق تر کند، کما 
اینکه حتی این اجرا ضعف بزرگی 
هم برای برنامه محســوب شد؛ 
زیرا فــارغ از توانمندی های ژاله 
صامتی، این بار اجرایش چنگی 
به دل نمی زد، از سوی دیگر زرق 
و برق لباس های خانم مجری این 
فکــر را در ذهن مخاطب تداعی 
می کرد که شــاید نمی دانند در 
شرایط اقتصادی سال گذشته چه 
بر مردم و هم وطنان شان گذشته 
اســت، البته خیلی زود و به هر 
دلیل که در این یادداشت مجالی 
برای بیان آن نیست، از نیمه راه 
دادند  ترجیح  برنامه،  سازندگان 
اجرا را به افراد دیگری بسپارند؛ 
فارغ از حاشیه های تغییر مجری، 
مانند  برنامه،  آیتم هــای  برخی 
معرفی مراکز و نقاط دیدنی ایران 
در قالب مستند بخش جذاب این 
برنامه بود؛ اما حتی در این آیتم ها 
هم سلبریتی ساالری مشهود بود.

اگرچــه در این یادداشــت 
نمی تــوان یکایــک برنامه ها را 
بررسی کرد، اما ازهم گسیختگی 
بی هــدف،  شــلوغ کاری های  و 
آنچه  بــودن  تکراری  همچنین 
قرار است مخاطب با آن رو به رو 
شود، ویژگی بارز بیشتر برنامه ها 
بود. اگر قرار باشد تعدد برنامه ها، 
موجب غفلت از کیفیت شــود، 
همــان بهتر که این رســم )هر 
شــبکه، یک برنامه ویژه تحویل 
ســال( آن هم با این همه دبدبه 
و کبکبــه و هزینه های هنگفت 
برچیده شــود. شاید یک برنامه 
ویژه، متفاوت و پرمحتوا بهتر از 
۱۰ برنامــه تکراری و یکنواخت 

باشد.

سلبریتی ساالری! علی نصیریان گفت: مشایخی یکی از ستون های پنج گانه هنرهای نمایشی ایران بود. بنابراین وقتی اینها می روند بنایی که برپا کرده بودیم، سست 
 می شود که ان شاءاهلل نسل های بعدی بهتر کار خواهند کرد. هیچ کس جای جمشید مشایخی را نمی تواند بگیرد. هر یک از بازیگران ما روال و شکل کار

 خود را دارند.

 یکی از ستون های 
پنج گانه نمایش

یادداشت

 مدارا، ضمانت بدون تاریِخ زندگی زناشویی
 محبوبه ابراهیمی/ دختر و پسر جوان، تصمیم شان را برای ازدواج حتمی کرده 
بودند. خدمت امام خمینی)ره( رســیدند تا با نفس ایشان، خطبه عقدشان جاری شود و 
دعای خیر آقا، بدرقه زندگی شان باشد. امام)ره( خطبه را خواندند و در حالی که حاضران 
منتظر نصیحتی ویژه بودند، رو به زوج جوان کرده و فرمودند: »بروید با هم بسازید!«. همه 

توصیه آقا در همین جمله به ظاهر ساده خالصه شده بود! 
زندگی های شــاد و ماندگار را که مرور می کنیم، به همین اصل اساســی و 
مهم می رسیم که گویی قدر مشترک تمام زندگی های ایده آل و گارانتی پیوندهای 

زناشویی همین با هم کنار آمدن و ساختن است.
سراسر زندگی پرفراز و نشیب بانو خدیجه با نبی خدا)ص( مملو از این جلوه های مدارا 
و توأم با دلدادگی است؛ خدیجه اگر چه تاجری ثروتمند و بی نظیر بود، اما در زندگی نبی 
خدا)ص( با فقر مالی آن حضرت بسیاری از سختی های دیگر مدارا پیشه کرد که حاصل 
این عاشــقانه و مدارا، دختر دردانه ای شد که در زندگی با علی)ع( به رسم مادر وفا کرده 
و  مدارا و ســازش پیشه کرد؛ کارهای سخت و طاقت فرسای حضرت فاطمه)س( در خانه 
موال، رســالت اطعام فقرا و بسیاری صبوری های دیگر، او را به الگوی بی همتای همسری 
مبدل کرد. این مدارا و ســازش، نســل به نسل به فرزندان آن دو معصوم یکتا منتقل شد 
و به همین دلیل زندگی مشترک هیچ کدام از یازده آفتاب شیعه، غروب طالق و جدایی 
را به خود ندید. حتی امام حســن)ع( سال های سال با زنی زندگی کرد که قلبش مملو از 
قســاوت و کینه به اهل بیت)ع( بود و در نهایت قاتل حضرت شــد؛ اما امام حتی با چنین 
همسری مدارا کرد و اگر چه مظلومانه، اما با رفق و مدارا زندگی مشترک خود را رقم زد. 

نظیر این زندگی برای امام جواد)ع( نیز منقول است.
اینها البته به این معنا نیست که مدارا مختص زندگی های اهل بیت و انبیا و بزرگان 
دین اســت؛ بلکه کم نیستند همسران عادی و دست یافتنی در اطراف مان که زندگی های 
شیرین شان برداشتی کوتاه از این پیوندهای آسمانی است؛ زندگی های آرام و عاشقانه پدر 
بزرگ ها و مادر بزرگ های مان، از این قبیل هستند  که ثابت می کنند عمر پیوندهای زناشویی 

را می  توان شادتر و طوالنی تر کرد، تنها با یک فرمول ساده و آموختنی به نام »مدارا«.
قدر مسلم، زندگی شاد، نه زندگی بی فراز و نشیب و عاری از سختی، که زندگی عادی 
و توأم با کشمکش ها و ناآرامی هایی است که با نرمی و مالطفت یکی از همسران یا هر دو 

به ساحل آرامش می رسد که این حقیقت مدارا و سازگاری است. 
همین ضرورت و اهمیت ویژه ســبب شده اســت تا در متون دینی نیز بر 
فضیلت مدارای همســران و پاداش های الهی در برابر آن تأکید بسیار شود. برای 
نمونه، پیامبر اکرم)ص( مردان مداراکننده با همســران بد اخالق را به پاداشــی 
مشابه پاداش حضرت داوود و ایوب)ع( مژده می دهد و در مقابل به زنانی که در 
برابر همسران شان مدارا می کنند، به برداشته شدن عذاب قبر و محشور شدن با 

حضرت فاطمه)س( بشارت می دهد و چه پاداش و بشارتی باالتر از این.
اما ممکن اســت این سؤال مطرح شود که شــاید هر شخصی تاب سازش در برابر 
نامالیمات یا بی اخالقی های همســر را در حد الگوهای دینی نداشته باشد یا ممکن است 
در مواردی ســازش و مدارا، نتیجه عکس به همراه داشته و باعث آزار روح و روان و حتی 
جسم فرد شود؛ آیا در چنین شرایطی هم فرمول مدارا، راه حل مسئله خواهد بود؟ حقیقت 
این است که اگر چه در موارد بسیاری، نرمی و مالیمت زن یا مرد در برابر پرخاشگری و 
بدرفتاری همسر، می تواند به اصالح رفتار او منجر شود و رابطه صمیمی را جایگزین نزاع و 
مشاجره و طالق کند، اما نمی توان آن را عمومیت داد و در مواردی خاص کارساز نیست. 
برای نمونه، مردی که دست بزن دارد و آزارهای جسمی به همسر وارد می کند، شاید رفتارش 
با مدارا بدتر و شدیدتر شود. یا زنی که حق همسر را پایمال می کند و نیازهای مختلف او 
را نادیده می گیرد، شاید هرگز با اغماض و سازش همسر متوجه اشتباه خود نشود. بی شک 
شــاید تنها اکتفا کردن به سازش و مدارا نتواند راه حل مناسبی باشد، در چنین مواردی 
مراجعه به مشــاور کارشناس، آگاه، مؤمن و متعهد بهترین راه حل است تا با راهنمایی او 
بتوان بهترین روش را برای بهتر زندگی کردن با شریک زندگی مان پیش روی مان قرار دهد.

اگر با این نگاه و با دقتی مضاعف، روابط همسری مان را مرور کنیم، شاید در بسیاری 
موارد، حق با مدارا بوده و ما به جای سازش، ساز ناسازگاری زده ایم. این روزها که بهار با 
سرانگشت هنرمندانه اش رنگ تازه ای به دنیا می زند، فرصت مناسبی است تا ما نیز با بهاِر 
سازش و مدارا، رنگی جدید و درخشان به باورها و رفتارهای مان بنشانیم و بوم زندگی مان 

را نقشی زیباتر بزنیم.

زندگی

راه نرفته

یار مهربان

روابط منتهی به ازدواج در سنین کم
پرسش: نظر شــما درباره روابطی که در سنین کم با هدف ازدواج 

شکل می گیرد، چیست؟
پاســخ: برای تصمیم های بزرگ در زندگی باید به حدی از بلوغ فکری رســیده 
باشید. در بلوغ جسمی قسمت هیجانی مغز رشد کرده و افراد سرتا پا هیجان هستند؛ 
اما در سن ۱۸ و ۱۹ سال به بعد قسمت منطقی مغز به طور کامل رشد  می کند. بنابراین 
بســیاری از رفتارها منطقی تر می شــود و جوان خیلی از انتخاب هایی را که قبل از این 
داشــته، قبول ندارد و دیگر برایش جذاب نیست. کمتر کسی در ۱۷ سالگی آمادگی و 
شرایط ازدواج دارد. در واقع این سن وقت درس خواندن است. در این مقطع باید برای 
کنکور آماده شــوند. درس بخوانند و آینده شــغلی و تحصیلی خوبی برای خود فراهم 
کنند. یا می توانند به استقالل بیشتر و افتخارآفرینی برای خود و خانواده بپردازند. اگر 
هم به درس عالقه ای ندارند، به مهارت آموزی در یک حرفه یا آموختن هنری بپردازند 

تا خبره شوند و از طریق آن آینده پرباری برای خود بسازند.
ازدواج یک امر مبارک و توصیه شــده در تعالیم و از سوی بزرگان دین است، اما 
زمانی به ازدواج فکر کنید که کار، تحصیل و هدف های مهم زندگی تان مشخص باشد 
و حداقل در مســیر کسب آنها باشید و مراقب باشــید؛ چرا که هرگونه اقدام بی موقع 

آسیب های جدی و جبران ناپذیر به شما و آینده شما خواهد زد.
  لیال وطن خواه
 دکترای مطالعات زنان و خانواده و مشاور خانواده و ازدواج

خاطرات سفیری از انقالب
کتاب »خاطرات سفیر« خاطرات خانم نیلوفر شادمهری 
شامل بیان چالش هایی است که یک بانوی مسلمان به عنوان 

دانشجوی ممتاز ایرانی در فرانسه با آن مواجه شده است.
او شــد ســفیر ایران یا بهتر بگوییم سفیر اسالم در 
قلب  کشور فرانسه. بانویی محجبه و  شاید کمی متفاوت از 
هم ساالن و همکالسی های خود که برای تکمیل تحصیالتش 
در رشــته  طراحی صنعتی، بــرای مدتی ایران را به مقصد 
فرانسه ترک می کند و این گونه خاطرات سفیر آغاز می شود.

خاطرات دختر مســلمانی که در کشور فرانسه، هرچند 
برای ادامه  تحصیل در مقطع دکتری حضور دارد؛ اما ســفیری شــده است برای دفاع از حقیقت 
اسالم. مواجهه  او با آدم های مختلف و اتفاقات متفاوت این خاطرات را جذاب تر می کند، از قبول 
نشدنش در بهترین دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با سرشناس ترین استادان 

مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل برای »یک سلیم النفس.«
وی در این کتاب، حدود سی خاطره را به رشته  تحریر درآورده و توضیح نیز 
داده اســت که این مجموعه در واقع بخش اندکی از تمام خاطرات ایشان است و 
ابراز امیدواری کرده  اســت بتواند فصل های بعدی این کتاب را نیز بنویسد. خانم 

شادمهری هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه هنر است.
این کتاب در سال ۹۶ و با دو طرح جلد متفاوت منتشر شده است؛ یک بار انتشارات کجاوه 
سخن سوره  مهر در ابتدای سال ۹۶ و بار دیگر در پاییز ۹۶ انتشارات سوره مهر آن را چاپ کرده 
است. رهبر معظم انقالب چندی پیش در جریان یکی از دیدارها گفتند: »کتاب خاطرات سفیر 

را توصیه کنید که خانم های تان بخوانند.«

 شــهناز ســلطانی / دنبال کار 
می گردیم. یک کار راحــت با درآمد خوب 
و ســاعت کار کمتر. فاصله محل کار هم از 
خانه زیاد نباشــد. مزایای آن هم چشم ما را 
بگیرد. آیا این رؤیای پیدا کردن شغل دلخواه 
ما شــدنی اســت یا فقط در ذهن ما جای 
دارد؟! چرا شغل مورد دلخواه ما جویندگان 
کار شغلی راحت و بی دغدغه و میزدار است؟ 

بیکارانی که زیاد می شوند 
مرکز آمار ایران در تابستان سال گذشته 
)سال ۱۳۹۷( طرح آمارگیری نیروی کار را 
اجرا کرد که در این طرح مشخص شد ۱۲/۲ 
درصد جمعیت فعال کشــور بیکار هستند. 
این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۶، رشد ۰/۷ 
درصدی را نشان می دهد . با این حساب، بر 
اســاس آمار مورد قبول مرکز رســمی آمار 
کشــور، ۳ میلیون و ۳۲۶ هزار نفر در سال 

گذشته در گروه بیکاران قرار داشتند. 
نگاهی از ســر تأمل به این آمار و ارقام 
نشان می دهد، این تعداد بیکار در کشور کم 
نیست و اگر از زاویه دیگری به آن نگاه کنیم 
پیامدهای اجتماعی که به دنبال بیکاری در 
جامعه نمایان می شود، موضوع مهمی است 
که نمی توان از آن چشــم پوشید و همین 
طور این تعداد جمعیت بالقوه که تا چه حد 
می تواند در رشــد اقتصادی جامعه اثرگذار 

باشد. اما چرا این همه بیکار وجود دارد؟ 

وظیفه ما و مسئوالن
در اینکه حل بخشی از مشکل بیکاری 
در کشــور در گرو انجام  وظیفه مســئوالن 
مرتبط است، هیچ حرفی نیست؛ اما بخشی 
از این مشکل به دلیل ذهنیت ما به اصطالح 
بیکاران و توقعات غیر منطقی ماست که بحث 
بر ســر همین موضوع است. اگر به فهرست 
شرایط کاریابی بخش زیادی از جمعیت فعال 
و بیکار کشور نگاهی بیندازیم، آن وقت بیشتر 
متوجه این قضیه می شــویم. شــرایطی که 
گاهی خوب و حتی عالی و آرمانی و رؤیایی 
است و چه بسا یافتن شغلی با چنین شرایط 
اسم ما را ســال ها در سیاهه بیکارها حفظ 
کند و ما در تحقق چنین رؤیایی ســال ها را 
یکی یکی به هم گره بزنیم؛ اما چرا در ذهن 

کار  بیشــتر جویندگان 
این تصویرسازی ها وجود 

دارد. 

زندگی خوب در 
فیلم ها 

بــه فیلم ها  نگاهی 
و ســریال های تلویزیون 
کــه مخاطبــان زیادی 
دارد، تقریبــاً همیشــه 
یک زندگی مقبول طبع 
بســیاری از ما را ترسیم 
فیلم ها  این  در  می کند. 

در بیشــتر مواقع، همه شــغل های خوب با 
وجهه و جایگاه اجتماعی خوب دارند. همه 
خانه هــای بزرگ بدون نگرانی از اجاره خانه 
و اقساط بانکی دارند. همه خانواده ها وسیله 
نقلیه شخصی و خوب دارند و... . تصور کنید 
بیننده ایــن تصاویر نوجوان ها و جوان هایی 
هســتند که یا در ســن کار و به دنبال کار 
هستند یا در سال های نزدیک به این خیل 
خواهند پیوســت. در ایــن فیلم ها چقدر از 
ســختی های یک شــغل یا دغدغه های آن 
شغل برای صاحبانش حرف زده ایم و تصویر 
ســاخته ایم. جواب آن حتماً ناچیز است. در 
این تصاویر که ترسیم کرده ایم و قالب ذهنی 

که برای بیننده ساخته ایم، 
جای سخت کوشی و قناعت 
و وجود مشــکل و تالش 
برای حل مشکل به شکل 

محسوسی خالی است. 

تربیت شغلی ما 
مــا فرزندان مــان را 
یک شغل  داشــتن  برای 
خــوب و راضی کننــده و 
مهم تر معقــول در آینده 
چقــدر و چگونــه تربیت 
کرده ایم. در دهه های اخیر 
که تحوالت اجتماعی در جامعه ایران اغلب 
ما را شهرنشین کرده، شیوه زندگی دگرگون 
شــده اســت. در این دگرگونی والدین کار 
زیــاد می کنند تا زندگی در حد توان شــان 
به رفاه بیشــتر منجر شــود. به این ترتیب، 
والدیــن مایحتاج فرزنــدان را بیش از نیاز 
فراهم می کنند. همه سعی شان این است که 
دلخواسته فرزندان بی نقص و بی کم و کاست و 
باب میل آنها مهیا شود. در این تالش مضاعف 
والدین، بچه ها تالشی نمی کنند. این حمایت 
بی چون و چرای والدین و فراهم کردن همه 
امکانات و درخواست  های فرزندان استقالل و 
تالش را از فرزندان ناآگاهانه و ناخواسته سلب 

می کند. آنها می دانند و به این باور رسیده اند 
که اگر کار نداشته باشند، والدین پشتوانه آنها 
هستند. تا این تفکر در آنها وجود دارد، آنها به 
دنبال یافتن شغلی ایده آل و مطلوب هستند. 

مهارت شغلی داریم؟
نداشتن مهارت های الزم برای یک شغل 
تا اندازه ای مهم است که در واکاوی بیکاری 
و حل آن اولین و مهم ترین مسئله در کشور 
ما لقب گرفته است. شاید مدرک دانشگاهی 
داشته باشــیم، اما بلد نیستیم چطور از آن 
اســتفاده کنیم. در دنیای جدید فراگرفتن 
مهارت های الزم سبب شده است توانایی های 
تئوریک به حاشیه برود. عالوه بر این کاریابی 
از شیوه سنتی فاصله گرفته است. ارتباطات 
جدید در دنیای واقعی و مجازی و عضویت در 
شبکه های تخصصی یکی از مهم ترین راه های 
یافتن شغل عنوان می شود. شبکه هایی که 
در آن شما با متخصصان آن حوزه که در آن 
دنبال کار هستید، مرتبط می شوید و مطلع 
می شــوید که کجا و برای چه کاری نیروی 

کار الزم دارد. 

داستان زندگی موفقیت ها 
گاهی الزم است داستان زندگی کسانی 
را که موفق هســتند، بخوانیم و بشنویم تا 
بدانیم چه راه دراز و سختی را آمده اند. این 
سبب می شود از رؤیاپردازی دست برداریم 
و منطقی و واقعی به شــغلی که به دنبالش 

هستیم، فکر کنیم. 

کار و تالش چاره ساز است 
شک نکنیم که اگر فردی، خانواده ای، 
گروهی و جامعه و کشوری پیشرفت اقتصادی 
و به دنبال آن اجتماعی کرده اســت، با کار 
زیاد و خستگی ناپذیر و با پشت سر گذاشتن 
مشقت های فراوان بوده است و ما راه آمده را 
ندیده ایم و فقط این نقطه ای را که ایستاده اند، 
نظاره می کنیم . ما برای رسیدن به یک کشور 
پیشرفته و توســعه یافته از بعد اقتصادی و 
اجتماعی راهی جز تــالش و کار و فعالیت 
نداریم. این همان راهی است که کشورهایی 
 کــه به آن لقــب »توســعه یافته« داده ایم،

 رفته اند. 

کنکاش
 نگاهی آسیب شناسانه به فرهنگ و تربیت شغلی جامعه امروز

کار و تالش چاره ساز است

امسال  اســدپور/  نسیم   
هم به رسم دیرینه و چندین ساله، 
تلویزیون با چند ســریال کنداکتور 
نوروزی خود را بســت. سریال هایی 
که از مدتی قبل، به عنوان ســریال 
نوروزی معرفی شده بودند، از جمله 
سریال »نون.خ«، »بر سر دوراهی«، 
»زوج یا فرد« و سریال »شش قهرمان 
و نصفی« که بی ربط با شعار امسال، 

یعنی رونق تولید هم نبود.
سریال های امســال هر یک با 
قصه به ســراغ بیننده آمدند و این 
شاید نقطه قوت سریال های امسال 
باشــد که توانســتند مخاطب را به 
یاد ســریال های مناسبتی دهه ۸۰ 
بیندازند، دیگر وجه قوِت کنداکتور 
سریال های نوروزی ۹۸ کمدی بودن 
آنهاست، چیزی که بیش از هر چیز 
دیگر مردم در وضعیت کنونی به آن 

نیاز دارند.
اما در میان این نقاط قوت، هر 
یک از ســریال  ها نیز به خودی خود 

وجه تمایزی مختص خود داشتند.
سال های گذشته »پایتخت« که 
تقریباً پای ثابت انتخاب شبکه اول 
سیما بود، توانسته بود رضایت مندی 
حداکثری مخاطبــان را از آن خود 
کند، اما شــاید وقت آن رسیده بود 
کــه تنوعی در ایــن تصمیم گیری 
ایجاد شــود، که اتفاقــاً نتیجه این 
تغییر و تنوع، ســریال مطلوبی شد 
که طبق نظرسنجی توانست عنوان 
پرمخاطب ترین سریال نوروزی را از 
آن خود کند. »نون.خ« کاری از سعید 
آقاخانی که می تــوان گفت ممکن 
اســت از این پس بتواند یک رقیب 
جدی برای »پایتخت« محسوب شود.

تحسین کردزبان ها از »نون.خ«
»نــون.خ« ایــن بار به ســراغ 
فرهنگ جدیدی رفــت که اتفاقاً تا 
پیش از ایــن نیز کمتر به آن توجه 
شــده بود؛ کردهای عزیز کشورمان 
که فرهنگ غنی و زبان شیوای شان 
جزئی از فرهنگ بزرگ ایران اسالمی 
را تشــکیل می دهد. داســتان این 
مجموعــه پیرامون یک تولیدکننده 

در یکی از روستاهای غرب کشور به 
نام نورالدین خانزاده بود که توانسته 
بود با کمک هم والیتی های خود این 
محصول را حتی به کشورهای دیگر 
صادر کند؛ اما در این میان اتفاقاتی 
رخ داد که او را بدهکار مردم کرد و 
مابقی ماجرا در پس دادن بدهی های 
او به روســتایی ها گذشت. پرداخِت 
همراه با طنز به رســم و رســوم و 
فرهنگ این خطه از ســرزمین مان 
آنقدر هوشــمندانه بود که تحسین 
کردزبان ها و حتی امام جمعه مریوان 
را به همراه داشت، البته این تحسین 
به دور از نقد هم نماند. ورود قوی به 
داستان که با آمدن نورالدین به تهران 
با افتی شدید مواجه شد، شخصیت 
دوست نداشتنی »ســیروس« داماد 
نورالدین که اتفاقاً هم انتظار می رفت 
با بازی علی صادقی بیشــتر از این 
دیده شــود و همچنین روال بدون 
فراز و فرود چند قسمت میانه سریال 
را می تــوان از ضعف های جدی این 
البته خارج شدن  مجموعه دانست. 
داســتان از زندگی معمولی و وارد 
شدن به ماجراهای کمی دور از ذهن، 
مانند خرید هواپیما یکی دیگر از نقاط 

ضعف این مجموعه بود.
انتخاب راه درست زندگی

 در »بر سر دوراهی«
این دور ماندن داستان از زندگی 

و روال عادی مردم، در سریال بر سر 
دوراهی نیز به چشم می آمد. سریال 
»بر ســر دوراهی« شبکه دوم سیما 
با وجود اینکه قالب طنز نداشــت، 
توانست مخاطبان زیادی را هر شب 

ساعت ۹ پای شبکه دو بنشاند. وجه 
تمایز این ســریال داشتن یک قصه 
جذاب و بازیگران توانمندی، همچون 
حمید گودرزی، مهراوه شریفی نیا و 
میترا حجار بــود؛ اما با وجود اینکه 
پیام داستان تلنگری به مخاطبان بود 

که مبادا با رسیدن به آرزوهای شان 
اصالت و پاکی خود را فراموش کنند، 
این پیام در قالب قصه ای نه چندان 
واقعی بیان شده بود؛ پسری جوان با 
ثروت پیرزنی که ادعای عاشق بودنش 
را داشت، به مکنت فراوانی رسید، هر 
چند این داستان تا حدی غیرواقعی 
به نظر می رســید، اما جذابیت های 
داســتان و کشمکش هایی که ایجاد 
می کرد سبب می شد مخاطب نتواند 

شبی از ماجرا را از دست بدهد.

زوج و فرد در مسیر تکرار!
و امــا ســریال »زوج یا فرد«، 
ســریالی که ما را به یاد سریال های 
دوران نــه چنــدان دور می بــرد، 
سریال هایی که اتفاقاً هم طرفداران 
زیادی داشــت؛ اما مدتی بود دیگر 
در ســریال های مناسبتی شاهد آن 
نبودیم. این سریال یادآور سریال هایی 
مانند »چک برگشتی« بود. »زوج یا 
فرد« در قالب طنــز به موضوعاتی 
مانند آقازادگی، اختالس و... پرداخته 
بود. در این ســریال نیــز بازیگران 
توانمندی حضور داشتند؛ اما تکراری 
بودن بازی آنها تــا حدی مخاطب 
را دل زده می کــرد؛ بــرای نمونــه، 
مرجانه گلچین با همان اداهای طنز 
همیشگی اش نقش زنی زحمت کش 

را بــازی می کرد، مهــران غفوریان 
شخصیت تکراری آدم سوءاستفاده گر 
داشــت که اتفاقاً سر بار دیگران هم 
بود و هاشــمی در نقش یک مدیر 
دولتی وظیفه شناس نتوانسته بودند 
شــخصیت های جدیــدی را در دل 

داستان تعریف کنند.

خالقیت و تنوع 
در کنداکتور نوروزی امسال

»شش قهرمان و نصفی« سریال 
شبکه ۵ سیما با موضوع تولید ملی 
بود که پخــش آن همزمان با اتمام 
سال حمایت از کاالی ایرانی و آغاز 
ســال رونق تولید را می توان خوش 
ســلیقگی یا حتی شــانس مدیران 
رســانه خواند؛ چرا که بدون شــک 
انتظــار می رفت صداوســیما کاری 
جدی تر از چنــد تیزر و فیلم کوتاه 
را در ایــن زمینــه ارائه دهــد. اما 
زمان و حتی شــبکه انتخابی برای 
پخش ایــن ســریال را می توان تا 
حدی کج ســلیقگی همان مدیران 
دانست؛ چرا که مخاطبان این سریال 
نوجوانــان بودند؛ اما پخش همزمان 
آن بــا برنامه هایی مانند عصر جدید 
و خندوانه مجال دیده شــدن آن را 

می گرفت.
بــا همــه اینهــا با بررســی 
سریال های نوروزی می توان دریافت، 
سریال های نوروزی امسال برخالف 
سال گذشته یا حتی می توان گفت 
چند ســال گذشــته توانست مورد 
مقبولیــت بیشــتری قــرار گیرد و 
مخاطبان بیشــتری را در ایام نوروز 
پای رســانه ملی بنشاند. خالقیت، 
تنــوع و همچنین داشــتن قصه در 
سریال ها ویژگی بارز سریال های ۹۸ 
بود، اما بدون شک کنداکتور امسال 
به مدیران سازمان این جرئت را داد 
که از ریسک کردن و جایگزین کردن 
برخی کارها بــا تولیدات جدیدتر و 
اطمینــان کردن به هنرمندان دیگر 
نهراسند. ماه رمضان پیش رو است و 
امیدواریم کنداکتور ویژه این ماه نیز 
بتواند خانواده های ایرانی را همچنان 

مخاطب رسانه ملی نگه دارد.

بازنگاهی به مجموعه های تلویزیونی صداوسیما در تعطیالت نوروزی

کارنامه  متفاوت رسانه ملی 

سال های گذشته »پایتخت« 
انتخاب  ثابت  پــای  که تقریباً 
توانسته  بود،  سیما  اول  شبکه 
رضایت منــدی حداکثری  بود 
مخاطبــان را از آن خود کند، 
اما شــاید وقت آن رسیده بود 
که تنوعی در این تصمیم گیری 
ایجاد شود، که اتفاقاً نتیجه این 
مطلوبی  تنوع، سریال  و  تغییر 
شد که طبق نظرسنجی توانست 
سریال  پرمخاطب ترین  عنوان 
نــوروزی را از آن خــود کند. 
»نون.خ« کاری از سعید آقاخانی 
که می توان گفت ممکن است از 
این پس بتواند یک رقیب جدی 
برای »پایتخت« محسوب شود.

نداشــتن مهارت های الزم 
برای یک شغل تا اندازه ای مهم 
است که در واکاوی بیکاری و حل 
آن اولین و مهم ترین مسئله در 
کشور ما لقب گرفته است. شاید 
مدرک دانشگاهی داشته باشیم، 
اما بلد نیســتیم چطور از آن 
استفاده کنیم. در دنیای جدید 
فراگرفتن مهارت های الزم سبب 
شده است توانایی های تئوریک 

به حاشیه برود.



سیل های  ابراهیمی/   حسن 
اخیر در کشــور که نتیجه حجم باالی 
نــزوالت جوی بــود، اگرچــه در اثر 
دستبردهای خودمان به منابع طبیعی 
به بالیایی مثل ســیل و رانش زمین 
تبدیل شد، اما در دل خود نعمت های 
بســیاری هم داشــت. بارش هایی که 
حتی دو همسایه شــرقی و غربی ما، 
یعنی عراق و افغانســتان را هم درگیر 
سیل کرد و در این میان شاید به خاطر 
تعطیالت نوروز عمده مسئوالن کشوری 
و لشکری در مســافرت و ایام فراغت 
بودنــد. اما اثرات باران های سیل آســا 
به ســرعت باعث شــد تا مسئوالن و 
فرماندهان به گوش شوند و تعطیالت 
را پایان داده و از خانواده خود دســت 
کشــیده و به داد خانواده بزرگ تری از 
یک ملت برسند. در این میان، فرمانده 
معظم کل قوا به صراحت فرمان بسیج 
همه امکانات نیروهای مسلح را صادر 
کردند و نیروهای مسلح مناطق درگیر 
بالیا به ســرعت در کنار خود ســایر 
نیروهای مسلح دیگر مناطق کشور را 
درک کردند. در این میان بسیجیان و 
نیروهای مردمی به خصوص گروه های 
جهادی به سرعت به کمک مردم این 
مناطق شتافتند و استان گلستان نمونه 
موفقی از وفاق و تالش شــد. اما سیل 
به استان گلستان و مازندران ختم نشد 
و در غرب و جنوب غرب کشور شدت 
بیشتری یافت و باز هم نیروهای مسلح 
وارد کارزار شدند. در ادامه خالصه ای 
از اقدامــات نیروهای مســلح در این 
حوادث را با محوریت گزارش فرماندهان 

نیروهای مسلح می خوانید.

رئیس ستاد در صحنه
باقری«  سردار سرلشکر »محمد 
رئیس ســتاد کل نیرو های مســلح از 
جمله فرماندهان ارشدی بود که خود در 
استان های سیل زده گلستان و لرستان 
حضور یافت و پیگیر عملیات نیروهای 

مسلح در این استان ها شد.
وی در استان گلستان، لرستان و 
خوزستان از نزدیک اقدام به بازدید از 
مناطق سیل زده و گفت وگوی رو در رو 
با مردم کرد و عملیات امداد نیروهای 

مسلح را پی گرفت. 
باقری در استان  تأکید سرلشکر 
گلســتان به امداد و کمک رســانی به 
مناطق ســیل زده، اقدامات الزم برای 
تســریع خروج آب به سمت دریا و نیز 
اقدامات پیشــگیرانه برای ســیل های 
آینده بود تا کمترین آســیب به مردم، 
منازل مسکونی و شهرها و روستاهای 
استان وارد شود و این امر در جلسه ای 
با حضور فرماندهان در استان مطرح شد 
و تقسیم کار الزم بین نیروهای مسلح 

در این استان انجام گرفت. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
همچنین در مناطق سیل زده شهرستان 
پلدختر حضور یافت و با بازدید از این 
مناطق در جریان روند امدادرســانی 
عوامل امدادی و نیرو های مســلح قرار 

گرفت.
وی در نشست فرماندهی عملیات 
امدادرسانی نیرو های مسلح در لرستان 
و غرب کشور در لشکر ۸4، ضمن تأکید 
بر هماهنگی دقیــق، تدابیر الزم را به 
فرماندهان عملیاتی ابالغ کرد و سپس 
راهکار هــای افزایش کمیت و کیفیت 
خدمات نیرو های مسلح در این نشست 

بررسی شد.
باقری همچنین به یاد  سرلشکر 
سالهای دفاع مقدس و همراهی با برادر 
شهیدش در جلسه هماهنگی نیروهای 
مســلح برای مقابله با ســیل استان 
خوزستان در قرارگاه کربال شرکت کرد.

حضور پر رنگ سپاه و بسیج
اما سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
یکــی از نهادهای مؤثر در امر امداد در 
حوادث سیل اخیر بود. بر اساس این، 
هم در استان های گلستان و مازندران و 
هم در استان های کرمانشاه، خوزستان، 
ایالم و لرســتان سپاه و بسیج در کنار 
سایر نیروهای مسلح حضور پررنگ تری 

داشتند.
حضور فرمانده کل سپاه و جانشین 
فرمانده کل سپاه در مناطق سیل زده و 
همچنین فرماندهان ارشد سپاه در این 
مناطق نشان از عزم جدی سپاه برای 

کمک به مردم داشت. 
در ایــن میان نیروهای بســیج، 
گروه هــای جهادی، توان مهندســی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص(، 
توان مهندســی رزمی نیروی زمینی 
ســپاه به خصوص در بحث انفجارات 
و احداث اســتحکامات، توان عملیات 
هوایی نیروی هوافضا و توان شناسایی 
پهپادهــای این نیــرو و توان عملیات 
امداد آبی ـ خاکی نیروی دریایی سپاه 
وارد عرصه امداد شــد و نیروی قدس 
ســپاه هم در این عرصه عقب نماند و 
سرلشکر ســلیمانی درخواست کرد تا 
تــوان موکب های اربعین به مدت یک 
ماه در اختیار سیل زدگان قرار بگیرد. 

فرماندهان در میدان
فرماندهــان نیــروی زمینــی و 
هوافضای ســپاه هم در کنار فرمانده و 
جانشین فرمانده کل سپاه در مناطق 
سیل زده حاضر شــده و از نزدیک در 
جریان عملیات امداد و نیازهای مردم 
منطقه قرار گرفتند. نیروی هوافضا در 
انتقــال محموله های کمک به مناطق 
ســیل زده و نیز انتقال مردم سیل زده 
به مناطق نقش بســزایی داشــت. در 
این میان فرمانده نیروی زمینی سپاه 
ســردار محمد پاکپــور، میدانی ترین 
فرمانده ارشــد ســپاه بود که هم در 
گلســتان و هم در لرستان در ساعات 
اولیه در منطقه حادثه حاضر بود. توان 
مهندســی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( و 
تمام تجهیزات کارگاهی این قرارگاه در 
پروژه های منطقه به سرعت در اختیار 

سیل زدگان قرار گرفت. 

قرارگاه خاتم در خدمت 
سیل زدگان

سعید محمد، فرمانده این قرارگاه 
بــا بیان اینکه قرارگاه خاتم با توجه به 
توان و امکانات مهندسی خود از اولین 
لحظات وقوع سیالب ها در اواخر سال 
گذشــته کارگاه ها و تجهیزات خود را 
در اختیار ستاد بحران قرار داد، اظهار 
داشت: »اولین واحدهای مهندسی که 
به محل وقوع حادثه رسیدند، مجموعه 

قرارگاه خاتم بودند.«
وی با بیان اینکه با ظرفیت ۳۸۵ 
دستگاه ماشــین آالت و ۷۰۰ نیروی 
انسانی در خدمت مردم بودیم، تصریح 
کرد: »گلســتان اولین استانی بود که 
آسیب جدی دید و قرارگاه در بحث های 

مهندسی، انحراف آب، تعمیق رودخانه 
و احداث پل های موقت و ســاماندهی 
خروجی آب اقدامات مؤثری انجام داد 
و تا حدود زیادی آب در آنجا فروکش 
کرده؛ البته به جــز یکی دو نقطه که 

خط القعر است.«
ســازندگی  قــرارگاه  فرمانــده 
خاتم االنبیــاء)ص( با بیــان اینکه در 
هورالعظیم نقاطی را باز کردیم تا سرعت 
عبور آب بهبود یابد و اگر ســیالبی در 
حوزه کرخه باشــد، خساراتش کاهش 
پیــدا کند، افزود: »بــا این اقدام ۷۰۰ 
مترمکعب در ثانیه تخلیه آب را  سرعت 

دادیم.«
وی با بیان اینکه در لرستان هم 
از ساعات اولیه درخواست شد در بحث 
جاده سازی کمک کنیم و آقای اسالمی 
وزیر راه هم درخواست کردند امکانات 
گسیل شود، تصریح کرد: »قباًل منطقه 
بروجرد و خرم آباد را به ما داده بودند و 

تقسیم بندی شده بود.«
ســازندگی  قــرارگاه  فرمانــده 
خاتم االنبیاء)ص( با تأکید بر اینکه ۳۰ 
دستگاه ماشین سنگین و نیمه سنگین 
برای بازگشــایی اعزام کردیم، افزود: 
»بازسازی کار سخت و سنگینی است؛ 

اما تماماً امکانات در اختیار است.«
محمد با اشــاره به اینکه وقتی از 
ایالم درخواست کردند جاده های منطقه 
دره شهر و سد سیمره تخریب شده، تیم 
را اعزام کردیم، ادامه داد: »تمام توان ما 
در خدمت مردم است و واقعاً همکاران 
ما از لحظات اولیه این حادثه تعطیلی 

نداشته اند.«

توان امداد و درمان سپاه در میدان
همچنیــن در ایــن حادثه توان 
امداد و درمان ســپاه نیز به کار گرفته 
شد و بیمارستان های سپاه موسوم به 
بیمارســتان های صحرایی در مناطق 
مختلف مســتقر شــد و با کامل ترین 
تجهیــزات در حد بیمارســتان فوق 
تخصصی اقدام بــه درمان مصدومان 
حادثــه کرد کــه جزئیــات آن را در 
مصاحبــه اختصاصی صبــح صادق با 
ســردار اخوان، فرمانده بهداری رزمی 
نیروی زمینی ســپاه در همین صفحه 

می توانید بخوانید. 

۱۰۰ هزار بسته لوازم خانگی
اما همــه ماجرا بــه اینجا ختم 
نمی شود؛ چراکه سپاه پس از عملیات 
امداد باز هم مردم آسیب دیده مناطق 
ســیل زده را تنها نمی گــذارد و مانند 
مــردم زلزله زده کرمانشــاه تا انتها در 
کنار آنهاســت. بر اســاس این، سردار 
ضیاء الدین حزنی، دبیر قرارگاه مرکزی 
محرومیت زدایی ســپاه در گفت وگوی 
اختصاصی با صبح صادق با اشــاره به 
وقوع ســیل در اســتان های گلستان، 
مازندران، لرستان و خوزستان، اظهار 
داشــت: »پیرو تقســیم  کاری که بر 
عهده این قرارگاه گذاشته شده، عالوه 
بر تعمیر منازل مسکونی آسیب دیده، 
وظیفه تأمین ۱۰۰ هزار بســته لوازم 

خانگی را نیز بر عهده گرفته است.«
حزنی افــزود: »اهــم اقالم این 
مجموعه شامل ۱۰۰ هزار یخچال، ۱۰۰ 
هزار تلویزیون، ۲۰۰ هزار تخته فرش، 
4۰۰ هزار تخته پشتی و... است. توزیع 
اقالم مورد نظر پس از الیروبی خیابان ها 
و منازل و با هماهنگی نهادهای ذی ربط 

از جمله کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و ســازمان هــالل احمر و بــا در نظر 
گرفتن شرایط و اولویت بندی ها در بین 
سیل زدگان اســتان های مذکور توزیع 

خواهد شد.«
همچنین این قرارگاه با همکاری 
گروه هــای جهادی و تقســیم بندی و 
برنامه ریــزی صورت گرفتــه بین این 
گروه هــا در ســریع ترین زمان ممکن 
منازل مســکونی آسیب دیده را تعمیر 

خواهد کرد. 
اما کمک رســانی مردمی هم از 
دیگر زوایای خدمت ســپاه و بسیج به 
مردم ســیل زده منطقه بود، به طوری 
که اقــدام به جمــع آوری کمک های 
نقــدی و اقالمی مردم مناطق مختلف 
کشــور از سطح محالت کرد و خدمت 
به سیل زدگان و تأمین غذای گرم، پتو 
و اقالم اضطــراری آنها در حال انجام 
است و قرار اســت گروه های جهادی 
مسئول ساخت بسیاری از مسکن های 

آسیب دیده از سیل شوند. 

سپاه و بازسازی منازل سیل زده
در همین زمینه ســردار نعمان 
غالمی، معاون هماهنگ کننده سازمان 
بســیج گفت: »ســازمان بســیج در 
هماهنگــی با کمیته امداد، ســازمان 
بهزیســتی و بنیاد مسکن، ساخت سه 
هزار مســکن تخریب شده مددجویان 
مناطق سیل زده را با استفاده از ظرفیت 
بسیج سازندگی قطعی کرده که در این 
رابطه سهم مشارکت هر سپاه استانی 

نیز مشخص شده است.«
اما ظرفیت های بســیج به ویژه 
اقشار تخصصی هم به میدان آمده و به 
خصوص بسیج جامعه پزشکی با توان 

خوبی پا به این عرصه گذاشته است. 
تمرکزها بر روی استان خوزستان 
هــم نشــان از اهمیت این اســتان و 
حساســیت آن در برابر آسیب دیدگی 
از سیل است؛ چرا که حجم عظیم آب 
در روزهای پس از ســیل لرستان وارد 
این استان شده و اگر مسئوالن کشوری 
و نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه 
آن را مدیریت نمی کردند، بخش های 
زیادی از اســتان خوزســتان از سیل 

آسیب می دید.

تدبیر فرمانده ارتش
اما در ارتش جمهوری اســالمی 
هم با تمام توان به کمک سیل زدگان 
شتافت. بر اســاس این، پس از سیل 
گلستان فرمانده کل ارتش در تدبیری 
برای مناطق در خطر ســیل فرمانده 
ارشــد میدانــی تعیین کــرد و امیر 
ســرتیپ حبیب اهلل ســیاری، معاون 
هماهنگ کننده ارتش در خوزســتان 
و امیر ســرتیپ کیومــرث حیدری، 
فرمانده نیروی زمینی ارتش در لرستان 
مأموریت فرماندهی ارشــد منطقه ای 
ارتش در امور امداد ســیل زدگان را بر 

عهده گرفتند. 

ارتش با تمام توان
بنا به تدبیر فرمانده کل ارتش همه 
امکانات ارتش جمهوری اسالمی برای 
کمک به مردم و کاهش آســیب های 
ناشی از ســیالب به کار گرفته شد و 
به این منظور در اســتان گلســتان به 
واســطه نیاز به الیروبی رودخانه ها دو 
دســتگاه الیروب ارتش از خرمشهر به 

وســیله دو فروند هواپیمای ایلوشــن 
نیروی هوافضای ســپاه و ســی ۱۳۰ 
ارتش به اســتان گلســتان رسید و به 
سرعت عملیاتی شد. نفربرها و تجهیزات 
زرهی ارتش نیز برای انتقال سیل زدگان 
بهترین وســیله بود که برای این کار 
استفاده شد، توان هوایی ارتش و هوانیز 
هم به کمک ســیل زدگان شــتافت و 
هزاران نفر از مردم گرفتار در محاصره 
ســیالب از طریق بالگردهای هوانیروز 
ارتش به مناطق امن منتقل شــدند. 
بیمارستان های صحرایی ارتش نیز در 

مناطق مختلف مستقر شدند.
به خاطر احتمال فاجعه بار بودن 
هرگونه ســیل احتمالی برای اســتان 
خوزستان، ارتش جمهوری اسالمی توان 
مضاعفی را برای از بین بردن آسیب های 
ناشی از آب گرفتگی در اطراف شهرها و 
روستاهای استان شروع کرد که ایجاد 
ســیل بندها و کانال هــا از جمله این 
اقدامات بود. همچنیــن برخی موانع 
عبور آب نیز در دشــت های خوزستان 
از طریق مهندسی ارتش و سپاه اصالح 

و تخریب شد.  
نیروهای ارتش جمهوری اسالمی 
از سویی در کمک به مردم برای تخلیه 
مناطق آســیب پذیر حضــور خوب و 

بموقعی در این استان ها داشتند. 

اثبات جان نثاری
در راســتای کمک ارتش به این 
امــر تمام توان نیــروی زمینی ارتش 
در منطقــه و نیز تــوان نیروی هوایی 
و قــرارگاه پدافند هوایی ارتش به کار 
گرفته شد. همچنین تکاوران دریایی 
ارتش به کمک مردم شــتافتند تا در 
یک رزمایش تمام عیار و کاماًل عملیاتی 
خدمت جان نثاری خود را اثبات کنند. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش هم 
در این میان مانند فرمانده نیروی زمینی 

سپاه فرمانده میدان بود. 

ناجا و ودجا هم پای کار
اما حضور نیروهای مسلح تنها به 
حضور ارتش، سپاه و بسیج ختم نشد؛ 
بلکه نیروی انتظامی و ســازمان های 
وابســته به وزارت دفاع هــم در این 
عملیات نقش داشتند. برقراری امنیت 
مناطق از ســوی ناجا و نیز استفاده از 
توان تصویربــرداری هوایی و پردازش 
اطالعات مناطق آســیب دیده از سیل 
از طریق سازمان جغرافیایی نیروهای 
مسلح انجام شــد و همه این توان در 
اختیار سازمان مدیریت بحران کشور 

قرار گرفت. 
باقری،  سردار سرلشــکر محمد 
رئیس ســتاد کل نیرو های مسلح در 
جمــع خبرنــگاران در خرم آباد اظهار 
داشــت: »هدف از حضــور در مناطق 
سیل زده این است که از نزدیک و بیشتر 
با سطح این مشکلی که در سیالب به 
وجود آمده، آشنا شویم و بهتر بتوانیم 
امکانات نیروی مســلح را بسیج کنیم. 
همچنین عرض خداقوتی داشته باشیم 
به عزیزان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی 
که این چند روز مشــغول هســتند و 
طبیعتاً با حضور در مناطق ســیل زده 

با مردم صحبت هایی خواهیم کرد.«
وی افــزود: »حداکثــر تالش را 
خواهیم داشــت تــا در خدمت مردم 
باشــیم و بتوانیم از آالم و مشــکالت 

مردم بکاهیم.«

فرماندهی کل؛ کارآمدی و اثربخشی
 علیرضا جاللیان/ ســاختار 
بومی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
یکی از بزرگ ترین مزیت های آنها بوده 
که توانسته کارآمدی و اثربخشی را در 
باالترین درجات بــرای آنها رقم بزند. 
ایــن موضوع چیزی فراتــر از کیفیت 
اعضای نیروهای مسلح است و در واقع 
کیفیت تک تک نیروهای مســلح که 
عمدتاً به عنوان ســرباز اسالم و وطن 
پای در این راه نهاده اند و فعالیت خود 
را نه فقط شــغل، بلکــه یک وظیفه و 
ادای دین به اســالم و کشور می دانند، 
یک مزیت کوچــک در خانواده بزرگ 
نیروهای مسلح کشور است. تقریباً در 
جهان به جز ابرقدرت های نظامی هیچ 
نیروی مســتقل نظامی وجود ندارد و 
ارتش و حتی شــبه نظامیان کشــورها 
زیر سایه ارتش ها و قدرت های بزرگ تر 
شــکل و ســازمان می گیرند و مجهز 
می شوند؛ اما نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی چنین نبوده و بعد از انقالب 
اسالمی هرچند ارتش جمهوری اسالمی 
میراث ارتش شاهنشاهی ایران زیر نظر 
مستشاران آمریکایی بود، اما بالفاصله 
از این وابســتگی فاصله گرفت و امروز 
بعد از چهل ســال یک ارتش مستقل 
و در تراز جمهوری اسالمی شده است. 
نیروی انتظامی نیز هرچند بخش هایی 
از نیروهای انتظامــی دوران پهلوی از 
جمله شــهربانی و ژاندارمری را با خود 
همراه داشــت، اما امروز به طور کامل 
هویت دیگری یافته و ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و بســیج مردمی گل 
سرســبد نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی هستند که به طور کامل بعد از 
انقالب شکل گرفته و تعریفی متفاوت 
از نیروهای مسلح در سطح جهان معاصر 
ارائه کرده و تجربیات این نهاد در تحول 
نیز  سایر شــاخه های نیروهای مسلح 
مؤثر بوده است. به عبارتی، وقتی عمده 
دســتگاه های اجرایی و امدادی کشور 
بــرای امداد و نجــات و حل تنش ها و 
تشــنج هایی که ممکن است به بحران 
منتهی شــود، نتوانند منســجم شده 
و اقدام اساســی کنند، ورود نیروهای 
مســلح و بســیج مردمی باعث تقلیل 
وضعیت تنش شده و شرایط را به سمت 
عادی سازی پیش می برد. در حادثه زلزله 
کرمانشــاه و نیز سیل های اخیر کشور 
در غرب، جنوب غرب و شــمال کشور 
بیــش از اینکه دســتگاه های امدادی 
دولتی بتوانند در سطح کالن کاری از 
توانستند  نیروهای مسلح  ببرند،  پیش 
وضعیــت را مدیریت کــرده و امکان 
تصمیم را برای مدیران این دستگاه ها 
ممکن کنند. همین جا می توان تفاوت 
ساختار و سازمان بومی نیروهای مسلح و 
ساختار و سازمان کپی شده از غرب را به 
خوبی مشاهده کرد؛ چراکه دستگاه هایی 
مانند ســازمان مدیریت بحران، هالل 
احمــر، اورژانــس و... همــه مابه ازای 
غربی دارند و عمدتاً در شیوه مدیریت 
تابع دانش و تجربیات غرب هستند. از 
سویی مدیریت کالن بر این دستگاه ها 
همواره در طول دولت های مختلف بین 
نیروهای سیاســی که خود یک آسیب 
برای ســازمان های تخصصی محسوب 
می شود، رد و بدل شده و این دستگاه ها 
را در زمانی که نیاز اســت ناکارآمدتر 
از حد انتظار می کنــد. در صورتی که 
در نیروهای مســلح ستاد فرماندهی و 
شخص فرمانده کل قوا کاماًل مشخص و 
کارهای مبتنی بر یک سازوکار مشخص 
انجام می شــود و این امر را می توان در 
کارآمد و اثربخش بودن نهادهای نظامی 
که تحــت مدیریت مســتقیم رهبری 
هستند و تا سطح فرماندهان نیروها از 
ســوی ایشان منصوب شده و به ایشان 
مشاهده  می دهند،  مســتقیم  گزارش 
کرد که حتی در برخی دســتگاه هایی 
که تنها رهبــری رئیس آن را منصوب 
 می کنند هم این کارآمدی شاید وجود

 نداشته باشد.
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فرمانده بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در گفت وگو با صبح صادق

استقرار مجهزترین بیمارستان های سیار در لرستان و گلستان
 عمار قلعه نویی/  بهداری رزمی نیروی 
زمینی ســپاه با حضور در مناطق سیل زده استان 
گلستان و لرستان و برپایی بیمارستان صحرایی به 
بیماران سیل زده شهرهای آق قال، گمیشان، پلدختر 

و روستاهای اطراف خدمت ارائه می دهد.
ســردار احمد اخوان مهدوی فرمانده بهداری 
رزمی نیروی زمینی سپاه در گفت وگوی اختصاصی 
با خبرنگار صبح صادق با اعالم این مطلب، اظهار 

داشت: »با توجه به پیش بینی های انجام شده و اعالم نیاز مسئوالن استان گلستان 
پس از وقوع ســیالب در این استان با اعزام یک واحد بیمارستان صحرایی به همراه 
۱۷ واحد درمانی تخصصی و جراحی از تاریخ پنجم فروردین ماه در شــهر آق قال به 

بیماران و آسیب دیدگان از سیل اخیر در این شهر ارائه خدمت کرد.«
وی افزود: »با توجه به نیازهای سازمانی و مأموریت های محوله به این مجموعه و 
با مطالعه و تحقیق و پژوهش در زمینه کاربری های متفاوت بیمارستان های صحرایی 
در حال حاضر پیشرفته ترین بیمارستان های صحرایی کشور در اختیار نیروی زمینی 

سپاه است.«
اخوان با بیان اینکه این بیمارســتان ها با اســتانداردهای روز دنیا هماهنگی و 
همخوانی دارد تا در سریع ترین زمان ممکن بتواند در راستای مأموریت های محوله ارائه 
خدمت کند، ادامه داد: »نکته قابل توجه در زمینه مراکز درمانی سیار وجود دارد، اینکه 
این مراکز از سال ۱۳۸۹ در ۲۰۰ نقطه از کشور برپا شده و ارائه خدمت کرده است.«

وی افزود: »با نظر سردار فرماندهی سپاه و نظرات کارشناسی مجموعه دانشگاه 
علوم پزشکی، این بیمارستان ها با سه هدف سرعت ارائه خدمت، انتقال و تحرک و با 
محوریت قدرت سرعت در ارئه خدمات پزشکی، قدرت تحرک و جابه جایی و دقت و 

سرعت در استانداردهای پزشکی طراحی و ساخته شده است.«
وی با اشاره به خدمات بهداری رزمی نیروی زمینی در سیل های اخیر در ادامه 
افزود: »از ۲۷ اسفند ماه با توجه به هشدارهای داده شده در حال آماده باش بودیم و 
با توجه به درخواست مسئوالن استان گلستان از تاریخ ۱۵ فروردین نسبت به برپایی 

بیمارستان صحرایی اقدام کردیم.
اخوان گفت: »تا ۱۵ فروردین ۱۵۵۶۶ خدمت به ۶۲۰۰ نفر ارائه شده است. از 
این تعداد ۱۱۲ عمل جراحی ارتوپدی و شکســتگی، ۱۳ مورد سی تی  اسکن و ۳۸۰ 
مــورد ام آرآی بود.  به منظور تکمیل زنجیر درمان در بیمارســتان های صحرایی و 
طی مطالعه و تحقیقات صورت گرفته مجهزترین و پیشرفته ترین دستگاه ام آرآی و 

سی تی اسکن پرتابل کشور در اختیار نیروی زمینی سپاه است.«
سردار اخوان افزود: »در مجموع ۱۷ درمانگاه تخصصی در بیمارستان صحرایی برپا 
شده در آق قال، درمانگاه هایی نظیر قلب، داخلی، جراحی، عمومی، زنان و زایمان، اطفال، 
ارتوپدی، طب اورژانس و... با حضور ۲۲ نفر متخصص و در مجموع ۱۲۰ نفر شامل ۸۰ 
نفر کارگروه پزشکی و پیراپزشکی و 4۰ نفر پشتیبانی مشغول به فعالیت بوده اند. در 
این مدت ۳۶4۹ مورد خدمات دندانپزشکی، 44۸۵ مورد خدمات آزمایشگاهی، ۱۲۸۳ 
مورد خدمات سونوگرافی و ۱۲۸۹۳ مورد خدمات داروخانه ای نیز ارائه شده است.«

وی ادامه داد: »بعد از ۱۵ فروردین با اعالم وضعیت عادی از ســوی استانداری 
گلســتان از ۱۷ فروردین بیمارســتان به حالت نیمه تعطیل درآمده و صرفاً خدمات 

عمومی و دارویی ارائه می شود.«
فرمانده بهداری رزمی نیروی زمینی ســپاه اعــالم کرد: »از ۱۵ فروردین و بنا 
به درخواست مسئوالن استان لرستان یک واحد بیمارستان فوق تخصصی صحرایی 
در بخش آســیب دیده و سیل زده شهرســتان پلدختر مستقر و افتتاح شد و در این 
بیمارستان ۲۲ نفر متخصص به همراه دستگاه سیار سی تی اسکن و ام آر آی آماده ارائه 
خدمت به هموطنان عزیز پلدختری هستند و همه تیم های اعزامی و کادر پزشکی 
حاضر در استان های گلستان و لرستان از متخصصان حاذق و دارای جایگاه و سطح 

علمی باال در حوزه های تخصصی خود هستند.«

وســط مهمانی گوشی پدرم زنگ 
زد. بالفاصله آمد و دم گوشم گفت: برایم 
مأموریتــی فوری پیش آمــده، خودت 
زحمت پذیرایــی از مهمان ها رو بکش. 
از همه معذرت خواهی کرد و فوری رفت 
برای یک مأموریت بی موقع! بعد از رفتن 
مهمان ها، مــن و مادر و مابقی خواهر و 
برادرها خیلی ناراحت شــدیم. خواهرم 
بــا عصبانیت گفت آخه مثاًل بابا فرمانده 
است، دیگه نباید این مأموریت های فوری 
برایــش پیش بیاید. همه ناراحت بودیم. 
با پدرم تمــاس گرفتم، گفــت باید به 
سیل زده ها کمک کنیم. تلویزیون را روشن 
کردم و اخبار تصاویر سیل را دیدیم. دلیل 
مأموریت پدر که مشخص شد، کمی آرام 

شدیم؛ اما این بار نگرانش بودیم.

مأموریت بی موقع!

سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه طی پیامی درباره حوادث سیل اخیر در کشور تصریح کرد: اینجانب و سایر فرماندهان و پیشکسوتان 
دفاع مقدس وظیفه خود می دانیم از هفته آینده و به مدت یک ماه در مناطق در معرض ســیل و تا هنگام عادی شــدن وضعیت، به کمک مردم شــهرهای 

پلدختر، سوسنگرد، بستان و دیگر نقاط بشتابیم.

یک ماه در خدمت 
سیل زدگان

نقطه سرخط

گپ وگفت

     

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

صبح صادق بستر مناسبی برای انعکاس خدمات به کارکنان است
۰۹۱۰۰۰۰۲۵۲۲/ لطفاً در مورد بســیجیان شناسه ۸۹ پیگیری کنید که چرا 

تبدیل عضویت نمی شوند؟ 
۰۹۱۱۰۰۰۳۱۹۳/ خبری در ایام نوروز ســبب ناراحتی بنده و دوستان شد، که 

مصادف با عید مبعث بود. فوت سیدسقا، روحش با ائمه اطهار محشور باد.
صبح صادق: خدا ایشــان را که از همراهان پر و پا قرص صبح صادق 

بود، رحمت کند.
۰۹۱۱۰۰۰4۹۸۸/ از ترفندهای برخی افراد، از جمله نماینده های فعلی مجلس 
موضع گیری صوری علیه دولت یا معترض صوری از نابسامانی وضع موجود اقتصادی 

است تا خود را همرنگ و حامی مردم برای کسب آرا نشان دهند.
۰۹۱۲۰۰۰4۹۲۶/ بانک انصار شــعبه خلیج فــارس در اقدامی غیر قانونی وام 
ده میلیونی با اقســاط ۶۰ ماهه را تبدیل به وام ۳۸ ماهه کرده اســت و بدون اطالع 
به وام گیرنده، وام را از فیش حقوقی خارج و دفترچه ای کرده اســت. به چه کســی 

اعتراض کنیم؟ 
۰۹۱4۰۰۰۵۳4۳/ فوق العاده عملیاتی و مســکن بسیجیان کد ۸۹ با ۱۲ سال 

خدمت کی تعیین تکلیف می شود؟
۰۹۱4۰۰۰4۸۰۳/ لطفاً به گوش مسئوالن برسانید چرا پیگیر مشکالت بسیجیان 

کد ۸۹ نمی شوند؟
۰۹۱۸۰۰۰۸۶۳۱/ پس از سال ها وام مسکن به تعدادی از نیروهای قدیمی کد 

۸۹ تعلق گرفت، اما فقط ۲۰ میلیون تومان!
۰۹۱۸۰۰۰۰۷۰4/ صف فروشــگاه های اتکا بسیار شلوغ و بی نظم است به ویژه 

شهرهای کوچک. در بین عموم مردم وجهه خوبی ندارد.
۰۹۱۸۰۰۰۶4۵۶/ ما بچه های سپاه به خاطر شلوغی اتکا هنوز برنج حکمت کارت 
سال گذشته را نگرفته ایم، چرا فروشگاه های اتکای نزدیک به مراکز و شهرک های سپاه 

کم است و عمدتاً در کنار شهرک ها و مراکز ارتش و وزارت دفاع است؟
۰۹۱۷۰۰۰۵4۸۸/ چرا بنیاد تعاون سپاه با گذشت هشت ماه وام ازدواج فرزندان 

پرسنل بازنشسته را نمی دهد؟
۰۹۱۸۰۰۰۰۵۶۸/ لطفاً پیگیر کیفیت و طرح لباس کارمندان سپاه باشید، زیرا 

اصاًل کیفیت مناسبی ندارند.
۰۹۳۷۰۰۰۲۷۵۰/ در صبح صادق بسیاری از واقعیت ها نوشته می شه در زمینه 
بی حجابــی، اقتصادی، فرهنگی و... این خوبه، اما کافی نیســت. بهتر اینه که افزون 
بر نوشــتن، تا حد امکان، دنبال راه حل بود و عماًل با مفاســد اجتماعی مبارزه کرد؛ 
هر ارگان و هر شــخص به اندازه مســئولیتش باید اقدام کند. کار شده، اما ضعیفه!/ 

»عقیلی« از اصفهان.
۰۹۹۰۰۰۰۸۰۶۲/ در بخش اخبار نشریه »اخبار و تحلیل ها« طوری تحلیل خود 
را در ادامه خبرها مجزا کنید که خواننده به راحتی نظر و تحلیل شما را متوجه شده 

و با محتوای خبر اشتباه نگیرد.
۰۹۳۳۰۰۰۲۰۰/  صبح صادق بستر مناسب برای انعکاس خدمات سازمان هایی 
مانند اتکا، ساخد و ساتا و مرکز خدمات رفاهی و... است؛ چرا که مخاطبان صبح صادق 
همگی مخاطبان این سازمان ها هم هستند، پیگیر درج مطالب این سازمان ها هم باشید.
صبح صادق: ضمن تشــکر از همراه گرامی، در سال جدید با راه اندازی 
صفحه سپاه مسائلی از این قبیل پیگیری شده و نتایج آن به اطالع خوانندگان 

گرامی خواهد رسید.

روی خط

گزارش صبح صادق از عملیات امداد و نجات و کمک رسانی نیروهای مسلح در  مناطق سیل زده  کشور

سیل خدمت 
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 هر چه می خواهی گناه کن!
مردی خدمت امام حسین)ع( آمد و عرض کرد: من مردی گنهکارم و قدرت 
ترک گناه ندارم. مرا موعظه ای کن. سیدالشهدا)ع( فرمود: پنج کار انجام بده و هر 
چه می خواهی گناه کن: اّول، رزق و روزی خدا را نخور، دوم، از والیت و قلمرو 
حکومت خدا بیرون برو،  سوم، جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند،  چهارم، 
وقتی فرشــته مرگ )عزرائیل( برای قبــض روح تو می آید، او را از خودت دور 
ساز،  پنجم، وقتی مالک دوزخ تو را وارد جهّنم می کند، اگر می توانی وارد نشو.
)بحاراالنوار، ج ۷5، ص ۱۲۶(

پژواک
 اصطالحات مجازی ـ ۴

تایم الین
  محمدصالح نادری/  در شماره های پیش برخی از اصطالحات رایج 
در فضای توئیتر، مانند توئیت، ریتوئیت، هشتگ و... را برشمردیم و توضیح 

دادیم که در ادامه دیگر اصطالحات توئیتر را توضیح خواهیم داد.
آی دی یا شناسه

آی دی نام یکتای شما در توئیتر است. با استفاده از آی دی یا شناسه 
شــما در توئیتر شناخته می شــوید و هویت تان از دیگر کاربران تمایز داده 
می شــود. همه فعالیت های تان در توئیتر با استفاده از آی دی شما ردگیری 
می شود. افزون بر آی دی، کاربران توئیتر می توانند نامی برای خود انتخاب 
کنند که این نام مانند آی دی الزم نیســت یکتا باشد. برای نمونه، آی دی 
شماره ملی شما است و نام انتخابی شما در توئیتر مانند نام دنیای واقعی هر 

چیزی می تواند باشد.
الیک یا پسندیدن

الیک به معنای پسندیده شدن 
توئیت در نظر شما است. هنگامی که 
شما مطلبی منتشر شده در توئیتر را 
الیک می کنید، یعنــی آن مطالب را 
تأیید کرده و قبول دارید. الیک کردن 
بــا کلیک بر روی عالمت قلب انتهای 

هر توئیت امکان پذیر است.
کامنت یا نظر

زمانی که مطلبــی را در توئیتر 
می بینید و اطالعاتی برای ارائه دادن 
دارید و مایل هستید درباره آن مطلب 
نظری بدهید، از کامنت دادن استفاده 
می کنید. می توان گفت، شاکله اصلی 

توئیتر بر مبنای بحث هایی است که در آن شکل می گیرد. توئیتر شبکه مجازی 
است که عموماً بحث های شکل گرفته شده در آن جدی و هدفمند است.

ِمنِشن یا مورد خطاب
منشن کردن یعنی مورد خطاب قرار دادن یا صدا زدن شخصی؛ زمانی که 
می خواهیم توجه یکی از دوستان خود یا هر فرد دیگری را در توئیتر به یک 
مطلب که عموماً یک توئیت است، جلب کنیم، او را منشن می کنیم. منشن 

کردن با نوشتن آی دی یا همان شناسه آن فرد انجام می شود.
تایم الین یا فید

تایم الین یا فید، فضای اصلی نمایش رویدادهای شما است که شامل 
توئیت های اشخاصی که شــما دنبال کرده اید یا ریتوئیت های آنهاست. در 
محیط توئیتر به صورت پیش فرض شــما حتی توئیت هایی که دوستان تان 

پسندیده اند یا نظری به آن داده اند را هم می توانید ببینید. گاهاً ممکن است 
توئیت های ببینید که ارتباطی به آن اشخاص دنبال شده ندارند، این توئیت ها 
تبلیغاتی هستند و توئیتر برای شما نمایش داده است. یکی از منابع درآمد 
توئیتر همین تبلیغ هایی است که در تایم الین مخاطبان شان نمایش می دهد. 
خوشبختانه سفارش تبلیغات برای کاربران ایرانی امکان پذیر نیست؛ وگرنه 
ســر و کله ستاره ها و مربع ها در محیط توئیتر هم حتماً پیدا شده بود. تایم 
 Home الین در توئیتر با عالمت یک خانه نمایش داده می شــود و به آن

هم گفته می شود.
سرچ یا جست وجو

هنگامی که به دنبال شــخص، مطلب، هشتگ یا هر چیزی در توئیتر 
هستید، از قابلیت جست وجو در توئیتر استفاده می کنید. زمانی که به زبانه 
جست وجو می روید، گزیده ای از تمام مطالب  ترند شده، اخبار داغ پیشنهاد 
شده و رویدادهای مهم را می بینید. 
گفتنی اســت، جست وجو با عالمت 

ذره بین نشان داده شده است.
نوتیفیکیشن یا اطالعیه ها

همه اتفاقاتی که با شما مرتبط 
باشــد، در نوتیفیکیشن نمایش داده 
می شــود. اگر شما منشــن شوید، 
توئیتی از شــما الیک شود، کامنتی 
بر روی یکــی از توئیت های تان داده 
شود و...، همه این اطالعیه ها در زبانه 

نوتیفیکیشن قابل دسترسی است.
DM یا پیام مستقیم

 D i r e c t مخفــف   D M
Message یا پیام مســتقیم است. 
توئیتر مانند همه شبکه های مجازی 
دیگر ارسال پیام مستقیم به دیگر کاربران را ارائه می دهد و می توان پیام های 

شخصی را در آن ارسال کرد.
حساب کاربری

در انتها اصطالحات حساب کاربری را به طور خالصه می گوییم. در توئیتر 
هر حســاب کاربری یک عکس دارد که به آن آواتار یا نمایه می گویند. اگر 
برای حساب کاربری خود عکسی انتخاب نکنید، توئیتر یک عکس پیش فرض 
برای همه حساب ها انتخاب می کند. افزون بر عکس نمایه، عکسی دیگر به 
عنوان ِهِدر می توان انتخاب کرد. عکس ِهِدر، عکسی افقی است که بر باالی 
صفحه حســاب کاربری شما نمایش داده می شود و عموماً عکسی از عالیق 
شخصی کاربر است. کاربران توئیتر در صفحه شخصی خود می توانند مختصر 

اطالعاتی از خود بنویسند که آن را بیوگرافی می گویند.

تلخند

 عبدالناصر همتی: سال ۹۸ را صاحب نظران از دو زاویه پیش بینی 
می کنند: ۱ـ تشدید مشکالت: تأثیر بیشتر تحریم های آمریکا، کاهش 
درآمدهای نفتی، تشدید تورم رکودی ، هجوم نقدینگی ، کاهش بیشتر رشد اقتصادی 
و...؛ ۲ ـ غلبه بر مشکالت: کند شدن تیغ تحریم ها ، افزایش مبادالت با همسایگان و 
کشورهای دوست ، کاهش قابل توجه واردات غیرضرور، رونق تولید ملی ، افزایش 
صادرات غیرنفتی، کنترل بازار ارز، توان مهار نقدینگی و... . در یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار و با علم بر توانایی ها، از زاویه دوم که زاویه مقاومت اقتصادی اســت، با 

سیاست گذاری درست و هماهنگ می توانیم تالش های دشمن را خنثی کنیم.
 محمد ایمانی: مردم ما شهید مدافع حرم محمد بلباسی را یادشان 
هســت که چگونه پــس از زلزله ورزقان به دســتگیری از هموطنان 
زلزله زده و بازسازی خانه های آنها شتافته بود. حاال هم از فرمانده سپاه پاسداران 
تا بدنه این نیرو در میانه سیل، درگیر امدادرسانی به سیل زدگان هستند که خبر 
می رسد »آمریکا می خواهد، ســپاه پاسداران انقالب اسالمی را تروریستی اعالم 
 کند.« باورنکردنی اســت دشــمن یک ملت تا این حد احمق باشد. آنها در حالی 
ژست غمگساری برای سیل زدگان ایران را گرفتند که سازمان هالل احمر ایران 
)طرف همکاری صلیب سرخ جهانی( را پیشاپیش تحریم کرده بودند. حاال همان 
آمریکایی ها می خواهند نهادی را مستقیماً تحریم کنند که همه جوره و همواره و 

در هر چالش سخت، به مفهوم واقعی برای مردمش پاسداری کرده است
 محمدجواد ظریف: »فشــار حداکثری« دونالد ترامپ که موجب 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل و حکم دیوان 
بین المللی دادگستری می شود، در تالش های امدادی هالل احمر ایران به مناطق 
آســیب دیده از سیل های ویرانگر و بی ســابقه اخالل ایجاد کرده است. تجهیزات 
ممنوعه شامل بالگردهای امدادی می شود: این فقط جنگ اقتصادی نیست، این 

تروریسم اقتصادی است.
عبداهلل گنجی: در ســیل اخیر شبکه های اجتماعی به وسیله صدا 
و سیما خلع ســالح شدند. حفظ این الگو می تواند سرمایه اجتماعی 
سازمان را افزایش دهد، واقع نمایی و پرهیز از کوچک و بزرگ نمایی، پوشش همه 
جغرافیای سیل زدگی، سانسور نکردن و تمرکز بر کانون ها، دیدن همه خدمتگزاران 

و تالشگران حتی در یک بخش خبری.

نکته و نظر

     
نکته گرام

     
حسن ختام

کتیبه سبزتقویم تاریخ

معمار زندگی
همه به شما می گویند سال خوبی داشته باشید ولی اگر درست فکر کنید 
متوجه می شوید که باید سال خوبی را برای خودتان خلق کنید به فکر آمدن 

روزهای خوب نباشید!
 آن روزها نخواهند آمد به فکر ساختن باشید روزهای خوب را باید ساخت.

سال خوب با تالش و همت ساخته می شود.
آرزو می کنیم که امسال معمار خوبی برای ساختن روزهای تان باشید.

سال ۹۸ سال رونق تولید در ایران و افول آمریکا

 جلسه فوق العاده انقالب در فروردین ۵۹
  ســیدمهدی حسینی/  تقویم تاریخ انقالب اسالمی روزهایی را در 
فروردین ماه به ثبت رســانده که هر یک نقش تعیین کننده ای در آینده انقالب 
اسالمی داشته است؛ یکی از مهم ترین آنها در ۱۸ فروردین تا ۲۰ فروردین سال 
۵۹ اســت که بحران مناســبات و رابطه با آمریکا به اوج رسید؛ از جمله وقایع 
رخ داده در این تاریخ می توان به ماجرای تسخیر النه جاسوسی و افشای اسناد 
آمریکایی ها علیه ایران اشاره کرد. پس از آن آمریکایی ها اهرم های فشار، مانند 
محاصره اقتصادی و تحریم های متعدد را اعمال کردند و کشمکش ها منتهی به 
ایراد ســخنان رئیس جمهور وقت آمریکا شد. وی شب هنگام در تلویزیون قطع 
رابطه دیپلماتیک با ایران را اعالم کرد و اعمال مجازات های اقتصادی حتی در 
زمینه مواد غذایی و دارو، فراهم آوردن امکان شــکایت ملی برای اســتفاده از 
دارایی های مسدود شده ایران و لغو روادید جدید و تمدید نکردن روادید قبلی 
ایرانیان و در ادامه تهدیدهای نظامی ـ امنیتی را در دستور کار خود قرار داد. به 
دنبال آن وزارت خارجه آمریکا نیز به طور رسمی اعالم کرد روابط سیاسی این 
کشــور با ایران به طور کامل قطع شده است و دیپلمات ها و کارمندان ایرانی تا 

۳۶ ساعت دیگر باید آمریکا را ترک کنند.
در ایران هم همه دســتگاه ها و جریان های سیاسی ـ فرهنگی واکنش های 
تندی از خود نشــان دادند که مهم ترین آنها واکنش حضرت امام خمینی)ره( 
بود که در برابر این اقدام، طی پیامی فرمودند: »اگر کارتر در عمر خود یک کار 
کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صالح مظلوم است، همین قطع رابطه است.
... ملت رزمنده ایران این طلیعه پیروزی نهایی را که ابرقدرت ســفاک را 
وادار به قطع رابطه، یعنی خاتمه دادن به چپاولگری ها کرده اســت، اگر جشن 
بگیــرد حق دارد.« البته این موضع گیری منحصر به شــخص امام خمینی)ره( 
نبود. امام در واقع یک روح جمعی شــدیداً ضد آمریکایی را نمایندگی، تأیید و 

البته آن را هدایت می کرد.
در روز ۱۹ فروردین ۵۹ جلســه فوق العاده شورای انقالب که در آن کلیه 
استانداران کشور شرکت داشتند، تشکیل شد. در پایان این جلسه طوالنی بیانیه ای 
انتشــار یافت که در آن وضع کنونی را »شرایطی کاماًل استثنایی و فوق العاده« 
توصیف و تأکید کرد، در جهت تحقق خواست ملت ایران، شورای انقالب مصمم 
به مقاومت در برابر زورگویی و تهاجم آمریکا اســت. سخنگوی شورای انقالب 
درباره این جلســه گفت: »کلیه استانداران پیشنهاد کردند که حالت فوق العاده 
در کشور اعالم شود و همه اینها با توجه به اوضاع و احوال و روحیه مردم اعالم 

کرده اند که امکان این کار هست.«
بنی صدر، رئیس جمهور وقت درباره نتایج این جلسه گفت: »ما تصمیم به 
مقاومت گرفته ایم و... .« معین فر، وزیر نفت وقت هم اعالم کرد: »ما آمادگی خفه 
کردن و بیرون راندن هر متجاوزی را داریم و ۳۶ میلیون ایرانی آماده جنگ و کشته 
شدن هستند.« احزاب و گروه های سیاسی اعم از ملی گرا، لیبرال، کمونیست ها، 
سوسیالیست ها، التقاطی ها هر یک در این رابطه بیانیه هایی دادند و جملگی آنها 

این قطع رابطه را برای انقالب دارای محاسن زیادی برشمردند.

برای سیدسقا...
آرزویش دیدن دلدار بود

در دلش شوق وصال یار بود
در حضور عشق با بانگ رسا

مورد تقدیر آن ساالر بود*
پیر دوران در مسیر عاشقی

بی ریا و زنده و پرکار بود
هر کجا مجلس به نام عشق بود

سید آنجا نقطه پرگار بود
شیر مرد جبهه و میدان خون

بعد از آن دلبسته دیدار بود
تشنگان از جام مهرش باده نوش

کوزه اش از بیکران سرشار بود
ذکر او با اشک هایش می شکفت

چهره خندان، سینه اش غمدار بود
حرف هایش حرف های بی کسان
دست هایش جمله مردمیار بود
در صدایش مهر بود و دوستی

بر ز پا افتادگان غمخوار بود
در زمان غربت ایمان و عشق

سینه اش آیینه ابرار بود...
علی عرفانی
* اشاره به تحسین صدای سیدفضل اهلل محمدی از سوی رهبر معظم انقالب

 پر از انتظار ظهوریم
آقا جان!

کوچه های خیال مان به هوای آمدن تان بارانی است و سروده های انتظارمان 
بی آهنگ و بی قافیه  شده اند. سالیان سال است که به جمعه ها چشم  دوخته ایم و 
امید وصال تان را در دل پرورانده ایم؛ اما افسوس که هنوز آماده ظهورتان نیستیم 
و روزهای عمرمان در حال گذر است و صد آه اگر چشم های مان به نبودن های تان 
عادت کند. باید یعقوب وار گریست و همچنان   انتظارتان را کشید تا لحظه موعود 

و ظهور فرا برسد و دیدگان مان از لمس حضورتان روشنی بگیرد.
موال جان!

انتظــار آمدن تان همیشــگی اســت و سراســر زندگی مان پر شــده از 
انتظار ظهورتان که فرصتی اســت برای نو شــدن، برای شــروع، برای حرکت؛ 
 چیزی شــبیه ســال نو که بایــد آن را از نو آغــاز کرد و دوباره متولد شــد.
شما خود به ما آموختید که تولد همان جدا شدن است؛ همانطور که کودک از 
عدم کنده می شود،  روح هم با انتظار به پرواز در می آید و از هرچه غیر شماست 

جدا می شود. 
آرام جان!

نمی دانیم  دوری از شــما حاوی رحمت اســت یا نقمت، اما امید داریم و 
برای رسیدن به رحمت این دوری و عذاب را تحمل می کنیم. ما از خاندان شما 
آموخته ایم که در بدترین اتفاقات زندگی آن چیزی را بیابیم که قابل ستایش و 
تمجید است. پس باید در هر عصر جمعه به خود بگوییم این رحمت شماست 

که اجازه از نو آغازکردن را به ما می دهد.
موالی من!

از گذر بی حســاب جمعه ها فهمیده ایم که باید مثل شــما بدون حساب و 
بی هیچ چشمداشتی بخشید و فقط برای خود و خواسته های مان زندگی نکنیم؛ 
چرا که می دانیم شما همه وجودتان را به ما زمینیان بخشیده اید و کرامات خود 

را بی هیچ حسابی روزی ما  کرده اید.

60 سال سقایی
نــوروز ۹۸ با خبری ناگوار همراه شــد. ســیدفضل اهلل محمدی معروف به 
»سیدســقا« از رزمندگان دفاع مقدس که نزدیک به ۶۰ ســال کار سقایی را در 
مراسم ها و راه پیمایی ها انجام می داد و مردم را سیراب می کرد، به دیار باقی شتافت. 
سید سقا در بین اهالی رسانه و خبرنگاران چهره ای شناخته شده بود و بسیاری از 
خبرنگاران در مراسم های گوناگون جرعه ای از دستان او نوشیده بودند؛ به همین 
دلیل اهالی رسانه از خبر درگذشت او متأثر شده و نسبت به آن واکنش نشان دادند. 
مســعود ده نمکی در صفحه شــخصی خود نوشت: سید ســقا به رفقای 

شهیدش پیوست. 
جواد شادانلو نوشت: بر و بچه هایی که در مراسم های انقالبی شرکت کرده اند، 
حتماً چهره نورانی و کوزه آب خنک او را به یاد دارند. سال ها بدون اینکه نامش 

را بدانیم، سیدسقا صدایش می کردیم. او یکی از نشانه های آیین های انقالب بود 
و بعد از او، راه پیمایی روز قدس و ۲۲ بهمن یک چیز کم خواهد داشت. از منظر 
مردم شناسی هم مرد قابل مطالعه ای بود، اخالق خوش و روی گشاده اش تصویر 

زیبایی در ذهن خیلی ها ثبت کرده است. 
حسام جوادزاده نوشت: ۲۶ خرداد سال ۹4 آفیش شدیم برای برنامه تشییع 
شــهدای غواص، طبق معمول چند ســاعت قبل از برنامه حرکت کردیم تا به 
ترافیک نخوریم، به میدون بهارستان که رسیدیم مجوزهای نظامی و انتظامی و 
امنیتی رو گرفتیم و آماده شدیم برای کار، دور تا دورمون جمعیت بود و امکان 
خروج از موقعیت نبود. هوا به شدت گرم بود و همه تشنه بودیم، اونجا بود که 
سیدفضل اهلل محمدی هوای بچه ها رو داشت و با کوزه معروفش که شصت سال 

همراهش بود، بچه ها رو سیراب  کرد... . روحش شاد

 سیل در ژاپن!
نکته: سال گذشته اوایل خرداد، با یک زلزله بسیار مهیب و طوالنی بیدار 
شــدیم . )اینجا هر هفته زلزله های خفیف هست ولی اون شدید بود( بر اثر اون، 
بیش از دو شبانه روز برق و گاز مناطق مختلف کیوتو و اوساکا قطع بود. قطارها 

همه متوقف شدن و شهر به هم ریخت!
یک ماه نگذشــته، ســیل اتفاق افتاد و یک هفته تمام بارون بارید. ما در 
شــمال کیوتو زندگــی می کردیم و چند قدمی یه رودخونــه بودیم. خیابون ها 
به شــکل محســوس خلوت شــد و هیچ کس بیرون نمیومد. شــاهد تخریب 
 ساختمان های کنار رودخونه بودم اما خرابی اصلی، در مناطق پایین دست و اوساکا

 اتفاق افتاد.
صاحبان امالک خصوصی گاهی باید چند ماه تا دو سال توی نوبت بمونن تا 
تسهیالت بازسازی دریافت کنن. خودم در اوساکا دیدم خونه هایی که اول قربانی 
زلزله و بعد سیل و طوفان شده بودن، شش ماه بعد هنوز سقف شون پالستیک 

کشیده بودن و آماده سکونت نبودن! 
اما مردم ژاپن، هرگز تصاویر کشته ها و خرابی ها رو منتشر نمی کنن! حتی 
بــدون حضور نیروهای کمکی و دولتی، در همون لحظات اولیه، نظم و مدیریت 
بین خود مردم ایجاد می شه و همه صبورانه و به دور از هیجان منتظر آرام شدن 

اوضاع می مونن. اینها چیزهایی بود که خودم شاهدش بودم!
نظر: در جریان ســیل های اخیر از شمال تا جنوب و غرب کشور شاهد 
خدمت رسانی بی نظیر مردم، مسئوالن، نیروهای مسلح و نیروهای امدادی 
بوده ایم. اگر چه خدمت رسانی ها عیب و نقص هایی داشته است؛ اما همراهی 
و همیاری، خودجوشی مردم به گونه ای بوده که در جهان سابقه نداشته است. 
برخی ها به دنبال آن هستند که با مقایسه نادرست سیل در کشور ما و کشورهای 
پیشرفته، مدیریت نظام و کشور را مخدوش جلوه دهند و به گونه ای فضاسازی 
 می کنند که گویا در آن کشورها یا سیل رخ نمی دهد یا اگر رخ می دهد، همه چیز

 گل و بلبل است!

دریچه

یادگار

 بازیگری که به نقش هایش جان می بخشید
  آرش فهیم/ بدون تردید، یکی از بازیگرانی که به سینما و تئاتر ایران، 
تشخص و جلوه ای فرهیخته بخشید، مرحوم جمشید مشایخی بود. او از نسلی 
بود که در فضای پاک سینمای پس از انقالب، توانست توانایی و استعداد خود 
را بهتر به رخ بکشــد؛ چرا که در دوران نوین تاریخ معاصر کشــورمان، به جای 
اطوارها یا ظواهر و حاشیه های غیراخالقی، این ذات الهی هنر بود که یک بازیگر 
را در چشم می نشــاند. جمشید مشایخی هم از جمله هنرپیشگانی بود که به 
ویژه در دهه های ۶۰ و ۷۰ سینما را جدای از فرهنگ و هویت ملی نمی دید و 
نمی دانست. به همین دلیل هم برخی دیگر از بزرگان این عرصه، ازجمله علی 
نصیریان، برای نخســتین بار، ادبیات فارســی و تاریخ را با کار بازیگری در هم 
آمیختند. حضور وی در فیلم و سریال هایی چون کمال الملک، سلطان صاحب 
قران، هزاردستان، امام علی)ع(، معمای شاه، تبریز در مه، روشن تر از خاموشی، 
پهلوانان نمی میرند و... در جهت این هویت بود. فقط کافی اســت نقش آفرینی 
او در سریال »هزار دستان« را که یکی از مصادیق تلفیق ادبیات و تاریخ با هنر 
بازیگری اســت، به یادآوریم. او در این سریال تاریخی و ماندگار به کارگردانی 
علی حاتمی، نقش رضا تفنگچی را به گونه ای تجسم بخشید که گویی واقعاً با 

چهره ای تاریخی و مربوط به زمانه داستان روبه رو هستیم.
با این حال، مرحوم مشایخی در مسیر زندگی خود اشتباهاتی را هم مرتکب 
شــد که دور از شــأن وی بود. مانند اظهار نظر عجیب وی در کوران انتخابات 
ریاســت جمهوری سال ۹۶ که گفت، اگر حســن روحانی پیروز این انتخابات 
نشود، ترک وطن خواهد کرد! البته حمایت از نامزدهای انتخاباتی، حق طبیعی 
و مسلم همه مردم، ازجمله هنرمندان است؛ اما سخن درشت و غلیظ مشایخی 
در ایــن عرصه، حیرت انگیز بود. بازیگران و هنرمندان دیگری نیز در آن روزها 
تحت تأثیر فضاســازی های خاصی قرار گرفتند که خواسته یا ناخواسته، تن به 
استفاده سیاسی آن هم به شکل تحقیرآمیز دادند و بعد، وقتی آب ها از آسیاب 
افتاد و شعارهای غیرواقعی را دیدند، از رفتارها و گفتار خود برگشتند. جمشید 
مشایخی نیز مدتی قبل درباره این حرفش سخن گفت و تأکید کرد، نباید چنین 

موضعی می گرفته اســت! این واکنش و اعتراف به اشــتباه نیز بیانگر خضوع و 
افتادگی این بازیگر است.

اما به جز این اشــتباهات و حضور در برخــی آثار کم مایه، برخورداری از 
خودشناسی و هویت سبب شد تا جمشید مشایخی تا پایان، با شخصیت، صاحب 
ســبک و دارای نوعی انرژی و با انگیزه مثبت به زندگی و فعالیت هنری خود 
ادامه دهد. حدود یک سال قبل از این زمان، وقتی تعدادی از فعاالن فرهنگی 
به عیادتش رفتند، گفت: »جوانان اگر به سینما عالقه دارند باید ضمن داشتن 
استعداد، انگیزه خدمت به مردم و فرهنگ این سرزمین را نیز داشته باشند. فیلم 
تنها یک سرگرمی نیست، باید با نمایش آن به مردم درس بدهی، همچنان  که 

هنرمندان پیش از ما، همچون حافظ، سعدی و فردوسی به ما درس دادند.«
او در اوج کهنسالی و بیماری، با روحیه ای برنا و آماده مبارزه گفت: »تمام 
ایران زیباست و من همه آن را دوست دارم و قطعاً بی دلیل نیست که انگلیسی ها 

و آمریکایی ها به اینجا چشم دارند.«
مشایخی با همین روحیه، به بسیاری از نقش های خود روح  بخشید و در 

سال های پس از انقالب به یکی از نمادهای هنر متعهد و مسئول تبدیل شد.
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