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صبح صادقی شوید
به شرط آن که دست به قلم 

ببرید  و  نوشته ها و تحلیل های 

خود را برای ما ارسال کنید

دکتر یداهلل جوانی
مدیر مسئول

بن بست نداریم

»بن بســت نداریم« یکی از گزاره های بسیار مهم و راهبردی رهبر 
حکیم و راه بلد انقالب اسالمی  در بیانات سال های اخیر خطاب به مردم 

و کارگزاران نظام است. بیاناتی چون: 
»تولید،  عملی است و امکانات آن در کشور وجود دارد؛ اما مسئوالن سه 
قــوه باید وظایف خود را انجام دهند تا تولید رونق پیدا کند و ما در این 
بخش بن بســت نداریم و راهی نیست که نتوانیم حرکت کنیم و باید به 
خودمان تحرک ببخشیم.« )بیانات 1 فروردین 1396(؛ »در اداره اقتصاد 
کشور بن بســت نداریم.« )بیانات در دیدار با هیئت دولت، 7 شهریور 
1397(؛ »ما فشار اقتصادی داریم؛ اما بن بست نداریم.« )بیانات 12 مهر 
1397(؛ »هیچ بن بست و مشکل غیر قابل حلی در کشور وجود ندارد.« 

)بیانات 19 مهر 1397(؛ »در کشور بن بست نداریم.« )14 خرداد 1398(
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت 
دولت در هفته گذشته،  با اشاره به ظرفیت های کشور و تحرک ها در سال 
جاری در زمینه های تولید صنعتی،  کشاورزی،  انرژی،  پتروشیمی و لوازم 
خانگی و مبارک دانستن این وضعیت فرمودند: »این واقعیت نشان می دهد 

کسانی که از بن بست در کشور حرف می زنند،  کاماًل اشتباه می کنند.«
تأکیدهای پی  در پی رهبر معظم انقالب بر این نکته راهبردی،  بیشتر 
از آن جهت اســت که دشمنان در جنگ نرم با استفاده از ابزار رسانه و 
الگوی عملیات روانی تصویرسازی غلط از جامعه ایران و شرایط کشور،  
به دنبال القای نوعی نگاه بدبینانه به وضعیت و در بن بست قرار گرفتن 
جمهوری اســالمی هستند. در این تصویرسازی غلط و منفی از شرایط 
کشور دشمن تالش می کند با تمرکز بر ناامیدسازی و بدبین سازی،  تنها 
راه نجات کشور از بن بست کنونی را  روی آوردن به غرب و گشودن باب 
مذاکره در حوزه های گوناگون  معرفی کند. نگاهی به مواضع و عملکرد 
برخی مسئوالن، جریان های سیاسی و رسانه های داخلی در سال های اخیر 
نشان می دهد دشمنان تا حدودی توانسته اند در انجام این عملیات روانی 
در بستر جنگ نرم موفق باشند. کسانی که در سال های اخیر،  پیشرفت و 
حل مشکالت مردم را  تنها از طریق مذاکره با آمریکا میسر دانسته و از 
همین روی، توجیه گر ضرورت مذاکره با آمریکا بوده اند،  در واقع اساس 
استدالل شان در بن بست بودن کشور است. نکته مهم اینکه آمریکایی ها 
به همراه متحدان اروپایی و صهیونیستی خود،  بر این باورند که تنها راه 
جلوگیری از پیشرفت های واقعی ایران و مهار قدرت جمهوری اسالمی،  
مجبور کردن رهبران جمهوری اســالمی به پذیرش مذاکره است. آنان 
بر این اعتقاد هســتند که از طریق سیاست و راهبرد  »فشار ـ مذاکره« 
می توان در هر حوزه ای از طریق مذاکره، جمهوری اســالمی را  به امید 
کاهش فشارها وادار به قبول مجموعه ای از محدودیت ها کرد. به عبارت 
دیگر، آمریکایی ها به همراه متحدان خود  تصور می کنند که می توان الگوی 
برجام را از طریق فشار به تمامی حوزه های راهبردی قدرت آفرین برای 
جمهوری اسالمی تعمیم داد. نتیجه این فشارها از یک طرف و عملیات 
روانی دشمن از طرف دیگر، موجب شد تا عده ای تصور کنند کشور در 
بن بست قرار دارد و تنها راه شکست این بن بست مذاکره با آمریکاست. 
بر همین اساس رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدارهای گوناگون با مردم 
و مسئوالن،  با ذکر دالیل متقن و بیان استدالل های مبتنی بر واقعیات ، 
بر این نکته تأکید دارند که کشور در بن بست قرار ندارد. معظم له بارها 
اعالم فرموده اند که  هیچ مشــکلی در کشور نداریم که کلید حل آن در 
خارج کشور باشد.         ادامه در صفحه دوم
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حدود یک ماه پس از آغاز تجاوز ســنگین ائتالف عربی ـ غربی به رهبری 
رژیم سعودی علیه ملت مظلوم یمن، سرتیپ »احمد العسیری« سخنگوی ائتالف 
نظامــی، طی کنفرانس خبری اعالم کرد که هم اینک قدرت نظامی انصاراهلل به 
حداقل رسیده است، تهدیدات آن علیه مرزهای عربستان از بین رفته، موشک های 
بالســتیک آن منهدم شده و ائتالف توانسته با 2415 حمله هوایی کار انصاراهلل 
را تمام کند و اکنون یمنی ها باید خودشــان عملیات سیاسی را طبق قطعنامه 

2216 شورای امنیت دنبال کنند. 
ســخنان العسیری دو جنبه داشت؛ یک جنبه آن اعتراف به ناکامی ائتالف 
نظامی عربی ـ غربی در جنگ علیه یمن بود؛ زیرا دوم اردیبهشت ماه 1394 که 
او آن بیانیه را قرائت کرد، نه تنها از قدرت انصاراهلل کاسته نشده، بلکه سیطره آن 
از چهار اســتان به ده استان رسیده بود. اعالم پایان عملیات یک ماهه »عاصفه 
الحزم« اعتراف به شکست عملیات بود و اعالم آغاز عملیات »اعاده االصل« تغییر 
ریل جنگ و تالش برای درگیر کردن یمنی ها با هم را نشان می داد که این جنبه 
دیگر سخنان العسیری بود.  متأسفانه در این فاصله، شورای امنیت سازمان ملل 
با 14 رأی از 15 رأی، قطعنامه ای را در 25 فروردین ماه 1394 یعنی یک هفته 
پیش از اعالم مرحله جدید عملیات صادر کرد، در واقع زمینه داخلی شدن جنگ 
را فراهم کرد و نشــان داد به ابزاری در اختیار متجاوزان تبدیل شــده است؛ اما 
البته جنگ در وجه تجاوز خارجی متوقف نشد و عملیات ها با هدف ویران کردن 
توانایی مقاومت یمنی ها استمرار یافت.  عربستان در این مرحله تالش کرد تا به 
ائتالف جنگی ضد یمن وجهه ای عربی ـ اســالمی بدهد که چندان موفق نشد و 
به رغم مشارکت امارات، قطر، کویت، بحرین، جیبوتی، مراکش و سودان در این 
جنگ، مصر، ترکیه و پاکستان به رغم اصرار فراوان عربستان به ائتالف نپیوستند 
و آن دسته از کشورهای عربی هم که در آغاز در کنار رژیم سعودی قرار گرفتند، 
یکی یکی صحنه را ترک کردند و جنگ عماًل به جنگ عربستان، امارات، آمریکا، 
انگلیس و فرانسه علیه یمن تبدیل شد؛ یعنی جنگ از جنبه اسالمی و عربی تهی 
شد. در این میان امید به پیروزی در همین جبهه هم کم رنگ تر می شد و زمزمه 
لزوم پایان دادن به جنگ از پایتخت های آنان بلند شد. در این دوران، یمنی ها با 
وجود قربانیان زیادی که دادند و هم اینک تعداد شهدای آنان در جبهه و شهرها 
از 80 هزار نفر فراتر رفته اســت، با توکل به خداوند و اعتماد به وعده پیروزی 

الهی و با تکیه بر خود، مقاومت کردند. 
مقاومت یمن در این دوران جنبه های گوناگونی را پوشش داد که اول شامل 
پیشــروی در داخل یمن و آزادسازی شش استان دیگر بود که اکثریت جمعیت 
آنان را برادران »شافعی مذهب« تشکیل می دادند.  راهبرد دوم انصاراهلل ائتالف 
درونی آنان در مقابل ائتالف بیرونی با قبایل و پیروان مذهب شــافعی و بعضی 
گروه های سیاســی یمن بود.  راهبرد ســوم انصاراهلل سازماندهی عملیاتی مردم 
زیدی و شافعی و شکل دهی به بسیج با عنوان »کمیته های مردمی« بود که در 
پرتو آن حدود 200 هزار نفر یمنی ـ به اندازه یک ارتش کامل ـ وارد میدان شدند.  
راهبرد چهارم انصاراهلل رسیدگی به نیازهای مردم هنگام جنگ بود که با وجود 
محدودیت های زیاد و درگیر بودن با محاصره هوایی، زمینی و دریایی توانستند این 
کار را در حد توان انجام دهند.  راهبرد پنجم انصاراهلل تولید تسلیحات بالستیک 
و غیربالستیک و در واقع بومی کردن تسلیحات بود که با شایستگی انجام شد و 
امروزه انصار به دست کم ده نوع موشک بالستیک و غیربالستیک با بردهای 100 
تا 1500 کیلومتر دست یافته و سیستم پهپادهای تهاجمی خود را همواره ارتقا 
داده اســت.  راهبرد ششم انصاراهلل اقبال از راه حل های سیاسی بود؛ به گونه ای 
که گریفیتس، نماینده دبیر کل ســازمان ملل بارها اعالم کرد انصار همیشــه از 
طرح های سیاسی مبتنی بر پایان جنگ حمایت کرده است. ادامه در صفحه دوم

یادداشت

تسلیحات برتر یمن؛ از »برکان« تا »صماد«

همایــش  دومیــن 
حوزه  چهــار  مشــترک 
مشهد  تهران،  قم،  علمیه 
و اصفهان با شــعار »نقش 
اســاتید بسیجی در پیش 
برندگی انقالب اســالمی« 
که برگرفتــه از بیانیه گام 
دوم انقالب است، در مشهد 

مقدس برگزارشد. 
بــه گــزارش خبرنــگار 
صــادق،  صبــح  اعزامــی 
حجت االسالم والمسلمین دکتر 

عبــداهلل حاجی صادقی در آییــن افتتاحیه دومین 
همایش اســتادان بســیجی حوزه هــای علمیه در 
مشهد مقدس اظهار داشت: »روحانیت شیعه افتخار 
سنگرنشــینی دفاع از حقیقت دین و اسالم ناب در 

عرصه های مختلف در برابر انواع تهاجم ها را دارد.«
وی خاطر نشــان کرد: »یکی از برجسته ترین 
ابعاد ســیره اهل بیــت)ع( از جمله امــام رضا)ع( 
تبدیــل تهدیدها به فرصت ها در شــرایط مختلف 
اســت و ما می توانیم با تأسی به آموزه های جاودان 
معصومین)علیهم السالم( تهدیدهای دشمنان را به 

فرصت تبدیل کنیم.«
نماینده ولی فقیه در سپاه عنوان کرد: »در این 
وضعیت خطیر امروز روحانیت رسالت سنگین تری 
دارد؛ چرا که تقابل جبهه اســتکبار، کفر و اســالم 
بدلی در برابر جبهه اسالم ناب محمدی)ص( نابرابر 
است و ما باید به دنبال رسیدن به مفهوم بسیجی به 
همان نحوی که امام راحل به آن افتخار کرد، باشیم. 
روحانیت همواره در سنگرنشــینی انقالب پیشتاز 
بوده و در پیش برندگی انقالب نیز نقش آفرینی های 
بزرگی دارد و بسیجی پروری یکی از این نقش هاست.«

حجت االسالم حاجی صادقی خاطر نشان کرد: 
»روحانی بسیجی نه تنها باید انقالبی باشد، بلکه امت 
را نیز در این سنگرنشینی حفظ و با بصیرت، صراحت 
و قاطعیت به بقای اسالم ناب و تجلی آن کمک کند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به رهاوردهای 
انقالب اســالمی تأکید کرد: »انقالب اسالمی کفر و 
تبعیت از تمامی حاکم های غیر الهی و نظایر این موارد 
را از بین برد و عالم را تشنه دین اسالم کرد. انقالب 

اسالمی روحیه انقالبی و جهادی را در کشور پرورش 
داده است. روحانیان مبلغ و مدافع دین بودند و امروز 

در پیاده کردن دین مکلف هستند.«
حجت االسالم حاجی صادقی تصریح کرد: »امروز 
برای پیاده سازی دین، روحانیان وظایف سنگینی را به 
دوش می کشند و اساتید بسیجی ضمن تالش برای 
تحول و متناسب سازی گروه های مختلف مطابق با 
اسالم، نسبت به تبلیغ، بسیج و هدایت آنها  پیشتازانه 

عمل می کنند.«
حجت االسالم حاجی صادقی گفت: »بستر تقابل 
جبهه استکبار با جبهه اسالمی، ماندگاری انقالب بر 
اصول خود است و زنده ماندن انقالب اسالمی در واقع 

به مفهوم قطعی بودن مرگ جبهه استکبار است.«
بنا بر همین گزارش ســردار سرلشکر سالمی، 
فرمانده کل سپاه در دومین روز این همایش اظهار 
داشت: »هر عالم فاضلی همانند یک ستاره در سپهر 
هدایت الهی عامل اصلی هدایت جامعه به ســمت 
رســتگاری و باز کردن زنجیرهای اسارت و بردگی 
انسان در مقابل طاغوت است؛ لذا جمع حاضر برای 
ما بســیار ارزشمند اســت. صفحه زمین شاهد یک 
تحول عمیق و بزرگ است؛ درست مثل تحولی که 
در آغاز خورشید عالم تاب اسالم از غار حرا شروع شد؛ 
چرا که اسالم دوباره بعد سال ها تشکیل حاکمیت و 

قدرت داده است.«
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تمدن غرب در 
حال غروب است، گفت: »ما شاهد زوال تدریجی، اما 
آشکار و محسوس تمدن غرب و در عین حال شاهد 
طلوع و درخشش خورشید اسالم هستیم؛ این واقعیت 

میدان اصلی تحول در عالم شما می دهد.«

سرلشکر سالمی با اشاره 
به اینکه اتفاقات امروز شــبیه 
اتفاقات صدر اسالم است و به 
نوعی شاهد یک بعثت مجددی 
از اسالم هستیم، ادامه داد: »در 
آن زمــان نیــز هیچکس باور 
نمی کرد آیات و پیام های الهی 
بتوانند از درون دره های تنگ 
و تاریک مکه عالم گیر شــوند 
و اســالم دو تمدن بزرگ آن 
زمان را تحت تأثیر قرار داده و 
به عنوان تمدنی نوین سعادت 

بشریت را فریاد بزند.«
وی تصریح کرد: »هرگاه اسالم طلوع می کند، 
همه منافقان و کافران در برابر او متحد می شــوند 
و امروز نیز همین گونه اســت؛ اما وقتی به منحنی 
تغییــرات می نگرید، می بینید که چگونه قدرت تازه 
متولد شده توانســته در طول 4 دهه شکست های 
آشــکار و خارج از دامنه تصور و باور انسان را به این 
دشمنان تحویل کند؛ اما چه عاملی باعث بهم خوردن 

آن توازن قدرت شده است؟«
فرمانده کل سپاه افزود: »در تحلیل های معمول 
هرکس قدرت بیشتری دارد، پیروز می شود؛ اما وقتی 
قدرت قلیل در فضای نابرابری قدرت موفق می شود؛ 
پس باید حقیقتی ماورای آن وجود داشــته باشد تا 
فرمول غلبه حاصل شود. در این راستا تصور من این 
است که ما شــاهد تفسیر آیات الهی بر روی زمین 
هســتیم و این امر باور درونی و اطمینان قلبی ما را 

مستحکم می کند.«
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آنچه 
امروز به ما ثبات بخشــیده دل های مستحکم است، 
گفت: »ما امروز می دانیم امید بســتن به دشمنان 
برای حل مســائل ما ساده اندیشی است و فقط باید 
به خدا تکیه کنیم؛ زیرا دشــمن هرگز در مذاکره به 

خواسته های ما تن نمی دهد.«
وی خاطرنشان کرد: »وقتی از منطق مقاومت به 
مذاکره روی آورید نشانه ضعف است و وقتی دشمن 
ما را در موضع ضعف ببیند فشارها را بیشتر می کند؛ 
پس نســخه مذاکره و سازش اصأل راه حل مشکالت 

ما نیست و هیچ مسئله ای از ما را حل نمی کند.«

در دومین همایش استادان بسیجی حوزه های علمیه مطرح شد

نسخه مذاکره راه حل مشکالت نیست

به بهانه رونمایی از سامانه تمام ایرانی پدافند هوایی »باور373«

باورمامیتوانیم
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اقدام عجیب!
پایگاه »خبرآنالین« که برخی 
چهره های رسانه ای نزدیک به دولت 
آن را اداره می کننــد، هم زمان با 
دیدار اخیــر هیئت دولت با رهبر 
با  نظرســنجی ای  انقالب،  معظم 
موضوع مذاکره بــا آمریکا برگزار 
کرد و ســپس نتایج ادعایی آن را 
در گزارشی با عنوان »لطفاً مذاکره 
کنید خسته شدیم!« نشر داد؛ البته 
این خبرگزاری ساعاتی بعد و پس 
از مشاهده برخی اعتراضات، ابتدا 
عنــوان این گزارش را تغییر داد و 

در نهایت آن را حذف کرد.
مسیر فروپاشی

پایگاه »آمریکن کنسرواتیو« 
با تیتر »کالیفرنیا در مسیر تبدیل 
شدن به یوگســالوی« پیوندهای 
ملی آمریــکا به ویژه در ایالت های 
مهاجرپذیر مانند، کالیفرنیا را »در 
حال محو و فروپاشــی« توصیف 
کرد. ایــن وب ســایت آمریکایی 
افزود: »فروپاشی آمریکا روزبه روز 
محتمل تر به نظر می رسد و هیچ 
تالشــی برای جلوگیــری از این 
فرایند صورت نمی پذیرد.« شایان 
 ذکر اســت که جنبش اســتقالل 
آمریکا،  ایاالت متحده  از  کالیفرنیا 
ترامپ  ریاســت جمهوری  از  پس 
فعالیــت خود را تشــدید کرده و 

هواداران پرشماری دارد.
نفوذی ها و »گریس ـ1«

عضو  ابوترابی«  »ابوالفضــل 
کمیســیون قضایی مجلس گفت: 
»نفت کش گریس ـ1 )آدریان دریا( 
هم کــه در جبل الطــارق توقیف 
شــد، از طریق لو رفتن اطالعات 
آن از ســوی نفوذی هــای وزارت 
نفــت بود و از همین رو دشــمن 
اشراف کامل بر روی این وزارتخانه 
پیدا کرده اســت.« وی ادامه داد: 
»محکومیت چنــد تن از معاونان 
در پرونده کرسنت و بازگشت برخی 
از بازنشستگان که با عنوان مشاور 
به کار بازگشته اند و برخی از آن ها 
هم جز محکومان پرونده کرسنت 
هســتند، از دیگر تخلفات وزارت 

نفت است.«
بی جوابی اصالحات 

در  ســازندگی«  »روزنامــه 
مطلبی نوشت: »سؤال مردم شفاف 
اســت؛ »ای اصالح طلبان! شــما 
وعده های بســیاری دادید که اگر 
دولت و مجلس دست ما باشد آن ها 
را انجام خواهیم داد. خب اآلن که 
بخش هایی از دولت و مجلس دست 
شماست. چرا انجام نمی دهید؟...« 
اما جوابی که اصالح طلبان می دهند 
چیست؟ هیچ!« »سعید حجاریان« 
نیــز دو هفته پیش در مصاحبه با 
سازندگی گفته بود: »امروز برخی 
از مــردم می گویند شــما گفتید 
به روحانی رأی بدهید تا شــرایط 
به ســامان شود؛ اما این طور نشد؛ 
پــس دیگر با طناب شــما به چاه 

نمی رویم«.
محصول نفوذ

دفتر  مدیر  جلیلــی«  »وحید 
مطالعــات جبهــه فرهنگی انقالب 
اســالمی، با انتقاد از صداوسیما به 
خاطر تولید ســریال »بوی باران« 
به این نکته اشــاره کــرد که »بوی 
باران« جریان نفوذ در صداوســیما 
را نشــان می دهد! وحیــد جلیلی 
عنوان کرد: »رسانه ملی 15 میلیارد 
تومان سفارش می دهد سریالی مثل 
»بوی باران« بسازند تا در اوج جنگ 
نــرم، این را فرو کند در ذهن ملت؛ 
یک تصویر کثیف و ســیاه از جامعه 
ایرانی«. وی ادامه داد: »آقای رسانه 
ملی که دولت را نقد می کنی که نفوذ 
تا کجایت رسیده، »بوی باران« را هم 
ببین تا بفهمی جریان نفوذ تا کجای 

خودت رسوخ کرده است!«
تعطیلی بدون مجوزها

یک نهاد نظارتی در بخشنامه 
خود خطاب به تعدادی از دستگاه های 
اســتانی از آنها خواســته اســت با 
عنایت بــه ابالغیه های ســال های 
گذشته دولت درباره شرایط صدور 
با  مجوز و برگــزاری همایش هایی 
عناوینی ماننــد بین المللی، ملی یا 
کشوری توجه داشته باشند. برگزاری 
بدون مجوز چنین همایش هایی یا 
اختصــاص بودجه از محل اعتبارات 
اســتانی برای اجرای این فعالیت ها 
که موفق به دریافت مجوز نشــده، 
مجاز نیست و موجب پیگرد اداری و 

مالی خواهد شد.

»آیت اهلل احمد جنتی« دبیر شــورای نگهبان با تأکید بر اینکه »مســئوالن در عین اختالف نظر و سلیقه، در راه آرمان های انقالب و خدمت به 
مردم و دشمنی با دشمنان ملت، یکدل و یکصدا هستند« اظهار داشت: »تردید نکنید که شورای نگهبان در راه انجام وظایف قانونی خود در صیانت از 
حق الناس و رأی مردم ذره ای دریغ نخواهد کرد و راه نفوذ مفسدان و بی صالحیت ها را خواهد بست و در عزم راسخ این نهاد خللی وارد نخواهد شد.«

 یکدلی و یکصدایی
مسئوالن کشور

روی خط خبر
دوشنبه ۴ شهریور 139۸   سال نوزدهم     شماره 911  

نگاه
باور ما می توانیم

    امین پناهی/ رئیس جمهور و هیئت 
دولت در آستانه هفته دولت با رهبر معظم انقالب 
دیــدار کردند. این اولیــن دیدار هیئت دولت با 
رهبر انقالب در ســال 1398 بود. جلسه ای که 
چون سال های گذشته ترسیم گر نقشه راه آینده 
دولتمردان جمهوری اســالمی اســت و نقشه 
راهی که جز برای پیشــرفت و آبادانی کشــور 
ترسیم نمی شــود. صحبت های معظم له در این 
جلسه نشــان می دهد که نگاه ایشان به عدالت 
اجتماعی و پیشرفت کشور چگونه است. هرچند 
با نگاهی به موضوعات مطرح شده در این دیدار 
درمی یابیم موضوع جدیدی در آن مطرح نشده 
و برخی موضوعات از چند دهه پیش از ســوی 
ایشان همواره مطرح می شود. در این نوشتار به 
بخش هایی از صحبت های رهبر معظم انقالب در 

این دیدار خواهیم پرداخت.

پرهیز از حواشی
یکــی از موضوعاتی که رهبر فرزانه انقالب 
همواره در دیدار با اقشار مختلف بدان پرداخته اند، 
داســتان اصلی و فرعی کردن موضوعات است. 
پرداختن به موضوعات اصلی و چشم پوشــی از 
اتفاقات فرعی یکی از دغدغه های ایشان است که 
در این دیدار هم بدان اشــاره می کنند. »از فروع 
و از حواشــی، به جــد پرهیز کنید. من می بینم 
متأسفانه ـ مال امروز و دیروز هم نیست ـ در غالب 
دوران ها ما زیاد دچار حواشی و فروع بوده ایم... اما 
حاال با پدید آمدن فضای مجازی و این حواشی ای 
که در فضای مجازی و مانند اینها هست، بیشتر 
هــم این فروع و این حواشــی و امثال اینها زیاد 
می شود. از آنها هرچه ممکن است پرهیز کنید.«
امروز جنگ اقتصادی اروپا و آمریکا با ملت 
ایران موضوعی انکارنشــدنی است. اصلی ترین و 
مهم ترین موضوعی که تمام بخش های نظام باید 
تمرکز خود را روی آن قرار دهند، رســیدگی به 
معیشت مردم و مبارزه با مفسدان و سودجویانی 
است که در یک سال گذشته وضعیت جنگی را 
برای ملت ایران سخت تر کرده اند. نظرسنجی های 
مختلف نشــان می دهد دغدغه عموم مردم در 
کشــور همین موضوع اقتصادی است؛ در حالی 
که برخی مسئوالن می کوشند تا به مسائل دست 
چندم و حواشی بپردازند و در سایه سر و صداهای 

ایجاد شده کم کاری هایشان را توجیه کنند.

اتکا نداشتن به نفت 
نفت و صادرات آن موضوعی اســت که 
ســال های ســال رهبر معظم انقالب درباره آن 
نگرانند. آنجا که فرمودند: »من دو ســه ســال 
قبل از این گفتم که آرزو می کنم یک روزی در 
چاه های نفت مان را ببندیم و به دنیا اعالم کنیم 

که می خواهیم یک مدت نفت نفروشیم.«
این چند سطر از صحبت های رهبر معظم 
انقالب که خواندیم مال امروز نیســت، بلکه دو 
دهــه قبل آن را عنوان کرده انــد. دو دهه البته 
زمان کمی نیســت و می شــد طی آن اقتصاد 
نفتــی را کامــاًل از کشــور برچیــد و پایه های 
اقتصادی کشور را اصالح کرد؛ اما متأسفانه نفت 

سهل الوصول ترین منبع برای 
و  بوده  گوناگون  دولت های 
البته مؤلفه های دیگری که 
ســبب شده است هنوز هم 
در بر همان پاشنه بچرخد 
و رهبــر انقــالب در دیدار 
اخیرشان با هیئت دولت باز 
هم این موضوع را گوشــزد 
کنند: »این یک بالی بزرگی 
اســت برای کشور، یک راه 
درآمد راحتی است که نفت 
را از چاه بکشــیم بیرون و 

برویم به یک قیمتی بفروشیم، یک درآمد مفت 
و آسان! از اول ـ از دوران های قبل ـ به این شیوه 
عادت کرده ایم. این به ضرر ما تمام شــده، واقعاً 

به ضرر ما تمام شده.« 
این صحبت ها هــم جنبه اقتصادی دارد و 
هم جنبه سیاسی؛ زیرا معظم له معتقدند کنترل 
اقتصــاد نفتی دســت دیگران اســت. »اختیار 
نفت دســت آمریکا و اروپا و اتباع اینهاســت، 
قیمت گذاری دست آنهاست، کارهای گوناگون 
دست آنهاست.« همین موضوع هم سبب شده 
تا برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که نفت 
تولید می کنند به هر ســازی که آمریکا می زند 
برقصند؛ زیرا اقتصاد این کشورها به شدت وابسته 
به نفت اســت و اختیار نفت دست آمریکایی ها. 
درست است که جمهوری اسالمی با اقتداری که 

در منطقه و در جهان دارد می تواند با روش های 
مختلف نفت خود را به فروش برســاند؛ اما اگر 
روزی را تصور کنیم که اقتصاد ایران کامالً مستقل 
از نفت باشد، قطعاً قدرت تأثیرگذاری کشور در 

منطقه بیشتر خواهد شد. 

توجه به تولید ملی
در بخــش دیگر معظم له باز هم گریزی به 
بحث تولید می زنند. موضوع تولید سال هاست 
که مورد توجه ایشان قرار گرفته است و تالش 
کرده انــد تا در این زمینه فرهنگ ســازی کنند. 
فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در میان مردم 
تا حدودی شکل گرفته است؛ اما این به تنهایی 
کافی نیســت. با نگاه به کشورهای دیگر که در 
تولید و اقتصاد پیشــرفت چشمگیری داشته اند 
متوجه می شــویم تا زمانی که 
دولت هــا حمایت از تولید را 
سر لوحه کار خود قرار نداده و 
به وسط میدان نیامده اند توفیقی 
رخ نداده است. کشور ما هم 
قطعاً از این قاعده مستثنا نیست 
و دولت باید باور کند که رونق 
تولید تنهــا راه برون رفت از 
مشکالت فعلی اقتصادی است. 
رهبر معظم انقــالب با انتقاد 
از نوع نــگاه به تولیدکننده ها 
می کنم  عرض  »من  فرمودند: 
نگاه مجموعه  دولت و مسئوالن کشور به آن فرد 
تولیدکننده، باید نگاه به یک رزمنده باشد. مگر 
نمی گویید »جنگ اقتصادی«، رزمنده   این جنگ 
اقتصادی کیست؟ آن کسی که اقتصاد داخلی را 
تقویت می کند؛ اقتصاد داخلی هم عمدتاً با تولید 
تقویت می شــود؛ پس این تولیدکننده را شما به 

چشم یک رزمنده نگاه کنید.«
اگر به تولیدکننده به درســتی نگاه شود و 
بــه جای آنکه به فکر مالیات هــای آن چنانی و 
ســنگ اندازی جلوی پای تولیدکننده ها باشیم، 
به فکر حمایت از آنها باشیم، نه تنها دیگر شاهد 
تعطیلــی کارگاه ها و کارخانه هــای تولیدکننده 
محصــوالت ایرانی نخواهیم بــود، بلکه خواهیم 
دید روح تازه ای در کالبد اقتصاد کشــور دمیده 

خواهد شد.

توسعه عدالت اجتماعی 
مهم ترین موضوعی که از سوی رهبر حکیم 
انقالب بدان پرداخته می شود، موضوع اقتصادی 
اســت. ایشان به دنبال پیشرفت اقتصادی کشور 
تنها برای آنکه همه در دنیا ایران را یک کشــور 
توسعه یافته بدانند، نیستند، بلکه به دولت توصیه 
می کنند عدالت اجتماعی را توسعه دهند و فقر را 
ریشه کن کنند. معظم له مدل غربی را که عده ای 
در رفاه و آسایش بی حد و حصر باشند و عده ای 
دیگر در فقر مطلق نمی پســندند. »رونق اقتصاد 
کشور، پیشــرفت اقتصاد کشور، هدف اصلی اش 
چیست؟... هدف این است که ما بتوانیم عدالت 
اجتماعی را در جامعه تأمین کنیم، فقر را ریشه 
کن کنیم... باید این ثروت در خدمت ریشه کنی 
فقر باشد، در خدمت گسترش عدالت باشد. با این 

نگاه و با این رویکرد باید حرکت کرد.«
تنها نگاه انقالبی به مســئله اقتصاد همین 
اســت. در این نگاه بی توجهی به فقرا و کمک به 
ثروت اندوزی ثروتمندان وجود ندارد. اینکه عده ای 
در یک برهه از تاریخ انقالب چنین می گفتند که 
ایرادی ندارد اگر عده ای زیر چرخ های توسعه له 
شوند، مورد تأیید رهبر معظم انقالب نیست. هر 
چند بازمانده های کسانی که چنین تفکری در سر 
داشــتند هنوز هم در اقتصاد کشور وجود دارند، 
چنین تفکری در مقابل تفکر امامین انقالب قرار 
می گیرد؛ زیرا رهبر انقالب معتقدند پیشــرفت 
کشور هدف نیست، بلکه وسیله ای برای پیشرفت 
تمام اجزای کشور است. این موضوع زمانی محقق 
می شود که دولت و تمام دست اندرکاران اقتصاد 
کشــور هم چنین نگاهی را به مردم، معیشت و 

پیشرفت کشور داشته باشند.
در نهایت آن نــگاه امیدوارانه رهبر معظم 
انقالب به آینده کشــور است که مطرح می شود: 
»چهل سال دوم برای ما از چهل سال اول بهتر و 
برای آنها بدتر خواهد بود؛ این را مطمئن باشید 

و تردید در این نکنید.«
امیــدوار به توان داخلی نیروهای انقالبی و 
زوال دشمنانی که سال های سال است با رؤیای 
براندازی نظام اسالمی سرکار می آیند و می روند؛ 
اما نظام اسالمی با اتکا بر قدرت مردم حضور دارد 
و روز به روز قدرتمندتر و پیشرفته تر خواهد شد.

اروپا  اقتصادی  امروز جنگ 
و آمریکا با ملت ایران موضوعی 
انکارنشــدنی است. اصلی ترین 
و مهم تریــن موضوعی که تمام 
بخش های نظام باید تمرکز خود را 
روی آن قرار دهند، رسیدگی به 
معیشت مردم و مبارزه با مفسدان 
و ســودجویانی است که در یک 
را  سال گذشته وضعیت جنگی 
برای ملت ایران سخت تر کرده اند

سرمقاله

یادداشت

ادامه از صفحه اول/  بررسی مجموعه دیدگاه های رهبر معظم انقالب در 
سال های گذشته نســبت به مسائل اقتصادی کشور و مشکالت این حوزه  نشان 
می دهد از منظر معظم له، مشکل اصلی در حوزه اقتصاد، مشکل مدیریتی است. 
بر همین اســاس، ایشــان همواره بر اصالح نگرش ها و نگاه ها و ذهنیت ها تأکید 
داشته اند. واقعیات چهل سال گذشته هم نشان می دهد  در هر حوزه و عرصه ای 
که  نگاه انقالبی و مدیریت جهادی حاکم بوده کشــور پیشرفت کرده و مشکالت 
حل شده است. متأسفانه کسانی که نگاه انقالبی و مدیریت جهادی ندارند سعی 
می کنند ضعف و ناتوانی خود را در حل مشکالت کشور با القای در بن بست بودن 
کشور بپوشانند. بدیهی است در چنین شرایطی، باید با شناخت درست واقعیات 
کشور و تبیین و تشریح آن برای مردم،  مانع رشد تصور غلط »بن بست پنداری« 

در کشور شد.

ادامه از صفحه اول/ این راهبرد، ســعودی ها و اماراتی ها را در مقابل مردم 
یمن خلع ســالح کرده است.  راهبرد هفتم انصاراهلل »رد الفعل« سعودی و امارات 
بوده اســت. بر این اســاس انصاراهلل جنگ را درون امارات و سعودی کشاند. حمله 
پهپادهــای انصاراهلل بــه ابوظبی و فرودگاه ها و مراکز نفتی ســعودی بدین منظور 
صورت گرفت و توانست ضربات سنگینی را به این دو رژیم متجاوز وارد کند. امروز 
در اردوگاه امــارات زمزمه خروج به گوش می رســد و ســعودی چاره ای ندارد جز 
اینکــه به پایان این جنــگ و پذیرفتن واقعیت »دولت انصاراهلل در یمن« فکر کند.  
راهبرد هشتم انصاراهلل همبستگی با دولت ها و جنبش های مقاومت و علنی کردن 
روابط راهبردی با ایران است. انصاراهلل بدون واهمه خود را جزئی از جبهه مقاومت 
می خواند.  راهبرد نهم انصاراهلل گسترش فرهنگ »مقاومت دینی« است. بزرگداشت 
وسیع غدیر، عاشورا، بعثت، هفته وحدت و روز قدس بخشی از راهبرد انصاراهلل در 

تعمیق فرهنگ مقاومت دینی است. 
در واقع انصاراهلل ـ همان طور که رهبر معظم انقالب اسالمی در مالقات 22 مرداد 
1398 با هیئت یمنی فرمودند ـ با ایمان، عزم و استقامت در برابر جنگ کفار و مترفین، 
پیروزی های بزرگی به دست آورده و به طرف اصلی یمن تبدیل شده است. البته این 
ثمره هر ملتی است که با ایمان و توکل و استقامت در مقابل دشمن می ایستد؛ کما 
اینکه رهبر معظم انقالب در دیدار مورد اشاره به عنوان رمز فرمودند: »هر ملت مؤمنی 
که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشــته باشــد، قطعاً پیروز خواهد 
شد و بر همین اساس بدون شک پیروی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.« 
روزی که سرتیپ احمد العسیری اعالم کرد، ائتالف نظامی ضد یمن توانسته 
همه موشک های بالستیک انصاراهلل را نابود کند، با دروغی بزرگ خواست وانمود کند 
که اگر موشکی از سوی انصاراهلل شلیک نمی شود، به معنای انهدام این موشک ها بر اثر 
حمالت نظامی هوایی ائتالف است که او تعداد این حمالت  را 2415 اعالم کرده است. 
اکنون سعودی ها چه پاسخی دارند وقتی موشک بالستیک برکان 3 با طی 
1300 کیلومتر به مرکز صادرات نفت »الشیبه« در شرق عربستان اصابت می کند 
و سبب می شود ده ها ماشین آتش نشان و ده ها آمبوالنس آژیرکشان به این مرکز 
در الدمام بشــتابند. امروز انصاراهلل در حین جنگ در عرصه تسلیحات نظامی به 
توانمندی رســیده که سعودی ها با صرف میلیاردها دالر به آن دسترسی ندارند. 
در هفته  های اخیر و پس از آنکه مشــخص شــد سیستم پدافندی پاتریوت و بی 
52 آمریکایی قادر به خنثی کردن حمالت موشــکی و پهبادی انصاراهلل نیستند، 
 )Thad( »عربستان حدود پنج میلیارد دالر دیگر هزینه کرد و سیستم دفاعی »تاد
را به خدمت گرفت؛ اما اصابت موشک انصار به دمام ثابت کرد از این سیستم نیز 

در مقابل تهاجم موشک های بالستیک یمنی ها کاری ساخته نیست. 
هم اینک انصاراهلل انواعی از سیســتم های موشکی برکان نقطه زن 1، 2 و 3 
را در اختیار دارد که قادرند مســافت های 500، 800 و 1500 کیلومتری را طی 
کننــد که طی کرده و به هدف اصابت کردند. نوع دیگری از موشــک های انصار 
موشک های غیربالســتیک »زلزال ها« است که عمق 200 تا 300 کیلومتری را 
هدف قرار می دهند که از آنها برای زدن فرودگاه های نظامی و مدنی در »خمیس 
مشیط« و محیط پیرامونی آن یعنی فرودگاهی های أبها، عسیر، جیزان و نجران 
اســتفاده می شود. نوع دیگری از موشک های بالستیک و نقطه زن بومی انصاراهلل 
»قاصف K2« است که می تواند عمق 400 و 500 کیلومتری را هدف قرار دهد. 
سالح راهبردی دیگر پهپادهای تهاجمی است که کارکرد اطالعاتی و جاسوسی 
دارنــد؛ اما انصاراهلل با تغییر کاربری آنها عالوه بر جنبه اطالعاتی، جنبه تهاجمی 
نیز به آنان داده است. این پهپادها اینک به وفور در اختیار انصاراهلل قرار دارند؛ به 
گونه ای که در یک روز ده فروند آنها به یک نقطه عملیاتی گسیل شده  و تا فاصله 
1300 کیلومتــری را پیموده اند. حمله به فرودگاه ابوظبی در 1300 کیلومتری 
یمن و حمله پهپادها به ریاض نشان داد، دیگر نقطه امنی در امارات و عربستان 

وجود ندارد.

بن بست نداریم

تسلیحات برتر یمن؛ از »برکان« تا »صماد«

بازنگاهی به رهنمودهای رهبرحکیم انقالب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت

چهلسالدومبهترازچهلسالاولخواهدبود
هفته دولت عماًل در 31 مرداد که روز صنعت دفاعی کشور است با برگزاری 
جشــن رونمایی از آخرین تولیدات و محصوالت بومی و ملی دفاعی کشور آغاز 
می شود. امسال نیز در این روز، با هدف گرامیداشت صنعت دفاعی کشور با عنوان 
»صنعت دفاعی، پیشگام در رونق تولید و اقتصاد مقاومتی« از سامانه پدافند هوایی 
باور 3۷3 با حضور رئیس جمهور رونمایی شــد. حجت االسالم حسن روحانی در 
این مراســم با اشاره به اینکه هر ساله صنعت دفاعی هدایای بسیار ارزشمندی 
به ملت ایران می دهد، اظهار کرد: ســال گذشته جنگنده کوثر رونمایی شد. در 
طول سال هم چند زیردریایی و ناوچه جدید رونمایی و امروز هم سامانه پدافند 
هوایی باور 3۷3 رونمایی و به سامانه پدافندی کشور الحاق شد. وی با بیان اینکه 
 300 Sاین سامانه بسیار ارزشمند است، خاطر نشان کرد: »باور 3۷3 از سامانه
قوی تر و به سامانهS 400 بسیار نزدیک است. این سامانه هدیه بسیار بزرگی از 

سوی نیروهای مسلح و وزارت دفاع برای مردم ما بود.«
شاید اگر پیش از انقالب به کارکنان صنایع دفاعی کشور که در آستانه انقالب 
در مجموع حدود 30 محصول تولیدی دفاعی داشــتند، گفته می شد روزگاری 
نسل خلف شما در این وزارتخانه و صنعت حدود ۷۷0 محصول تولیدی ملی در 
حوزه صنایع دفاعی تقدیم ملت ایران خواهند کرد کمتر کسی باور می کرد؛ اما 
امروز به گفته وزیر دفاع این هدف محقق شده است. محصوالتی مانند طراحی 
و ساخت جنگنده بومی کوثر با موتور ایرانی اوج، موشک کروز هویزه، زیردریایی 
نیمه سنگین فاتح، پدافند هوایی سامانه 15 خرداد، خودروهای ارس 2، طوفان و 
رعد، جت آموزشی کوثر 88 و آخرین آنها رونمایی و تحویل سامانه پیشرفته دفاعی 
باور3۷3  به نیروی پدافند هوایی ارتش بوده که سبب افتخار ایران و ایرانی است.
با مرور این پیشــرفت ها آنچه مهم تر است، روحیه انقالبی و جهادی است 
کــه در این حوزه مهم به وقوع پیوســته و آن، رونق تولیــد در صنایع دفاعی 
کشــور با اتکا به نیروی داخلی و برهم زدن موازنه و مســابقه تسلیحاتی است 
که دشمنان فرامنطقه ای با هدف رونق بخشی به صنایع نظامی خود در منطقه 
فوق العاده راهبردی غرب آسیا به راه انداخته و با ایران هراسی در کوس رقابت 
خرید تســلیحاتی از سوی کشورهای ریز و درشت منطقه غرب آسیا می دمند؛ 
در حالی که کشورهایی مانند عربستان و امارات با خریدهای ۷0 میلیارد دالر و 
26 میلیارد چندین برابر ایران هزینه نظامی ساالنه دارند؛ اما ایران با خوداتکایی 
و کاهــش فاصله تولید محصول دفاعی از »ایــده تا محصول« حیرت و احترام 
همگان را برانگیخته اســت؛ زیرا ندای رهبران عزیز انقالب را سرلوحه خود قرار 

داد که »ما می توانیم«.

    متین محجوب/ اقدامات اخیر دســتگاه قضا و 
عزم جزم مســئوالن عالی قضایی در مبارزه بدون اغماض با 
فساد، بی تردید سرمایه اجتماعی نظام را تا حد قابل توجهی 
افزایش داده و رضایت افکار عمومی را جلب کرده است. این 
واقعیت را با مرور سطحی گفت وگوهای سطح جامعه نیز به 

خوبی می توان دریافت.
در همین زمینه، »احمد حمزه«، نماینده کهنوج در 
مجلس گفته اســت: »اگر کار به همین شکل در مبارزه با 
فساد توسط قوه  قضائیه ادامه پیدا کند، سرمایه اجتماعی 
نظــام ـ که هرچند وقت یک بار به خاطر رو  شــدن برخی 
مفاســد، دچار خدشه شــده بود ـ قطعاً احیا خواهد شد و 
پشتوانه قوی و محکمی برای نظام در این شرایط حساس 

خواهد بود.«
»از مقطع تشکیل دادگاه های ویژه و اهتمام قوه  قضائیه 
در برخورد با مفاسد اقتصادی، تاکنون 9۷8 مورد حکم قطعی 
در مورد پرونده های مفاســد اقتصادی توســط دادگاه های 
جمهوری اسالمی ایران در سراسر کشور صادر شده است.« 
این را سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود 
اعالم کرد و در ادامه با شمردن مواردی از این احکام افزود: 
»در بیــن این احکام، 9 مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس 

ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، ۷31 مورد حکم حبس 
زیر ده سال و 44 مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود 
داشــته اســت. همچنین 116 نفر برای همیشه از مشاغل دولتی 
محروم شدند. 10 مورد تبعید و 161 مورد هم مجازات شالق برای 

مرتکبان جرائم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است.«
شاید یکی از مهم ترین موارد از این دست، پرونده هادی رضوی 
بود که به جرم اخالل در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، رد 
مال، ۷4 ضربه شــالق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. 
مــورد دیگر صدور حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشــت های 
برزیلی وارد شده با ارز 4200 تومانی بود که اخاللگران بازار گوشت  

را روانه زندان کرد.
تردیدی نیست که در پیش گرفتن رویه برخورد بدون مالحظه 
و رودربایستی با مفسدان و دانه درشت ها و دریافت نظرات مردم از 
طریق شــبکه های اجتماعی برای بهبود کارکرد قوه قضائیه، نقش 
قابل توجهی در برداشــتن گام های بلند از سوی این رکن انقالب 

داشته است. 
پرونده هایی که در گذشــته در مــورد پروژه های عمرانی و 
ســرمایه گذاری تشکیل  شــده بود و مالباختگان بسیاری داشت، 
اکنون با سرعت و دقت بیشتری در حال پیگیری است و دستگاه 
قضا وعده کرده که اموال ازدســت رفته آنها را بازگرداند و در این 
میان فرقی، میان مردم یا دســتگاه های دولتی نیست؛ برای نمونه 
رأی پرونده پدیده شــاندیز صادر شده است و متهم ردیف اول به 
حبــس ابد و متهمان دیگر بــه حبس های مختلف 25، 20 و 10 

سال و... محکوم شدند.
ورود دســتگاه قضایی به تخلفات خودروســازان و بازداشت 
مدیرعامل ســابق ایران  خــودرو و دو تن از نمایندگان مجلس در 
ارتباط با پرونده ای که در مورد فروش محصوالت شرکت سایپا در 

دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، همچنین بازداشت 
پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از دیگر مواردی 

است که طعم عدالت را به بخشی از جامعه چشاند.
باید توجه داشت که یکی از تحوالت اساسی روند قضایی در 
این دوره، بازخواست از ترک فعل ها، انعکاس آسیب ها و مطالبه گری 
از دستگاه های اجرایی است؛ یعنی دستگاه قضایی منتظر نمی ماند تا 
فساد به وقوع بپیوندد و بعد به تعقیب، محاکمه و مجازات اقدام کند.
اســماعیلی سخنگویی قوه قضائیه در این رابطه در برنامه ای 
تلویزیونی گفت: »قرار شده است در دوره تحول، صرفاً اعمال و رفتار 
مجرمانه اشــخاص را رسیدگی نکنیم، بلکه ترک فعل ها، قصورها، 
تقصیرها و انجام ندادن وظایف قانونی که زمینه ســاز بروز مفاسد 

شده را نیز تحت تعقیب قرار دهیم.«
به گفته ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیســیون قضایی مجلس، 
پرداختن به تکالیف بر زمین مانده ای که آثار سوء بزرگی بر جای 
گذاشــته و گاهی سبب بدبینی آحاد مردم به انقالب و ارزش های 
اســالمی شده، تاکنون محل توجه نبوده است؛ برای نمونه، انفعال 
و بی توجهی در بخش مســکن، بحران افزایش سرسام آور اجاره بها 
را به وجود آورده اســت؛ به نحوی که چنین آشفتگی و تالطمی در 
بازار مسکن را به سختی می توان در گذشته یافت. مانند این موارد و 
سونامی مشکالتی که از ناحیه ترک عمل و حتی دهن کجی برخی 
مســئوالن به موضوعات اساسی و مبتالبه جامعه حاصل  شده، کم 
نیست؛ اما جدیت قوه قضائیه برای بازخواست مسئول نماهایی که 
به بی عملی خود مباهات و افتخار می کردند، عالوه بر اینکه سبب 
تشفی خاطر قشر ضعیف و متوسط کشور می شود، بارقه های امید 

را در دل آنها شعله ورتر می کند.
از دیگــر اقدامات اساســی عدلیه، راه انــدازی مجتمع ویژه 
رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران است که  

دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب ریاست 
قوه  قضائیه رسید و برای اجرا ابالغ شد. یکی از نکات مثبت 
این دســتورالعمل تمهیدات الزم برای دریافت گزارش های 
مردمی و سازمان های مردم نهاد و تشویق گزارش دهندگانی 
است که اطالعات مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی را اعالم 
می کنند. همچنین حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی 
در این دستورالعمل پیش بینی  شده است. عالوه بر این فعال 
شدن سامانه اطالع رسانی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی 

به جرائم اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
عزم دستگاه قضا در برخورد با یقه سفیدها شاید تازه ترین 
وعده قاضی القضات اســت. وی به عزم دستگاه قضایی برای 
برخورد با همه مظاهر فســاد و تبعیض اشاره و تصریح کرد: 
»مصمم هســتیم که با همه افراد حتی یقه سفیدها که فکر 
می کنند خط قرمز هســتند و می توانند قانون را با استفاده 
از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد 
با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی شناسیم.«

درباره ورود عدلیه برای برخورد با تمام مظاهر فساد و 
غافل نشــدن از یقه سفیدها )افرادی که با ظاهری موجه و 
شیک و در پوشش های چندالیه به رانت خواری و جرائمی 
عمدتاً در حوزه های پولشــویی، اختالس، جعــل و... اقدام 
می کنند( چند نکته قابل اعتناســت که حســام الدین برومند در 

سرمقاله روزنامه حمایت به آن پرداخته است:
1 ـ جای کمترین تردیدی وجود ندارد اکنون که قوه قضائیه 
مصمم است راه جوالن کانون های قدرت و ثروت را مسدود کند و 
تیغ عدالت را بر گلوی یقه سفیدها بفشارد، دشمن و شبکه رسانه ای 
و عنکبوتی آن، تضعیف تصمیمات و اقدامات دســتگاه قضا را در 
دســتور کار قرار دهد و این راهبرد را با تاکتیک ها و تکنیک های 
عملیات روانی و رسانه ای و پمپاژ شایعات و شبهات شوم و مغرضانه 
پیگیری و رهگیری کند. طرفه آنکه به تازگی رســانه هاي بیگانه، 
معاند و ضدانقالب تا اپوزیسیون بیرونی و البته جماعتی قلیل هم 
در داخل می کوشند تا اراده قدرتمند عدلیه در برخورد با فساد را 

»سیاسي« القا کنند!
2 ـ شواهد متقن نشان می دهد عزم دستگاه قضا در برخورد با 
یقه سفیدها برای آن است که نگاه جامع و دقیقی به چرخه اجرایی 
شدن عدالت دارد. نمی شود با چهره هایی که پا در میدان مجرمانه 
گذاشته اند برخورد کرد؛ ولی با چهره هایی که ظاهر موجه و شیک 
دارنــد و تالش می کنند ردپایی در میــدان مجرمانه نگذارند و از 
جایگاه و منصب مهم و پرنفوذشــان سوءاستفاده کرده اند، برخورد 
نکرد. عدالت حکم می کند افراد پشت پرده و مسببان نیز عالوه بر 

عامالن و مباشران در چنگ قانون گرفتار شوند. 
3ـ تأکید دستگاه قضا به برخورد با یقه سفیدها و اجرای عدالت 
بدون هیچ خط قرمزی، زمینه ســاز مسدود شدن دور زدن قانون 
است. این اقدام عدلیه، تاباندن نور بر نقاط تاریکی در چرخه جرائم 
و فســاد است تا هیچ یقه سفید اتوکشــیده ای که با لطایف الحیل 
می خواهــد از چنگ قانون و مجازات فرار کند، در امان نباشــد و 
البته نافی مسئولیت های دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط 

در این رسالت تاریخی نیست.

گزارشی از آثار اقدامات قوه قضائیه در برخورد بدون اغماض با فساد

افزایش سرمایه اجتماعی در سایه قاطعیت دستگاه قضایی
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   حسن خدادی/ مهم ترین الگوی رفتاری جمهوری اسالمی ایران 
در سیاســت خارجی، ضدیت با اســتکبار جهانی و دفاع از مستضعفان عالم 
بوده است. در طول چهل سال گذشته، نماد اصلی استکبار جهانی که پس از 
جنگ جهانی اول و به ویژه با فروپاشی شوروی خود را به عنوان هژمون نظام 
بین الملل معرفی می کند، آمریکاست. چهار دهه تقابل نظام نوپای برآمده از 
انقالب اســالمی و این به اصطالح هژمون جهانی شاید برای نسل های آینده 
باورکردنی نباشد. حتی نسل های فعال نیز نسبت به افتخارات به دست آمده 
 در دهه 1360 و 13۷0 نیز دچار ســؤال و ابهاماتی هســتند که باید پاســخ

 داده شود.
در حال حاضر مشخص است نسل امروز انقالب اسالمی به توانمندی های 
جمهوری اسالمی ایران و شکست دشمن در تقابل های سیاسی و نظامی واقف 
است و وظیفه دارد این آگاهی و بصیرت را به نسل بعدی نیز انتقال دهد. عالوه 
بر شواهد موجود مبنی بر شکست ابرقدرتی به نام آمریکا در مقابل جمهوری 
اســالمی ایران که در جنگ تحمیلی، کودتاها و ترورها، تحریم ها و تهدیدات 
و... آشکار شده است. یکی دیگر از دالیل و نشانه های ناتوانی و شکست دشمن 
اعترافات آنهاست. اعترافات مقامات عالی آمریکا در سال های گذشته مهم ترین 
دلیل ناتوانی دشــمن و اقتدار جمهوری اسالمی ایران است که در بیانیه گام 
دوم انقالب اســالمی  از سوی رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( عالمانه بیان 
شده است. ایشان می فرمایند: »قدرت های انحصارگر جهان که همواره حیات 
خود را در دست اندازی به استقالل دیگر کشور ها و پایمال کردن منافع حیاتی 
آنها برای مقاصد شوم خود دانسته اند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف 
به ناتوانی کردند. ملت ایران در فضای حیات بخش انقالب توانســت نخست 
دست نشانده  آمریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور براند و پس از آن هم تا 
امروز از سلطه  دوباره  قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند.«
یکی از مهم ترین مقامات آمریکا در این زمینه، کاندولیزا رایس، مشــاور 
پیشین امنیت ملی و وزیر امور خارجه ایاالت  متحده در دولت بوش پسر است. 
بخشی از اعترافات وی چنین است: »ایران در سیاست خود بر پایه اعتقادات 
مذهبی حرکت می کند.  اشــتباه آمریکا این است که ایراِن سیاسی را جدای 
از ایران مذهبی می بیند. به نظر من، این دو از هم جداناپذیر هســتند. ... من 
همیشه در مصاحبه های خود گفته ام که هیچ کشوری برای آمریکا دردسرسازتر 
از ایران نبوده است؛ بنابراین، تعریف استراتژی های مختلف برای مبارزه با آن 
تــا زمانی که این نگرانی از طرف ایران برای آمریکا وجود دارد، همواره ادامه 
خواهد داشت. امروزه »اسالم لیبرال« نمی تواند راه حلی برای تغییرات بنیادین 
در ایران باشد، چرا که ایران در منطقه و در کشورهایی مانند لبنان، سوریه و 
عراق به  شدت فعال است و بیشترین طرح های خود را نیز از طریق اعتقادات 
و تعریف های مذهبی و دینی ]الهام بخشــی[ پیش می برد؛ بنابراین، من بعید 
می دانم که دیگر »اســالم لیبرال« راه حلی برای روابط ایران و آمریکا باشــد. 
همان طور که قباًل هم گفته بودم ایران تنها کشــوری اســت که در سیاست 
خارجی خود بر پایه »رئالیسم« حرکت می کند و هرگز از رقیبان و دشمنان 
خود تصاویری فرضی و خیالی نمی سازد.... سیاستمداران ایرانی باهوش تر از 
آن هستند که دستگاه بوش، چه پدر و چه پسر، فکر می کردند.« خانم رایس 
قباًل نیز اعتراف کرده بود که آمریکا با ساماندهی مهم ترین راهبردهای خود، 
در طول شــش ماه برنامه ای علیه جمهوری اسالمی ایران طراحی کرده؛ اما 
آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی(، رهبر جمهوری اسالمی ایران در یک سخنرانی 

آن را نابود می کند.
یکی دیگر از افراد مشهور آمریکا که به شکست در مقابل جمهوری اسالمی 
ایران اعتراف کرده، »برژینســکي« مشاور پیشین امنیت ملي آمریکاست که 
می گوید: »تالش هاي پیاپي آمریکا براي تحریم علیه ایران بي نتیجه بوده است، 

آمریکا باید به تعامل با ایران بیندیشد.«
یکی دیگر از حوزه های مهمی که آمریکایی ها به شکست در آن اعتراف 
کرده اند نفوذ و قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران است؛ برای مثال »ولید 
فاِرس« مشاور سیاست خارجی سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
صفحه رسمی توئیتر خود با بازنشر سرمقاله القدس العربی با عنوان »انتخاب 
رؤسای سه گانه در عراق؛ بُرد سه بر صفر ایران بر آمریکا« نوشت: »همان طور 
که من در طول چند هفته گذشته استدالل و بحث کردم و به خاطر آن هدف 
انتقاد یک  چهارم افراد رادیکال قرار گرفتم، هر سه موقعیت اصلی دولت عراق 
در حال حاضر در اردوگاه طرفدار ایران اســت. این چیزی اســت که روزنامه 
عربی »القدس« آن را تأیید کرده اســت. یک کسی در دی سی )واشنگتن( 
باید به آن پاسخ دهد.« پیش از این نیز »مارکو روبیو«، سناتور جمهوریخواه 
آمریکا و از مخالفان سرسخت ایران در پیامی توئیتری اعالم کرد اینکه گفته 
می شــود در انتخاب رئیس  جمهور و نخست  وزیر جدید عراق، نه ایران برنده 

شده و نه آمریکا، اشتباه است؛ برنده واقعی ایران است.
بنابراین می توان گفت نشــانه های موفقیت انقالب اسالمی در گام اول 
عالوه بر دستاوردهای کمی و کیفی که در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به 
طور کلی تشریح شــده است، اعترافات آشکار دشمنانی است که چهار دهه 

برای سرنگونی و نابودی آن تالش کرده اند.

تبیین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
 اعتراف استکبار به ناتوانی در مقابل جمهوری اسالمی ایران

»علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در مصاحبه ای با شبکه آمریکایی »ان بی سی نیوز«  با تأکید بر اینکه »در سال 2015 
میالدی مردم ایران احساس می کردند امضای توافق جامع هسته ای اشتباه است.« گفت: »ما نباید توافق هسته ای را در دوران ریاست جمهوری باراک 

اوباما امضا می کردیم.«

 نباید برجام را
امضا می کردیم ضد اصالحات!

»صــادق خــرازی« دبیر کل 
حزب اصالح طلب نــدای ایرانیان، 
»آن  مســتند  نقــد  کارگاه  در 
زمستان؛ برشــی از زندگی آیت اهلل 
مصباح یزدی« به تعریف و تمجید 
پرداخت  آیت اهلل مصباح یــزدی  از 
و ایشــان را »فیلسوف صمدانی«، 
»مفسر و عالم ربانی«، »مبارز واقعی 
در مقابل تحریفــات و انحرافات« 
و »ثابت قــدم در مســیر مبارزه با 
منحرفان« دانست. همین اظهارات 
وی بهانه ای شد تا اصالح طلبان علیه 
وی لب به انتقاد و اعتراض بگشایند. 
فعال اصالح طلب  زیدآبادی،  احمد 
نوشــت: »اگر آقای خــرازی اخیراً 
به فضائل مصباح واقف شده است، 
الزمــه اش این نیســت که حزب 
اصطالحاً اصالح طلب ندای ایرانیان 
را در جبهه پایــداری ادغام کند و 
در شمار مریدان فیلسوف صمدانی 
و مفســر و عالــم ربانــی درآید؟« 
علی محمــد نمازی، عضو شــورای 
مرکزی حــزب کارگزاران نیز بیان 
کرد: »مصباح یزدی ضدیت خاصی 
با اصالح طلبان و چهره های شاخص 
دارد و مواضــع اخیر صادق خرازی 
درباره مصباح یزدی، فرصت طلبانه 

و ضد اصالح طلبی است.«
رقیب بزرگ

»کمــال خرازی« در مراســم 
رونمایــی از بخش هــای روســی، 
پایــگاه  فرانســوی  و  اســپانیولی 
اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار 
مقام معظــم رهبری گفت: »اگرچه 
دشمنان در ظاهر ما را تحریم کرده یا 
فحاشی هایی می کنند، ولی در دلشان 
اذعان می کنند با یک قدرت روبه رو 
هســتند و این نکته مهمی اســت؛ 
چنانچــه وزیر دفــاع آمریکا عکس 
سردار سلیمانی را در اتاقش آویخته 
و این اقدام نشان می دهد که او سردار 
سلیمانی را به عنوان شخصیتی بزرگ 

و رقیب خود می پندارد.«
تقدیس استعمار!

»محمدعلی بهمنــی قاجار«،  
نوشــت:  »سالگرد  تاریخ  پژوهشگر 
28 مرداد امسال به صحنه ای برای 
تطهیــر و تقدیس اســتعمار مبدل 
گردید. آقــای دکتر زیبــاکالم در 
سخنرانی به مناسبت 28 مرداد در 
خانه اندیشمندان علوم انسانی نقل 
به مضمون ابراز کردند: »نفت ما ملی 
شد؟! کدام نفت؟ کجا نفت ما بود؟ 
اومدند زحمت  بیچاره  انگلیس های 
کشیدند و این نفت را پیدا کردند؟ 
رزم آرا درست می گفت که ما قدرت 
ســاخت آفتابه هم نداریم، اســاس 
ملی شدن نفت هم ما به رضاشاه و 

ماجرای قرارداد 1933 بود.««
مصرف خارجی!

دبیر شورای  علی شــمخانی، 
عالی امنیت ملی کــه پیش  از این 
همواره از برجام دفاع کرده بود، در 
29 مرداد 1398 در مصاحبه با شبکه 
»ان بی سی نیوز« گفت: »نباید برجام 
را امضا می کردیم«. نکته قابل تأمل 
اینجاســت که ایــن اظهارنظر مهم 
دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی 
روزنامه های اصالح طلب سانسور شد. 
علی مطهری در گفت وگو با انصاف 
نیوز با بیان اینکه اظهارات شمخانی 
مصرف خارجی داشته و برای منفعل 
کردن آمریکا بــوده تأکید کرد که 
»این گفته ها دربــاره برجام موضع 
شــخصی آقای شمخانی بوده است 
که با موضع نظام فاصله دارد؛ چراکه 
برجام تصمیم کل نظام ازجمله مقام 
رهبری بود و بــه نفع نظام بود و با 

وضع فعلی هم به نفع نظام است«.
یارانه هنگفت 

»محمد حیدری« دبیر انجمن 
صنفی مدیران رسانه کشور در پیام 
توئیتری مدعی شــد که بر اساس 
اطالعات منتشــر شــده در سایت 
وزارت ارشــاد، روزنامه »شرق« در 
چهار سال گذشته حدود 1۷ میلیارد 
و 600 میلیــون ریال یارانه دریافت 
کرده اســت؛ در حالی که در طول 
این سال ها شمارگان این روزنامه به 
کمتر از 5000 نسخه رسیده است.

بولتــن نیوز هم نوشــت: »روزنامه 
شرق در فهرســت یارانه روزنامه ها 
که به صــورت علی الحســاب برای 
نوبت اول 98 پرداخت شــده است، 
مبلغ 1 میلیارد و 842 میلیون ریال 
دریافت کرده است. با این احتساب 
روزنامه شرق از سال 1394 تاکنون 
مبلغی بالغ  بــر 19 میلیارد و 442 
میلیــون ریــال از وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اســالمی یارانه دریافت کرده

 است.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

گروه های جهادی 
در آن سوی مرزها/ 
پزشکان بسیجی به 
شهرهای جنگ زده 

مانند حلب در 
سوریه رفته و به 

کودکان و بیماران 
آسیب دیده در 
جنگ با داعش 
کمک می کنند

بزرگ ترین حمله 
پهپادی یمنی ها 

به تأسیسات 
نفتی عربستان 

آنقدر وسیع بوده 
که حتی ناسا 

هم با انتشار این 
تصویر از ادامه 

آتش سوزی ها در 
این تأسیسات خبر 

می دهد

»ریک اسکات« 
سناتور و نامزد 
جمهوری خواه 

فلوریدا، کلی راه از 
آمریکا تا فلسطین 
اشغالی آمده تا بر 

دیوار ندبه نذر کند 
دولت قانونی ونزوئال 
و »مادرو« سرنگون 

شوند!

هنجارشکنی و اقدام 
غیر قانونی سفارت 

ایران در مجارستان 
در حضور سفیر! 

سفارت جزء خاک 
کشور محسوب 

می شود و رعایت 
حجاب به عنوان یک 
قانون در آن ضروری 

است

ضرب المثل 
»مگه خونه خاله 
است« به روایت 
تصویر! نشستن 
غیر دیپلماتیک 

و بی ادبانه 
بوریس جانسون، 

نخست وزیر 
انگلیس در دیدار 
با امانوئل مکرون، 

رئیس جمهور فرانسه

پایش

  منصوره خداوردی/
دنیا  بــا  می خواهیــد  »شــما 
مذاکــره کنید؟ شــما بلد هســتید 
کــه با دنیا مذاکره کنیــد و آیا زبان 
دنیــا را می دانیــد؟« ایــن عبارات، 
پرسش هایی اســت که فروردین ماه 
1396، »حســن روحانی« در قامت 
کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم، 
در میان فریادها و هیاهوی هواداران 
انتخاباتی اش، خطــاب به رقیبان بر 
زبان آورد! اکنون با گذشــت بیش از 
دو ســال از آن رقابت های انتخاباتی 
و پیروزی کاندیــدای مورد حمایت 
اصالح طلبان در آن انتخابات، وقت آن 
رسیده است این مسئله را بیان کنیم 
که زبان مذاکره با دنیا چگونه است؟ 
ادبیات و گفتمانی که باید برای تأمین 
منافع ملی ملت ایران و ایستادگی در 
مقابل زیاده خواهی ها و زیاده طلبی های 
دیگران به ویژه کشــورهای غربی در 
روابــط بین الملل پیــش گرفت، چه 
مختصاتی دارد؟ امــروز در نیمه راه 
دولت دوازدهم، زمان آن فرارســیده 
اســت که بپرســیم آیا دولت آقای 
روحانی بر زبان دنیا مسلط بوده است؟ 

کارنامــه  دولت او در روابط بین الملل 
چگونه اســت و هــواداران انتخاباتی 
حسن روحانی نزدیک به 30 ماه پس 
از هیاهو ها و حمایت ها نظرشــان در 
این باره چیســت؟ پرسش هایی که 
پاســخ آنها را می توان از دو مسیر به 

دست آورد؛

تجربه
نباید فراموش کنیم مســئوالن 
دستگاه دیپلماســی کشور، به تعبیر 
رهبر معظم انقالب اســالمی، افرادی 
»غیور«، »شجاع«، »متدین«، »امین« 
و »خستگی ناپذیر« هستند و آنچه در 
ادامه خواهد آمد، نه در َرّد تالش های 
آنها، بلکه در نقــد رویکرد و راهبرد 
سیاســت خارجی دولــت »تدبیر و 

امید« است.
 وقتی افــکار عمومــی، »وضع 
تحریم های ضد ایرانی از سوی »باراک 
اوباما«ی دموکرات در دوران پسابرجام، 
آغاز ســناریوی فشار حداکثری علیه 
تهران بــا امضای »دونالــد ترامِپ« 
جمهوریخواه پای فرمان خروج ایاالت 
متحده آمریکا از توافق جامع هسته ای، 

فریب و تعلل تروئیــکای اروپایی در 
انجام تعهدات خود در برجام با سرگرم 
کردن افکار عمومی به »اینستکس« 
و سنگ اندازی  در مسیر تأمین منافع 
کشورمان در برجام با موضوعاتی چون 
تصویب لوایــح چهارگانه« و »تحقیر 
انگلیســی ها در خلیج فارس و آزادی 
نفت کش متعلق به جمهوری اسالمی 
ایران پس از راهزنی دریایی استعمارگر 
پیر، نفوذ منطقــه ای محور مقاومت 
به مرکزیت جمهوری اسالمی ایران، 
پاسخ قاطع به تجاوز پهپاد جاسوسی 
آمریکا که کار سران کاخ سفید را به 
دروغ و هذیان کشــاند، تغییر ادبیات 
و افزایــش تــالش  اروپایی ها پس از 
تغییر رویکرد جمهوری اسالمی ایران 
در قبــال برجام با تدویــن گام های 
سه گانه برای کاهش تعهدات هسته ای 
کشورمان و حتی پیش از اینها، نامه 
بــاراک اوباما به رهبر معظم انقالب و 
اعالم پذیرش حقوق هسته ای ایران در 
پی پیشرفت های کشورمان در دانش 
هســته ای« را در دو کفــه ترازو قرار 
می دهند، نتیجه کاماًل واضح اســت؛ 
رجحان و برتری مطلق »دیپلماســی 

لبخند«!  »دیپلماســی  بر  مقاومت« 
نتیجه ای که نشان می دهد، برخالف 
آنچه حسن روحانی می گفت، ادبیات 
حاکم بر روابط بین الملل، زبانی نیست 
که دولــت وی برگزیده بود؛ بلکه در 
معادالت جهانی، طرفی پیروز خواهد 
بود که قدرت دیکته کردن نظر خود 

به طرف مقابل را داشته باشد!

اذعان
پیشنهاد مذاکره  »دوستاني که 
مي دادند و به آن اصرار داشتند، چرا 
ضمانت اجراي آن را مورد توجه خود 
قرار ندادند؟ اگر قرار بود که وارد برجام 
شویم، باید فرض مي کردیم که چنانچه 
طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد 
ما چه باید انجام دهیم تا از ترس عمل 
ما، طرف مقابــل به تعهداتش ملتزم 
باشد؟ به نظرم بسیاري از افراد درک 
درستي از ماهیت روابط بین الملل و 
سیاســت واقع گرایانه ندارند و روابط 
بین الملل را به گفت وگو و صلح خواهي 
تقلیل مي دهنــد، در حالي که روابط 
بین الملل در اصــل متکي به قدرت 
اســت و بس.« اگر این عبارات بدون 

نام گوینده آنها نقل شــود، بی تردید 
هر شنونده ای خیال خواهد کرد این 
عبارات متعلق به منتقدان سرسخت 
دولت اعتدال است؛ اما نه، این جمالت 
بخشــی از یادداشت »عباس عبدی« 
از چهره های شــاخص اصالحات در 
روزنامه »اعتماد« اســت! تا مشخص 
شــود حتی نزدیک ترین رســانه ها و 
چهره ها به دولت نیز به اشتباه بودن 
ادبیــات و راهبرد دولــت در روابط 
بین الملل اذعان دارنــد! اعترافی که 
البته با ادبیاتی متفاوت در گفتارهای 
محمدجواد ظریف و حســن روحانی 
نیــز قابل رصد اســت، آنجا که وزیر 
امور خارجه می گویــد: »من اعتراف 
می کنم که اشــتباه کردم و به حرف 
جــان کری اعتماد کردم« یا آنجا که 
رئیس جمهور می گوید: »آمریکا با زبان 
و عمل می گوید که اهل مذاکره و تعهد 
نیست؛ اما به برخی کشورهای شرق 
آســیا )کره شمالی( می گوید بیا با ما 
مذاکره کن؛ مگر دیوانه اند که با شما 
مذاکره کنند؟ شــما به مذاکره ای که 
به تأیید سازمان ملل رسیده، پایبند 

نیستید.«

حضور میدانی 
و تالش 

بسیجیان گردان 
»بیت المقدس« و 

گروهان امام حسین 
و پایوران سپاه 

ناحیه خداآفرین 
برای اطفای حریق 

در منطقه ارسباران 

دیدگاه

  مهدي سعیدي/  شش سال از آغاز به 
کار دولت اعتدال مي گذرد و فرصت براي ارزیابی 
عملکرد آن فرا رسیده است. در طول این سال ها، 
مشــکالت اقتصادي به مهم ترین مسائل دولت 
بدل شــده است. هر چند در عرصه هاي دیگري 
مانند فرهنگ، سیاســت داخلــي و خارجي نیز 
مسائل و معضالت زیادی وجود داشت که انتظار 
مي رفت دولت براي حل آنان عملکرد شایسته ای 

داشته باشد. 
در این میان، تز کلیــدي دولت براي حل 
مشــکالت معیشــتي مردم هماني بــود که در 
شــعار انتخاباتي آقاي روحاني مطرح شــد. وي 
تنها نامزدي بود که وعده مي داد با حل مســئله 
هســته اي از طریق مذاکره، وضعیت اقتصادي را 
بهبود خواهد بخشید و معتقد بود: »خوب است 
که سانتریفیوژها بچرخند؛ اما چرخ زندگي مردم 
هم باید بچرخد.« روحاني با این شــعار توانست 
اعتماد اکثریت مردم را در انتخابات سال 1392 
کسب کند. مردم نیز منتظر شدند تا رئیس جمهور 

منتخب به وعده داده شده عمل کند.
هرچنــد روحانــي تالش کرد بــا طراحي 
برنامه اي مشــخص در مســیر حل مناقشــات 
بین المللي جمهوري اسالمي از طریق گفت وگو 

و مذاکره گام بردارد، آنچه حاصل شــد، برجامي 
بود که امروز پس از شــش سال تأثیری در حل 
مشکالت اقتصادي نداشته است! وضعیت کنوني 
کشور حکایت از آن دارد که رویکرد اتخاذ شده 
براي حل مشکالت کشور، پاسخگو نبوده و شعار 
انتخاباتي روحاني با توجه به راهبرد اتخاذ شــده 
دولت اعتدال از همان ابتدا اشــتباه بوده است. 
دشــمن مکارتر از آن بود که بتوان به آن اعتماد 
کرد و طماع تر از آن که به قراردادی پایبند بماند!
ریشه اشتباه راهبردي دولت را باید در بنیان 
آن یافت که به جاي تکیه بر داشته ها و توانایي هاي 
داخلي، تعامل با بیرون را راه حل مشکالت کشور 
می دانست. فرصت شش ساله از دست رفته اگر 
صرف تجهیز و ساماندهي و بسیج نیروهاي داخلي 
براي عبور از تحریم ها مي شــد و اگر توان دولت 
به جاي مشغول شدن به بازی هاي دیپلماتیک، 
به تقویت ساخت دروني کشور معطوف می شد، 
بدون شــک شــرایط کشــور امروز در وضعیت 

مناسبت تري بود.
این روزها تقریباً فرد منصفي یافت نمی شود 
که به ناکام بودن راهبرد اتخاذي شش ساله دولت 
اعتقادي نداشته باشــد؛ اما در این میان برخي 
تالش می کنند تــا آدرس غلط به افکار عمومي 

بدهند و با فرافکني پس از شش سال از جایگاه 
پاسخگویي بگریزند. این افراد که بیش از منافع 
ملي نگران صندوق هاي رأي در اســفند 1398 
و 1400 هســتند، تالش می کنند با فریب افکار 
عمومي عوامل دیگري را به عنوان علل وضعیت 

کنوني اقتصاد کشور معرفي کنند.
در همین راســتا، مصطفي تاجزاده، عضو 
افراطي حزب منحله مشــارکت و از عوامل فعال 
فتنه 88 که در به قدرت رســیدن دولت اعتدال 
نقش آفرین بوده مدعي است: »راه حل مشکالت 
اقتصادي، سیاسي اســت. همچنان که در سال 
1391 مشکالت اقتصادي کشور با یک تصمیم 
سیاســي مهار شــد. راه نجات میهن در عرصه 
بین المللي مذاکــره و تفاهم و در عرصه داخلي 

انتخابات آزاد است.«
واقعیت این اســت که چنیــن ادعاهایي از 
دوم خردادماه ســال 13۷6 از سوی این جریان 
مطرح بوده اســت. انتخابــات آزاد و در نگاهی 
کالن تر تقدم توسعه سیاسي بر توسعه اقتصادي 
یا برعکس، بحث دنباله دار و بي سرانجامي است که 
این جریان سال ها اذهان عمومي کشور را به خود 
مشغول کرده و فرصت هاي زیادي را از بین برده 
است. این جریان حتي در تحقق توسعه سیاسي 

نیز تنها مدعي است و حرف تازه ای براي گفتن 
ندارد و آنچه از توســعه سیاسي و حل مشکالت 
اقتصادي کشور از طریق حل مشکالت سیاسي 
نیز مطرح می کند، چیزي جز جاری سازی روند 
سکوالریزاسیون در نظام اسالمي یا به تعبیر دیگر 
نرمالیزاسیون جمهوري اسالمي نیست که غرب 
براي مهار ملت ایران طرح ریزي کرده است. ایادي 
غرب گراي داخل کشور سال هاست این ادعاها را 
مطرح می کنند؛ بي توجه به این حقیقت که ملت 
ایران به دنبال راهکارهاي بومي پیشــرفت است 
کــه باید آن را در قالب الگوي اســالمي ـ ایراني 

پیشرفت دنبال کند.
این جریان در آستانه انتخابات و در زمانه اي 
که ملت مطابق با ارزیابي کارنامه اي که جریان هاي 
سیاسي از خود به جاي گذاشته اند، به خوبي آگاه 
اســت که آنچه محصول عملکرد دولت اعتدال 
و فراکســیون امید است، بر کاهش شدید آرای 
اردوگاه اصالح طلب تأثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین 
با تمسک به شگردهاي رسانه اي و از طریق فریب 
افکار عمومي، تالش می کند حافظه تاریخي جامعه 
را مخدوش و مردم را در آســتانه انتخابات دچار 
خطاي محاسباتي کند که این امر با هوشمندي 

ملت ناکام خواهد ماند.

راه حل مشکالت کجاست؟

بررسی یک ادعای انتخاباتی پس از دو سال

دیوانهنیستیم!
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  محمد صادق مصطفوی/ 
ایاالت متحده در پی آنچه افزایش 
تنش در خلیج فــارس می نامد و 
شکســت های متوالی خود مانند 
انهدام پهپاد متجاوز فوق پیشرفته 
ارتش این کشور در خلیج فارس، یا 
توقیف نفت کش متخلف انگلیسی 
تــالش دارد با تشــکیل »ائتالف 
دریایی« در جغرافیای خلیج فارس 
رفتــار دولت های حاضــر در این 
منطقه، به ویژه ایران را در کنترل 
خود در آورد؛ هدفی که ذیل عنوان 
»محافظــت از دریانوردی آزاد در 
خلیج فارس« پنهان شــده است و 
امنیتی دارد؛ در  ماهیتی نظامی ـ 
حالی که تاکنون همه کشورها از 
ائتالف خودداری  این  پیوستن به 
کرده انــد؛ اما اعــالم حضور رژیم 
صهیونیستی در ائتالف مذکور، یکی 
از نکات بحث برانگیز در این زمینه 
است. اهداف رژیم صهیونیستی از 
این اقدام را می توان به شــرح زیر 

ارزیابی کرد:
1ـ اهــداف اصلی تل آویو از 
حضــور در این ائتــالف کمک به 
سایر اعضا برای مهار فعالیت های 
منطقه ای ایران اســت؛ زیرا عالوه 
بر ســوریه، یمن، عراق، لبنان و... 
اکنون ســران رژیم صهیونیستی 
نگران تسلط کامل ایران بر آبراهه 
راهبــردی خلیج فارس هســتند؛ 
تسلطی که رگ حیات انرژی جهان 
را در دستان ایران قرار خواهد داد.

2ـ توســعه روابط خارجی با 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
و رسمیت بخشیدن به این ارتباط، 
همچنیــن ارتقای امنیــت رژیم 
صهیونیستی از طریق بسط روابط 
امنیتی و نظامی با کشورهای عربی 
منطقه از دیگر برنامه هایی اســت 
که سران صهیونیستی با عضویت 

در این ائتالف در پی آن هستند.
3ـ عضویت رژیم صهیونیستی 
در ائتالف مذکور می تواند زمینه ای 
برای کســب جایگاه نیابت ایاالت 
متحــده در منطقه و تعریف نقش 
کلیدی بــرای این رژیم در تأمین 
امنیت کشــورهای عربــی حوزه 
خلیج فــارس در برابر آنچه تهدید 

ایران نامیده می شود، باشد.
صهیونیســت  مقامــات  4ـ 
پیشینه ای طوالنی در زمینه سازی 
برای منازعه میان واشنگتن و تهران 
دارند؛ از این رو یکی از راهبردهای 
مهم آنها از حضور در این ائتالف، 
تحریک کاخ ســفید و حتی دیگر 
بازیگران عرب منطقه برای افزایش 

منازعه و تنش با تهران است.
کابینه  5ـ مشــکالت درون 
رژیــم صهیونیســتی و منازعات 
میــان جریان های داخلی ســبب 
شــده تا نتانیاهو با هدف منحرف 
کردن افــکار عمومی تالش کند 
خطر ایران را بیش از پیش بزرگ 
جلوه دهد و به بهانه ایجاد امنیت 
به دنبال کسب آرا باشد؛ از این رو 
شاهد تبلیغات گسترده وی درباره 
عضویت در ائتالف دریایی مذکور 
در رســانه های رژیم صهیونیستی 

هستیم.
6ـ مقامات تل آویو از کاهش 
تنش هــا میــان ایــران و برخی 
کشورهای عربی که در حال حاضر 
مطرح اســت نگرانند؛ زیرا در این 
صورت منافــع و امنیت این رژیم 
با خطرهای بیشــتری نســبت به 
گذشته روبه رو خواهد شد؛ از این 
رو رژیــم صهیونیســتی با حضور 
در این ائتالف تــالش می کند تا 
به حــکام این کشــورها به ویژه 
پادشــاهان عربستان و امارات این 
موضوع را القا کند که در برابر تهران 

ایستادگی کنند. 
رژیم صهیونیســتی در سال 
های گذشــته و به ویژه به دنبال 
تحوالت سوریه، لبنان و فلسطین 
و عمق راهبردی که ایران و تفکر 
مقاومت در این کشورها به دست 
آورده اســت، بیــش از گذشــته 
احســاس ناامنی و انزوای امنیتی 
می کند؛ از این  رو در تالش است تا 
با شرکت در فعالیت های منطقه ای 
و بین المللی کــه اعالم حضور در 
ائتالف به اصطالح بین المللی آمریکا 
در خلیج فارس یکی از اینهاســت، 
این وضعیت را جبران نماید؛ حال 
آنکه بــا توجه به تــوان نظامی و 
امنیتی ایران و جبهه مقاومت در 
صورت هرگونه اشتباه از سوی این 
رژیم، تبعات جبران ناپذیری برای 

تل آویو پیش خواهد آمد.

فرار از شکست؟
روزنه

عقب نشینی از سرترس و ناامیدی!
   سلیمان غفاری/ این روزها چرخش ناگهانی )عقب نشینی( امارات به 
سوی ایران، پرسشی کانونی را در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده است. از آن 
جهت این چرخش ناگهانی پرســش برانگیز شده است که کشور امارات و شخص 
ولی عهد ابوظبی روابط بســیار نزدیکی با دونالد ترامپ و دامادش »جرد کوشنر« 
دارند. همچنین طی دو سال اخیر یکی از پایه های اساسی فشار واشنگتن بر ایران 
بوده و تحریم ها را یک به یک اجرا کرده و خود یکی از مشوقان اصلی ترامپ برای 

خروج از برجام و در پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری بر ایران بوده است. 
تحلیل ها و ژرف کاوی های تحوالت منطقه ای، خروج امارات از برخی مناطق 

در یمن را ناشی از دو علت می داند:
الف ـ توصیه های بریتانیا وآمریکا به امارات که پای خود را به کلی از جنگ 
یمن بیرون بکشد و در این جنگی که از یک سو به یک جنگ فرسایشی و بدون 
امید پیروزی برای امارات تبدیل شده و از سوی دیگر به یک پرونده حقوق بشری 

و بین المللی تبدیل شده است، راه خود را از عربستان جدا کند.
ب ـ خروج امارات از یمن، با هدف خنثی ســازی تهدیدات مســتقیم و غیر 
مستقیمی است که این کشور به واسطه حضور اشغالگرانه در یمن با آنها مواجه 
اســت، چنانکه به عنوان دلیل نخست می توان به انفجارهای اخیر نفت کش ها و 
مورد هدف قرار گرفتن فرودگاه ها و انتشار تصاویر آنها در رسانه های جهانی اشاره 
کرد که موجب تشدید هراس امارات از افزایش این تهدیدات و حمالت شده است. 
دلیل دوم که ســبب شد امارات به ســمت گفت وگو با ایران حرکت کند، 
ســرنگونی پهپاد آمریکایی »گلوبال هاوک« به دست نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران و توقیف نفت کــش بریتانیایی به دلیل رعایــت نکردن مقرارت 
حقوق بین الملل اســت. در واقع، با این اقدامات نیروهای مسلح ایران، ابوظبی از 
توانمندی و قدرت نظامی جمهوری اســالمی ایران آگاه شــده و ترجیح می دهد 
از ادامه رویکرد تنــش زا با ایران خودداری کند و به حمایت های توخالی آمریکا 

عربستان علیه ایران دل نبندد.
معادالت سیاســی میان ایاالت متحده و ایران در خلیج فارس، به سرعت در 
حال دگرگونی است. در این میان، بازیگران منطقه ای هر یک به شکل متفاوتی در 
این بازی شرکت دارند؛ در حالی که قدرت های اروپایی، نقش ها را تقسیم کرده اند 
و سعی دارند ایران را وادار به تغییر رفتار و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی 
کنند؛ اما عقب نشینی امارات، مثال محکمی برای بازی ایران اسالمی با فاکتوری 
به نام زمان است؛ زیرا پایداری ایران در ماه های آینده می تواند منجر به نوسان در 
تصمیم گیری در اروپا شده و آغازی بر اندیشیدن دولت های غربی به امنیت ملی 
خود، به دور از سرکشی های سران آمریکا و بریتانیا باشد. در این شرایط، ممکن 
است دومینو به نفع ایران و جبهه مقاومت اسالمی جابه جا و منتقل شود. این رفتار 
آمریکا در واقع برای مدیریت این تنش در شــرایطی است که اوضاع داخلی این 
کشور به ویژه بحث انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2020 از یک سو آمادگی 
الزم برای باال رفتن تنش ها از این ســطح را ندارد و از سوی دیگر نیز برای دادن 
امتیازی مستقیم به ایران اصالً مناسب نیست. همچنین در سایه مخالفت و همراهی 
نکردن آن با مذاکره یک نوع عقب نشینی محسوب شده و بهای انتخاباتی دارد. 

در خاتمه می توان به این جمع بندی تحلیلی دســت یافت. امارات با درک 
خطر خصومت با ایران و طوالنی تر شدن جنگ یمن به سمت ایران آمد تا اعتبار 
و وحدت داخلی از دست رفته خود را بازگرداند. رویکرد آمریکا در برابر ایران هم 
در تغییر رفتار ســعودی ها و اماراتی ها بی تأثیر نیست. آنها پی برده اند که آمریکا 
در برخورد نظامی با ایران هیچ اراده و توانی ندارد؛ پس چرا آنها با ایران دشمنی 

و خودشان را گرفتار کنند؟ 

یادداشت 

فاینشنال تایمز: آزادی نفت کش ایرانی نشان دهنده راهبرد مقاومت دقیق 
تهران است و روحیه جسورانه و پیروزمندانه آنها را افزایش می دهد. این راهبردی 
است که سپاه پاسداران ایران اجرا کرده و ده ها سال است که در مقابل توطئه های 
خارجی برای توجیه گســترش قدرت نظامی خود و نیروهای نیابتی منطقه ای از 
آن اســتفاده کرده اســت. این نفت کش عمدتاً به این علت آزاد شد که سپاه دو 
هفته پس از توقیف آن در اقدامی تالفی جویانه، نفت کشی با پرچم انگلیس به نام 

»استنا ایمپرو و 23« و خدمه آن را توقیف کرد.
کامرســانت: مهم ترین مســئله در آینده این اســت که آزادسازی شهر 
خان شــیخون پیروزی ای جدی و معتبر برای ارتش ســوریه به شمار می رود که 
مواضع روسیه و سوریه را در آستانه نشست سران 16 سپتامبر )25 شهریور ماه( 
تقویت می کند. رؤسای  جمهوری سه کشور روسیه، ایران و ترکیه باید برنامه های 
راهبردی توسعه روند اوضاع مورد توافق در چارچوب آخرین دور از مذاکرات آستانه 
را درباره ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه بررسی کنند. در این جهت گیری ممکن 
است تغییراتی رخ دهد، از جمله اینکه در برخی توافقات مربوط به ادامه همگرایی 
برخی مناطق استان ادلب و بازگشت آنها به ترکیب کشور سوریه تجدیدنظر شود.
هاآرتص: به تازگی شاهد تحوالتی در ائتالف های منطقه ای از جمله خروج 
تدریجی امارات از ائتالف ســعودی بوده ایم. به نظر می رسد در آینده، نتانیاهو و 
تل آویو مسیر پیچیده تری پیش روی خود داشته باشند. ائتالف ضد ایرانی میان 
اســرائیل و کشورهای عربی به تدریج در حال تضعیف شدن است. مناقشه میان 
فلســطینی ها و اســرائیلی ها نیز مانعی مهم در مقابل بهبود روابط میان اعراب و 
اسرائیل است. تحوالت اخیر در منطقه زنگ هشداری برای اسرائیل به شمار می آید 
و ممکن است در آینده نزدیک شاهد قطع همکاری های امنیتی و اطالعاتی میان 

تل آویو و کشورهای عربی باشیم. 
تی آر تی: از سال 2011 که بهار عربی در برخی کشورها رخ داد، عربستان و 
متحدانش فعاالنه در بسیاری از کشورها دخالت کرده اند تا خواسته های دموکراتیک 
مردم این کشورها را سرکوب کنند. عربستان سعودی و برخی متحدانش به دالیل 
گوناگــون از جمله جنگ یمن و حمایت از خلیفه حفتر ژنرال لیبیایی گرفته تا 

محاصره قطر، عامل بی ثباتی در خاورمیانه هستند.
بلومبرگ: میادین نفتی عربستان سعودی که تقریباً یک دهم نفت خام جهان 
را تولید می کنند، در خط آتش قرار گرفته اند و به تازگی از هوا، دریا و زمین به 
آنها حمله می شــود. با توجه به اینکه شرکت نفت آرامکوی عربستان بزرگ ترین 
صادرکننده نفت جهان اســت، تهدید تولید و زیرساخت های نفت خام عربستان 
خطری برای عرضه نفت است. عربستان سعودی 25۷ میلیارد بشکه ذخایر نفتی 
اثبات شــده دارد. شرکت نفت آرامکوی عربســتان می تواند روزانه 12 میلیون 
بشکه نفت تولید کند. این شرکت روزانه ۷ میلیون بشکه نفت صادر می کند که 
از هر شرکت نفتی دیگری در جهان بیشتر است و نقش این شرکت را به عنوان 

تولیدکننده ای تأثیرگذار نشان می دهد. 
اورشلیم )آکادمی علوم استراتژیک و امنیتی(: در شرایطی که اسرائیل 
دستخوش انتخابات متعدد است و توجه خود را به تحوالت داخلی معطوف کرده، 
همچنان تونل های حفاری شده و تغییرات در نظام ویژه و راهبردی خاورمیانه به 
ایفای نقش در منطقه می پردازند و این به معنای آن اســت که عرصه راهبردی 

امنیتی و سیاسی همچنان چالش های خود را به اسرائیل تحمیل می کند. 
رأی الیوم: مهم ترین پیامی که حوثی ها می خواهند از طریق هدف قرار دادن 
پاالیشگاه الشیبه که مورد منازعه امارات و عربستان است، بفرستند این است: کسی 
که با پهپاد به میدان الشیبه دست می یابد، می تواند به میادین نفتی بزرگ تر مانند 
میدان بزرگ »الغور« نیز دست یابد که روزانه حدود 5 میلیون بشکه نفت تولید 

کرده و حدود نیمی از تولیدات نفتی عربستان را تشکیل می دهد.

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان

  محمدحسن سجادی/   
بحران سوریه، نگرانی از سرایت 
بحران یا منافع بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقهای در آن، از جمله بحرانهایی 
بــود که موجب تنش در روابط برخی 
بازیگران و قبض و بســط های فراوان 
در روابط بازیگران ملی و فراملی شده 
اســت. در این میان، ایاالت متحده و 
ترکیــه نیز به عنوان دو کنشــگر که 
پس از ایران و روسیه سهمی از ورود 
به بحران سوریه برای خود قائل بودند 
به نوعی دچار تنش شــدند. با افزایش 
شــکاف روابط ترکیه و ایاالت متحده 
آمریــکا به دنبال نزدیکــی ترکیه به 
روسیه و تفاوت رویکردهای دو کشور 
به سوریه، اختالفات در مورد شرایط 
شمال ســوریه نیز به موضوع مهمی 
تبدیل شده است که دو کشور تالش 
داشــتند به نوعی این مســئله را که 
نشان دهنده تضاد منافع دو کشور در 

شمال سوریه است حل کنند. 

از اختالف نظر جدی تا توافق ایجاد 
»منطقه امن« در شمال سوریه

ترکیه و اردوغــان بارها موضع 
خود را در قبــال حمله به نیروهای 
کردی شــمال سوریه ابراز داشته اند. 
اردوغان در ششــم آگوست 2019 
نخستین مأموریت ترکیه را »پاکسازی 
شمال ســوریه از تروریسم« خواند و 
عنوان کــرد دور تازه عملیاتی را که 
ادامه »سپر فرات« )2016( و »شاخه 
زیتون« )2018( خواهد بود، در آینده 
نزدیک انجام خواهیم داد. البته این 
اظهار نظر اردوغــان با واکنش هایی 
ایاالت متحده روبه رو شد.  از ســوی 
این واکنش ها به این ســبب بود که 
اختالف نظر جدی میان دو کشور در 
مورد نیروهای کرد شمال سوریه وجود 
دارد. نیروهای کرد فعال در شــمال 
سوریه تحت حمایت آمریکا هستند؛ 
امــا آنکارا آنها را در ارتباط نزدیک با 

پ .ک. ک تعریف کرده است.
با توجــه به چنین شــرایطی، 
ایاالت متحده به دنبال آن بود تا مانع 
حمله ترکیه شود که در نهایت منجر 
بــه مذاکرات دوجانبــه و در نتیجه 
توافق بر سر ایجاد »منطقه امن« در 
شمال سوریه شــد. در این خصوص 
وزارت دفاع ترکیه عنوان کرد »درباره 
تأسیس »مرکز عملیات مشترک« در 
ترکیــه در کوتاه ترین زمان به منظور 
اجرای نخســتین تدابیر برای ایجاد 

منطقه امن و ایجاد هماهنگی میان 
ترکیه و آمریکا در این راستا به توافق 

دست یافتیم«. 

نکات مهم توافق اخیر
به نظر می رســد چند نکته در 

مورد توافق اخیر قابل ذکر است.
1ـ توافقی در سایه بی اعتمادی 

و »تنش های انباشتی«
اینکــه توافق اخیر تا چه زمانی 
بتواند پایدار باشــد، بــه متغیرهای 
زیادی بســتگی دارد که شامل حل 
اختالفات دو کشور در سایر حوزه ها 
نیز می شود. به عبارت دیگر متغیرهای 
زیادی برای تعمیق شــکاف در فهم 
سیاسی دو کشور در سوریه می تواند 
تعیین کننده باشــد. اختالف بر سر 
زندانی کردن کشــیش آمریکایی در 
ترکیه و تحریم وزیر دادگســتری و 
وزیر کشور ترکیه از سوی آمریکا، در 
کنار افزایش مالیات کاالهای وارداتی 
از سوی آمریکا علیه ترکیه و اختالف 
بر ســر پرونده فتح اهلل گولن از جمله 
این اختالفات است که فهم مشترک 
آنکارا و واشنگتن از بحران سوریه را 
تحت تأثیر اختالفات دیگر قرار داده 
است. بر این اساس نوعی بی اعتمادی 
متقابل میان دو کشور در مورد سوریه 

نیز وجود دارد.
2ـ حمایــت آمریکا از نیروهای 
YPG و ایجــاد بحران جدید برای 

ترکیه
نکته دوم در مورد تداوم و تعمیق 
شــکاف در روابط دو کشور، اختالف 
نظــر در کردهای شــمال ســوریه، 
حمایت آمریکا از نیروهای YPG و 
مرتبط دانستن این گروه با پ. ک. ک 
از سوی ترکیه اســت. از نظر ترکیه 

با تقویت نیروهــای مدافع خلق در 
مرزهای ترکیه، آینده ترکیه و سوریه 
همچنان چالش برانگیز خواهد بود؛ به  
ویژه اینکه اکنون با تقویت این نیروها، 
کانون بحران جدید برای ترکیه ایجاد 
شده است که می تواند در بلندمدت 

ادامه داشته باشد.
3ـ بهره بــرداری ترکیه از اهرم 

فشار روسی
موضوع دیگر، چرخش خریدهای 
تسلیحاتی ترکیه از واشنگتن به مسکو 
است. خرید سامانه اس 400 از روسیه 
ضمن اینکه ترکیه را به مسکو نزدیک 

کرده، تا حدود زیادی نگرانی آمریکا 
از تقویت جبهه مقابل آمریکا در غرب 
آســیا را موجب شــده است. در این 
حالت، ترکیه اهرم  فشار قدرتمندی 
علیه آمریکا به دســت آورده که این 
کشــور را میــان دو گزینه پذیرش 
منطقه حائل امن در شــمال سوریه 
طبق برنامه ترکیه یا حمله ترکیه به 

شرق فرات مردد کرده است. 
4ـ »آتش زیر خاکستر« به نام 

»منطقه امن«

اختالف بر ســر جزئیات طرح 
ایجاد منطقه حائل امن در شــمال 
سوریه می تواند نبود تفاهم سیاسی و 
»آتش زیر خاکستر« را تقویت کند. 
از یک ســو ترکیه ایجاد منطقه حائل 
32 کیلومتــری از مرزهای خود در 
عمق ســوریه را در نظــر گرفته و بر 
آن اصرار دارد. از ســوی دیگر خروج 
کامل نیروهای کرد YPG از منطقه 
حائل، جمع آوری سالح های سنگین 
آمریکایــی از این مناطــق و تخلیه 
پایگاه های نظامی YPG در منطقه 
حائل را در نظــر دارد؛ در حالی که 
آمریــکا تقریباً با تمامــی این موارد 
مخالف است. آمریکا یک منطقه حائل 
با عمق 10 کیلومتری و بدون حضور 
انحصاری نیروهــای ترک را در نظر 
دارد. با تمام این تفاسیر کنشگر سومی 
 YPG که در ایــن باره اهمیت دارد
است. این نیروها اگرچه منطقه حائل 
را پذیرفته اند، طرح آنان منطقه ای در 
عمق پنج کیلومتر بدون در برگرفتن 
شهرهای مرزی و بدون حضور هیچ 

نیروی نظامی ترکیه است. 
عالوه بر این هر دو کشور غیر از 
اختالفاتی که دارند، اهداف متفاوتی 
را نیز دنبال می کنند که می توان به 

موارد زیر اشاره کرد.

اهداف آمریکا و ترکیه از ایجاد 
»منطقه امن«

1ـ ترکیه به دنبال بسترسازی 
برای بازگرداندن پناهندگان ســوری 
به منطقه امن در شرق فرات است. بر 
این اساس به نظر می رسد طرحی که 
ترکیه در عفرین به شکل گسترده ای 
اجرا کرده، برای شــرق فــرات نیز 
در اولویت سیاســت های آنکارا قرار 

گرفته است. 
2ـ هــدف دیگــر ترکیه تالش 
برای حفظ خــط قرمزهای خود در 
قبال ســوریه به ویــژه کردهای این 

کشور است. 
3ـ عالوه بر این ترکیه نشــان 
داده که تمایل دارد به عنوان بازیگر 
منطقه ای خــارج از دایره ناتو و چتر 
آمریکا فعالیت داشــته باشد که این 
موضوع به ویژه پس از تغییر رویکرد 
ترکیه به غرب آســیا پس از تحوالت 

2011 مشهودتر بوده است. 
4ـ برای ایاالت متحده نیز حفظ 
دســتاوردهای حداقلی در سوریه و 
تمرکز بر تربیت نیروهای همســو با 
سرمایه گذاری بر نیروهای کرد مدنظر 
قرار می گیرد؛ موضوعی که در آینده 
می توانــد اهرم فشــاری علیه دولت 

ترکیه و سوریه باشد.
5ـ نکتــه دیگر اینکــه ایاالت 
متحده تالش دارد با حفظ نیروهای 
مورد حمایت خود در سوریه بخشی 
از بحران ســوریه را کنترل کند تا در 
زمانی که شــرایط داخلی این کشور 
برای ایــاالت متحده مطلوب نبود از 
ایــن موضوع برای تغییر نظم داخلی 
سوریه استفاده کند. به عبارت دیگر 
وجــود نیرویی معتــرض همواره به 
ایــاالت متحده این امکان را می دهد 
که دولت ســوریه را تحت فشار قرار 
دهد یا آن را به بحران دیگری بکشاند.

جمع بندی
در نهایت باید عنوان کرد دامنه 
اختالفات طرفین منجر به کوتاه مدت 
بودن توافق می شــود و این مســئله 
بــه تداوم تنش در شــمال ســوریه 
می انجامد. درواقع شمال سوریه قربانی 
نوسان روابط ترکیه و ایاالت متحده 
خواهد بود. نکته دیگر اینکه اختالف 
ریشــه ای بر ســر تروریست بودن یا 
نبودن کردهای شــمال سوریه میان 
دو کشور موضوعی نیست که با توافق 
حل شود و حداقل برای ترکیه پیشینه 

تاریخی طوالنی دارد.
در کنار ایــن اختالفات، هر دو 
کشور با توجه به جایگاه ایران و روسیه 
در ســوریه تالش می  کنند تا حداقل 
دستاوردهای خود را در سوریه حفظ 
کنند. با وجود این نزدیکی ترکیه به 
روســیه و ایران پیش بینی می شود 
ایاالت متحده در سوریه بیش از این 
محدودتر شود و در تنگنا قرار بگیرد.

   نوید کمالی/ در پی حوادث اخیر عراق که طی آن برخی پایگاه های نظامی وابسته به نیروهای 
جبهه مقاومت هدف حمله قرار گرفتند، بحث شناسایی منبع اصلی طراحی و اجرا این حمالت به یکی 
از مهم ترین محورهای خبری و تحلیلی رســانه های جهان بدل شــده است؛ زیرا این حمالت عالوه بر 
ایجاد تلفات انسانی و تهدید امنیت روانی منطقه، خطر شروع دور جدیدی از تنش آفرینی در غرب  آسیا 
را با هدف بر هم زدن ثبات داخلی عراق و مقابله با آنچه نفوذ جمهوری اسالمی ایران خوانده می شود 

بیش از پیش گوشزد می کند. 
تاکنون رسانه های عربی انفجارهای اخیر را در نتیجه حمله هوایی یا موشکی و برخی حتی ناشی 
از خرابکاری در داخل پایگاه ها دانسته اند، اما به طور مشخص طی روزهای گذشته شاهد تالش کم سابقه 
رسانه های آمریکایی و صهیونیستی برای معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی طراحی و اجرای 
این حمالت علیه پایگاه های گروه های مقاومت عراقی با محوریت حشدالشــعبی هستیم؛ به طوری که 
این رســانه ها در راستای اثبات ادعای خود به اظهارات بنیامین نتانیاهو در اوکراین اشاره می کنند که 
درباره حمالت مشکوک اخیر و پاسخ به پرسشی درباره دامنه اقدامات این رژیم علیه ایران مدعی شده: 
»ایران در هیچ  جایی مصون نیســت« و در ادامه هم تأکید کرده: »ما هر کجا که الزم باشــد علیه آنها 

وارد عمل خواهیم شد و وارد عمل هم شده ایم«.
البته وی به طور مشــخص از عراق نام نبرده؛ اما با توجه به تحرکات اخیر رژیم و نگرانی آنها از 
آنچه لبنانی شدن عراق خوانده می شود، این رسانه ها تأکید دارند که رژیم صهیونیستی با بهره گیری از 
جنگنده های F-35 رادارگریز خود دست به حمالت پیشگیرانه زده تا از این طریق مانع تبدیل شدن 

پایگاه های نیروهای مقاومت به زرادخانه تسلیحات نقطه زن ضد این رژیم شود!
با این  حال اگر به زوایای کمتر دیده شــده این تحوالت نگاهی دقیق داشته باشیم، واضح خواهد 
بود که هدف از تأکید بر نقش رژیم صهیونیســتی، پنهان کردن رد پای عامل اصلی وقوع این حمالت 
یعنی آمریکاســت؛ زیرا کاخ  ســفید هر چند پیگیر مهار ایران و متحدانش است، مایل نیست منافع و 

پایگاه هایش در جغرافیای عراق در خطر قرار گیرد.
از سوی دیگر، پس از جنجال های استقرار سامانه راداری و پدافندی S400 در سوریه و ترکیه و 
ماجرای شناسایی و سرنگونی پهپاد »گلوبال هاوک«  از سوی ایران که از فناوری رادارگریزی مشابهی 
با F-35 اســتفاده می کند، بدون شک غیر منطقی است در این برهه زمانی آمریکا اجازه استفاده رژیم 
صهیونیستی از این جنگنده را در خارج از سرزمین های اشغالی صادر کند؛ زیرا در شرایط فعلی وقوع 
هرگونه حادثه ای برای تجهیزات نظامی ساخت آمریکا می تواند بازار صادرات تسلیحات آمریکا را با چالش 
جدی روبه رو کند و موجب کاهش اعتبار فناوری های نظامی این کشور در مقابل نمونه های شرقی شود 

که این مسئله در جنگ تجاری آمریکا، روسیه و چین قابل توجه است.
پهپادهــای حمله کننده به پایگاه های مقاومت نــه از خارج عراق، بلکه از نقطه ای در داخل خاک 
این کشور پرواز کرده اند؛ بنابراین با توجه به گزاره های موجود به نظر می رسد اتاق عملیات روانی کاخ 
سفید تالش می کند در راستای جلوگیری از هدف قرار گرفتن منافع این کشور در خاک عراق،  به ویژه 

پایگاه های نظامی با هماهنگی نتانیاهو این رژیم را عامل این حمالت معرفی کند!
البته استقبال نتانیاهو از این طرح آمریکایی ناشی از پیش رو بودن انتخابات پارلمانی و نیاز او به 
چهره ای کاریزماست؛ زیرا سرنوشت معامله قرن ترامپ به نتیجه انتخابات رژیم صهیونیستی گره خورده 
و شکست نتانیاهو در این انتخابات در واقع به عنوان شکست ترامپ در انتخابات 2020 تفسیر می شود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت جنجال سازی های اخیر رسانه های غربی ـ عبری درباره نقش رژیم 
 صهیونیســتی در واقع بازی رســانه ای برای ایجاد انحراف نسبت به تالش آمریکا در راستای تضعیف و 

حذف تدریجی گروه های مقاومت از معادالت امنیتی و سیاسی عراق است.

پنجره

پروژه آمریکا علیه مقاومت نشانه افول
   محمدرضا مرادی/ کشــتی نفت کش ایرانی گریس ـ 1 حامل دو میلیون بشــکه نفت خام 
باالخره پس از یک ونیم ماه توقیف غیر قانونی، با حکم دادگاه جبل الطارق آزاد شد. این مسئله شکستی 

برای انگلیس و آمریکا به شمار می رود.  
دولت  آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری به ایران به دنبال به  صفر رساندن فروش نفت 
ایران اســت که در این مســیر مقابله با نفت کش های حامل نفت ایران یکی از روش های اجرای این 
سیاست محسوب می شود؛ به همین دلیل دولت انگلیس به نیابت از آمریکا و با استفاده از نفود خود 
در جبل الطارق، نفت کش ایران را به بهانه های واهی توقیف کرد؛ مسئله ای که کاماًل برخالف موازین 
حقوقی در عرصه بین الملل است؛ اما ایران برخالف اقدام غیر حقوقی لندن، نفت کش انگلیسی را که 

به هشدارهای محیط  زیستی ایران بی توجه بود، در خلیج فارس توقیف کرد.
 این مســئله سبب شد تا انگلیس از طریق واســطه های زیادی خواستار رفع توقیف نفت کش 
خود شــود؛ اما ایران با اقتدار تمام در برابر فشــارهای همه جانبه انگلیس و آمریکا ایستاد و در نهایت 
این دو کشــور را وادار به عقب نشینی کرد. توقیف نفت کش انگلیس سبب شد تا اقتدار دریایی ایران 
برای کشــورهای غربی اثبات شــود. در واقع غربی ها تصور این اقدام قاطع از سوی ایران را نداشتند 
و غافلگیر شــدند. توقیف نفت کش ایرانی با تحریک دولت  ترامپ و به دالیل غیر قانع کننده، اشــتباه 
بزرگ دولت انگلیس بود. به گزارش روزنامه رأی الیوم، ایرانی ها از حق مشروع خود در برخورداری از 
زندگی کریمانه و ابزارهای قدرت برای دفاع از خود در برابر این تجاوزگری اســتکباری آشکار آمریکا 

دست برنخواهند داشت.
یکی از مهم ترین پیامدهای راهبردی آزادسازی کشتی گریس ـ1 به طور حتم ضربه به تالش های 
آمریکا برای تشکیل ائتالف دریایی ضد ایرانی در منطقه خلیج فارس است. در شرایط کنونی بسیاری از 
متحدان آمریکا با این ائتالف مخالفت کرده و آن را عامل تشدید تنش در منطقه می دانند. در شرایط 
کنونی، پیروزی ایران در ماجرای توقیف نفت کش سبب شد تا کشورهای گوناگون به این نتیجه برسند 
که ایران در برابر دفاع از منافع و امنیت خود و منطقه با اقتدار تمام عمل می کند؛ به همین دلیل این 

مسئله ضربه ای دیگر به طرح آمریکا در خلیج فارس است.  
مســئله دیگر به شکســت آمریکا در عرصه بین الملل مربوط است. به تازگی نشریه »فارن افرز« 
در پرونده ای با قلم اســتادان روابط بین الملل مانند فرید زکریا، به بررســی نشانه های افول هژمونی 
آمریکا پرداخت. در این پرونده به صراحت پایان ابرقدرتی آمریکا اعالم شد؛ به این معنا که به تدریج 
کشورهای اروپایی و متحدان واشنگتن نیز به دستورات و خواسته های آمریکا توجهی نمی کنند. نمونه 
این مسئله از سوی دولت جبل الطارق رخ داد. پس از اینکه قاضی دادگاه عالی جبل الطارق حکم پایان 
توقیف نفت کش  گریس را صادر کرد، وزارت دادگستری آمریکا نامه ای به مقامات قضایی جبل الطارق 
ارسال کرده و از آنها خواسته بود توقیف نفت کش گریس  را تمدید کنند؛ اما دادگاه عالی جبل الطارق 
با بی اعتنایی به فشارها و درخواست رسمی  آمریکا برای تمدید توقیف نفت کش گریس، حکم آزادی 

آن را صادر کرد. این مسئله شکستی راهبردی برای آمریکا به شمار می رود. 
در نهایت باید تأکید کرد که ماجرای توقیف نفت کش ایران از ســوی انگلیس و اقدام ایران در 
توقیف کشتی انگلیسی و در نهایت عقب نشینی لندن در برابر تهران نشان داد مهم ترین ابزار مقابله 
با زیاده خواهی های کشورهای غربی، زبان اقتدار و قدرت است؛ زیرا منطق حاکم بر عرصه بین الملل 
زبان قدرت بوده و کشورها در صورتی که از خود عجز و ضعف نشان دهند باید شاهد فشارهای بیشتر 
از سوی کشورهای غربی باشند. بسیاری از کارشناسان معتقدند در ماجرای توقیف نفت کش انگلیس 
از سوی ایران، نیروهای سپاه پاسداران به حاکمیت انگلیس بر دریاها خاتمه دادند و این بزرگ ترین 

شکست برای انگلیس به شمار می رود. 

فراسو

دامنه اختالفات طرفین منجر به 
کوتاه مدت بودن توافق می شود و این 
مسئله به تداوم تنش در شمال سوریه 
درواقع شــمال سوریه  می انجامد. 
قربانی نوسان روابط ترکیه و ایاالت 
متحده خواهد بود. نکته دیگر اینکه 
اختالف ریشــه ای بر سر تروریست 
بودن یا نبودن کردهای شمال سوریه 
میان دو کشور موضوعی نیست که با 
توافق حل شود و حداقل برای ترکیه 

پیشینه تاریخی طوالنی دارد

نگاهی به ابعاد و زوایای توافق ترکیه و آمریکا در شمال سوریه

آتشزیرخاکستر

»اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش اسالمی حماس گفت: »ما در جبهه غزه برای یاری قدس و حق بازگشت می جنگیم. عملیات قهرمانانه 
گروه های مقاومت فلسطینی در غرب رام اهلل هشداری به صهیونیست هاست؛ به اینکه از بشکه باروتی که در قدس و مسجداالقصی منفجر می شود، دوری 

گزینند.«
 بشکه باروت

در انتظار اشغالگران
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»سوداگری« در مفهوم بنیادی 
خود به معنــای بازرگانی، تجارت، 
داد و ســتد یا در فرم عام پســند آن 
»معامله گری« اســت که در ژرفای 
آن روح مقابله با صنعت گری نهفته 
اســت. گاه ســوداگران یگانه عامل 
جلوگیری از صنعتی شــدن و ورود 
فناوری به یک کشور هستند. از قدیم 
یک تاجر قوی یا معامله گر خبره را 
کسی می دانستند که بتواند هر چیز 
قابل معامله ای را با قیمت کمتر بخرد 
و با قیمت باالتری در بازار بفروشد. 
این ماهیت در برخی مواقع موجب 
می شود سوداگران در کشورهای در 
حال توســعه ]و وابسته به واردات[، 
با انگیزه صرفاً مبتنی بر کسب سود 
بیشــتر، صدمات جبران ناپذیری بر 

پیکره اقتصاد کشور وارد کنند.
جهت معامله سوداگر می تواند 
تعیین کند که عمل آن به نفع اقتصاد 
است یا خیر؟ اگر سوداگران کاالهای 
داخلی را از تولیدکنندگان خریداری 
کرده و با قیمت مناسب در بازارهای 
خارجی به فروش برســانند، این امر 
به معنای ورود ارز به داخل کشــور 
و تقویت اقتصاد کشــور است. حال 
اگر جهت مخالف این باشد و تجار با 
هدف سود بیشتر کلیه تمرکز خود 
را بر واردات کاال از ســایر کشورها 
به داخل مرزهــای وطنی معطوف 
 کنند، به گونه ای که بدون توجه به 
بازارها و شرکت های تولیدی داخلی، 
کارآفرینــان و فعاالن اقتصادی، هر 
آنچه سودده باشد، وارد کشور کنند 
که چه بسا ورود برخی از این کاالها 
به مثابه خروج برخی تولیدکنندگان 
از عرصه اقتصادی باشد می تواند برای 

اقتصاد بسیار آسیب زا باشد.
در داخل مرزهای کشــور نیز 
ســوداگری می تواند تأثیری مثبت 
یا منفی بر اقتصاد داشــته باشــد. 
ســوداگر می تواند بین تولیدکننده 
و مصرف کننــده قرار بگیــرد و به 
توزیع سریع و افزایش میزان فروش 
کمک کنــد؛ اما گاه ســوداگران از 
خأل اطالعاتی بین فروشــندگان و 
مصرف کنندگان اســتفاده می کنند 
و کاالهــا را کــه با قیمتــی پایین 
از تولیدکننــده خریــداری کــرده 
و بــا قیمت بــه مراتــب باالتر به 

مصرف کنندگان می فروشند.
ســرمایه گذاری  با  سوداگری 
تفاوت دارد. به  طور خالصه سوداگری 
به  معنای پیگیری ســود است؛ اما 
ســرمایه گذاری به  معنای پیگیری 
کســب درآمد در طول زمان است. 
ســرمایه گذار پول خــود را در یک 
فعالیــت اقتصادی ســرمایه گذاری 
می کند تا بتواند در انتهای یک دوره 
خــاص، با به بهره برداری رســیدن 
آن فعالیت، ماننــد تولید کفش از 
بازده پول خود کســب درآمد کند. 
وجود درجــه ای از ســوداگری در 
بازارهــای مختلف به منظور تهییج 
رفتــار مردم برای خریــد و فروش 
کاالها یا سهام شــرکت ها ضروری 
است؛ اما اگر انگیزه غالب دارندگان 
منابع مالی بر ســوداگری متمرکز 
باشد، نمی توان انتظار داشت بخش 
صنعت کشــور توســعه پیدا کند. 
ســوداگران سود بیشــتر در مدت 
زمان کمتر می خواهند؛ در حالی که 
سرمایه گذاری یک فرایند اقتصادی با 
بازه زمانی به مراتب طوالنی تر است. 
اگــر انتظار از کاهش ســود بانکی، 
افزایش حضور صاحبان منابع مالی 
در بخش تولیدی کشور است باید با 
سوداگران بزرگ ـ که در هر بازاری 
تنها به دنبال ســود شــخصی خود 
هســتندـ مقابله کرد. وضع قوانین 
مناســب و نظارت دولت بر بازارها 
تحت چنین شرایطی ضروری به نظر 

می رسد.
راهکارهای درست جهانی مانند 
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه برای 
مقابله با سوداگری وجود دارد. نکته 
شــایان توجه در اجــرای مؤثر پایه 
مالیات بر عایدی سرمایه، پیش بینی 
فرایند ثبت کلیه معامالت و مبادالت 
با قابلیت راستی آزمایی مبلغ معامله 
و همچنین امکان دسترسی به کلیه 
است.  مربوطه  اطالعاتی  پایگاه های 
نظر به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه 
بر تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش 
دارایی وضع می شود؛ از این رو پیش 
از هرچیزی باید ضمن اعالم فهرست 
دارایی های مشمول این مالیات، موانع 
احتمالــی برای شناســایی و رصد 
تبــادالت مالی احصا و ضمانت های 
اجرایــی )مجازات هــای احتمالی( 

تبیین شود.

خروج آمریکا از برجام و قرار گرفتن این توافق نامه بین المللی در مسیری 
ابهام انگیز که مشــخص نیســت نتیجه و آخراالمر آن به کجا خواهد رسید و 
همچنین همراهی و همکاری نکردن کشورهای راهبردی اروپا از جمله انگلیس، 
فرانســه و آلمان با ایران در معادالت اقتصاد جهانی و زیرپا گذاشتن تعهدات 
امضاشده خودشان در بندهای متعدد برجام، سبب شده است مردم ایران نسبت 
به حسن نیت کشورهای اروپایی و آمریکا مبنی بر کمک به توسعه و پیشرفت 

کشورشان بیش از هر زمان دیگری سوءظن داشته باشند.
اقتصاد کشورهای اروپایی به شدت به اقتصاد آمریکا وابسته است و تصور 
اینکه آنها بخواهند روزی برای تجارت و فعالیت های بازرگانی بین ایران و آمریکا، 

کشورمان را انتخاب کنند، تصوری دور از انتظار و نابجاست.
اما غرب دیگر قطب دنیای اقتصاد نیست و رقبای بزرگ اقتصادی ای در 
مقابل آن قد علم کرده اند، تا جایی که می توان قدرت های بزرگ اقتصادی شرق 

را به  منزله راهبران قطار اقتصاد جهان در دهه های آینده دانست.
رهبر معظم انقالب در تاریخ 25 مهر 139۷ و در دیدار با جمعی از نخبگان 
و استعدادهای برتر علمی با تأکید بر ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که 
در مسیر رشد جهشی قرار دارند، اظهار داشتند: »این گونه کشورها عمدتاً در 
آسیا هستند، بنابراین باید نگاه مان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکه نگاه 
به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد.«
از کشورهای تأثیرگذاری که در شرق وجود دارند، می توان از هند، چین، 
روسیه، پاکستان، ترکیه، اندونزی و... نام برد که توانایی و ظرفیت بسیار گسترده 
و بزرگی را در حوزه سرمایه انسانی، اقتصادی و فرهنگی دارند و می توانند سد 
محکمی را در برابر یکجانبه گرایی و تک قطبی شدن جهان از سوی غرب بنا 

نهند که اینچنین هم شده است.
صنــدوق بین المللی پول طبــق آخرین آمار خود، رشــد اقتصادی در 
کشــورهای منطقه نام برده شده را در بین سال های 2014 تا 201۷ حدود 
۷ درصد اعالم کرده است که در بین تمام مناطق جهان با کشورهای موجود 

بیشترین نرخ رشد اقتصادی محسوب می شود. 
کشورهای این منطقه با تقسیم کاری که در حوزه تولید کاالها و خدمات 
انجام می دهند، می توانند ارزش افزوده خود را افزایش دهند و موجبات هر چه 
کمتر شدن هزینه ها را فراهم کنند. با انجام این فرایند و گذشت آن کشورها 
بــه  صورت بهتری می توانند جایگاه خود را در اقتصاد منطقه و حتی اقتصاد 

جهان درک کنند.
جمعیتی که در آســیا وجود دارد، شــامل 4/5 میلیارد انسان می شود 
کــه در مقابل جمعیت حدود 1/5 میلیاردی اروپا و آمریکا ظرفیت بزرگی را 
ایجاد کرده اســت. این ظرفیت بازار بزرگ اقتصادی و جذابی را برای هر فرد 
و بنگاه اقتصادی متصور می کند تا نهایت استفاده را از آن ببرد. در این میان، 
اصلی ترین راه ارتباطی برای مبادالت اقتصادی در بین کشورها مسائل بانکی 
و پولی اســت و متأسفانه بیشترین حوزه ای که در آن غرب توانسته است به 
کشورهای مخالف و ناهمسوی خود فشار و تحریم ظالمانه روا دارد، دالر و یورو 
است. بیشتر کشورهای اروپایی از یورو برای مبادالت خود استفاده می کنند؛ 
اما مزیت شرق در حوزه تنوع پول های ملی کشورهای آن است که می توان از 
این ظرفیت در راه دورزدن تحریم ها و رسیدن به اهداف مدنظر استفاده کرد.

  روح اهلل صنعتکار/ بیش از 16 ســال از صدور فرمان هشت ماده ای خطاب 
به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری 

از سوی نهادهای ذی ربط انجام شده است.
اولین راه مبارزه با فســاد افزایش سطح تقوای فردی و اجتماعی و فرهنگسازی 
آن اســت. باید توجه داشت، تقوا شــاخه هاي گوناگوني دارد، تقواي مالي و اقتصادي؛ 
تقواي جنســي و اجتماعي؛ تقواي سیاســي و... . آنچه در اینجا بیشتر موردنظر است، 
تقواي کاري اســت که معادل خویشتن داري و پرهیزکاری در کار است؛ یعني کنترل 
خویش هنگام انجام دادن کار و پرهیز از روابط ســوء اجتماعي با دیگران. از آنجا که 
امیرالمؤمنین علی)ع( کارگزاران خود را به  طور ویژه به رعایت تقواي فراوان سفارش 
مي کند، مي توان استنباط کرد دیدگاه ایشان در اینجا بیشتر ناظر به تقوا و خودکنترلي 
در عرصة کار و کارگزاري است و کارگزار موظف به خودکنترلي در همة کارها، به  ویژه 
در امر حکومت و مدیریت اســت؛ اگرچه این سفارش ها، در شکلي دیگر، همة افراد و 

عرصه ها را فرا مي گیرد.
حســاب دهي و پاسخ گویي موجب کاهش درجه و میزان فساد مي شود. این امر 
ممکن است به روش هاي گوناگونی به  دست آید که مهم ترین و تأثیرگذارترین روش، 
ایجاد خودکنترلي و خود نظارتي در افراد اســت. بنابراین، بر اساس آموزه هاي دیني، 
نخســتین گام براي مبارزه با فساد اداري و دیگر بیماري هاي اجتماعي مدرن، تزریق 
جهان بیني صحیح در جامعه اســت؛ همچنین عمل به اصول اســالمي به  طور کامل، 
براي هدایت انسان به سمت صلح و شکوفایي حقیقي باید تشویق شود. پاسخ گویي و 
مسئولیت پذیري اي که از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخگویي  است 

که از نظارت بیروني ناشي مي شود.
روش مهم دیگر استفاده از کارگزاران سلیم النفس است. هر نظام اداري و حکومتي 
براي اینکه بتواند امور جامعة خود را به  درستي اصالح کند، باید از کارگزاران شایسته 
و متعهــد بهره گیرد. در میان همة حکومت ها، تاکنون هیچ حکومتي، مانند حکومت 
امیرالمؤمنین علي)ع( در زمینه امور کارگزاران خود حساســیت و دقت به خرج نداده 
اســت. این واقعیت را مي توان از نامه ها و خطبه هاي گوناگون حضرت به کارگزاران و 
والیان حکومتي در ابعاد سیاســي، اقتصادي و دیني جست وجو کرد. در همة نامه ها و 
عهدنامه هاي حضرت به کارگزاران، مسئلة رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت 
دیده مي شــود. در اندیشة سیاسي اسالم، کســاني که از امکانات و اموال و اختیارات 
حکومتي بهره مند مي شــوند، باید صفات و ویژگي هایي داشته باشند تا بتوانند وظیفة 

خود را به  درستي انجام دهند؛ در غیر این صورت، سبب تباهي امور مي شوند.
امیرمؤمنان علي)ع( هیچ گاه در عزل و نصب هاي خود، مسئلة رفاقت و خویشاوندي 
را مدنظر قرار نمي دادند و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستاي بقاي 
حکومت خود عمل مي کردند، به کار نمی گرفتند؛ بلکه تنها به رضاي خدا مي اندیشیدند 
و مصلحت مردم را در نظر مي گرفتند. در اندیشة سیاسي حضرت، هیچ خطري براي 
جامعة اسالمي بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم صالحیت نیست. 
به همین دلیل، هنگام گماردن مالک اشتر نخعي به حکومت مصر، در نامه اي به مصریان 
چنین هشدار داده است: »من بیم دارم که نابخردان و نابکاران، زمام امور مملکت را به 
دست گیرند و مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با 
صالحان به دشمني برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند.« )نهج البالغه، ص 1050(

حضرت مرتباً مردم را به مســئلة کارگزاران توجه مي دادند و مي فرمودند مبادا 
زمامداران بي اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهي کشانند؛ چرا که اگر 
حساسیت مردم به چگونگي رفتار کارگزاران از بین برود، آن گاه افراد بي لیاقت و فاقد 
صالحیت در مراتب زمامداري قرار مي گیرند و جامعه را به تباهي مي کشانند.)مجلسي، 

1402ق،  ج 69، ص 1۷6(
نتیجه آنکه اگر در نظام اداري و حکومتي از افراد سالم و متعهد استفاده شود و 
از طرفي نظارت مســتمر براي تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم 
باشد، یقیناً مي توان به اقامة عدل و قسط در جامعه امیدوار بود. بدیهي است تنها در 
این صورت است که مي توان امیدوار بود مردم به نظام حکومتي جامعه اقبال کنند و 

در رفع فساد و تخلف، با کارگزاران همکاري و همگامي کنند.

تعیین قیمت ارزسوداگری
در داخل کشور 

»وحید شقاقی« کارشناس مسائل اقتصادی درباره دالیل تشکیل بازار متشکل ارزی اظهار داشت: »بازار متشکل ارزی شکل می گیرد تا صراف ها 
به هم مرتبط و نیازهای خرد مردم در این بازار تأمین شود. این بازار همچون بورس از 8 و نیم صبح خرید و فروش ارز را اعالم کرده تا مردم نیاز ارزی 

خود را تأمین کنند و به جای آنکه قیمت ارز در دبی و سلیمانیه تعیین شود، در همین بازار کشف قیمت صورت می گیرد.« 

شاخص

فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه ـ 1

اقتصاد جهان

جدال بر سر قدرت اقتصادی

 علی رضایی/ فســاد عاملی 
است که می تواند به  مثابه معضلی عظیم 
موجب شکنندگی اقتصاد شود؛ زیرا با 
ایجاد ناامیــدی در میان آحاد جامعه 
و حتی فعــاالن و بنگاه های اقتصادی 
انگیزه آنان نسبت به فعالیت مستمر و 
اطمینان بخش در حوزه سرمایه گذاری 
و عملکرد اقتصادی کم و کمتر می شود.

باید توجه داشــت کــه اگر در 
مواجهه با پدیده شــوم فساد اقدامی 
قاطعانــه و به دور از هرگونه شــعار و 
بر اســاس عمل انجام نگیرد، منابع و 
ظرفیت های موجود در کشور از مسیر 
صحیح و مناســب خارج می شود؛ به 
گونه ای که موجبات کاهش بهره وری 
و عدم جذب سرمایه گذاری الزم برای 
توسعه و پیشرفت کشور فراهم می شود.
در همین راســتا، اگر بخواهیم 
خالصه ای از ضررهای فساد اقتصادی 
از دیدگاه رهبر معظم انقالب را مورد 
توجــه قرار دهیم، الزم اســت بیانات 
ایشان در جلسات و دیدارهای گوناگون 
با اقشــار مختلف مردم و مسئوالن را 

مرور کنیم:

مدیر فاسد؛ پایگاه دشمن
اّولین ضرر فســاد این است که 
بیت المال خالی می شود و پول مردم 
به جیب یک شخِص طّماع و حریص 
و خودخواه و زیاده طلب می رود. ضرر 
دوم این است، کسانی که می خواهند 
با پول خود در کشور فّعالیت اقتصادی 
کنند ـ کارخانه تأسیس کنند، مزرعه 
راه بیندازنــد و تولیــد کنند - وقتی 
دیدند از راه های نامشــروع می شــود 
این همه ثروت به دســت آورد، آنها 
هم تشــویق می شــوند که بروند کار 
نامشروع کنند. عّده ای می گویند مبارزه 
با مفاســد اقتصادی موجب می شود 
که ســرمایه دار، سرمایه گذاری نکند؛ 
اما من می گویم قضیه عکس اســت؛ 
اگر با فســاد اقتصادی مبارزه نشود، 
هر ســرمایه داری وسوســه و تشویق 
می شــود که به جای وارد شــدن به 
کار پُردردســر تولید و مقّدمات آن و 
راه های طوالنی دیگر، برود مشــغول 
بند و بست و کارهای فسادانگیز شود. 
یک فاســد، دیگران را هم به فســاد 
می کشاند و تشویق می کند. بنابراین 

ضرر دوم این است که کشور از فّعالیت 
اقتصادی باز خواهد ماند. ضرر سوم این 
است که آدم فاســد وقتی بخواهد از 
بیت المال مسلمانان استفاده کند، به 
طور مســتقیم که او را راه نمی دهند؛ 
مجبور است به مدیران و مسئوالن و 
هر کسی که سر راهِ او قرار دارد، رشوه 
بدهد. هر کسی هم نمی تواند در مقابل 
رشوه مقاومت کند. البته بعضی افراد 
مقاومت می کنند، بعضی هم دانسته یا 
ندانسته تسلیم می شوند. بنابراین آدم 
فاســد برای رسیدن به هدف خود، با 
رشوه دادن و شیرینی دادن، عّده ای را 
فاسد می کند؛ مدیران را فاسد می کند، 
مأموران را فاسد می کند، مأمور بانک 
را فاسد می کند، مأمور فالن وزارتخانه 

را فاسد می کند.
ضرر چهارم این اســت که وقتی 
پــول و لقمه حرام در بیــن مردم و 
نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج 
می شود؛ »امرنا مترفیها ففسقوا فیها«. 
وارد شــدن در میدان فســاد مالی، 
مقّدمه ورود به میدان فساد اخالقی و 
فســاد جنسی و فساد شهوانی و انواع 
و اقسام فسادهاست. ضرر پنجم اینکه 
وقتی مدیران و مردمی فاســد شدند، 
بــه پایگاه دشــمن خارجــی تبدیل 
می شوند. دشمن خارجی از آدم های 
فاســد، برای اهداف سیاسی خود در 
کشور، خوب استفاده می کند. مبارزه 
 با فســاد، یک جهاد همه جانبه است.

)1381/10/19(

بازی با رأی مردم
زیــان بزرگ فســاد اقتصادی در 
دستگاه های دولتی این است که پول را 
در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت 
پول به کار می گیرد و دور باطلی به وجود 
می آید. از قدرت و داشــتن مسئولیت و 
مدیریّت در بخش هــای مختلف برای 
جمع آوری ثروت و پول سوءاســتفاده 
شود؛ بعد همان پول مجّدداً در خدمِت 
خریدن آرای رأی دهندگان قرار گیرد؛ 
حــاال یا خریدن آشــکارـ که در خیلی 

جاها در دنیا معمول است پول بدهندـ 
یا خریدن پنهان با شیوه های گوناگون؛ 
یعنی با خرج کردن های گوناگون، جلب 
محبوبّیت کنند. وقتی با تبلیغات فریبنده 
پُرخرج، آرای مردم را به سمت خود جلب 
کنند، این مردم ساالری و دخالت مردم 
در امور نیست؛ رأی مردم در اینجا بازیچه 

شده است.)1381/۷/30(

مبارزه با فساد
 مقدمه جذب سرمایه

در اهمیت مبارزه با فساد، هر چند 
گاهی مبارزه با فساد عاملی برای دفع 
سرمایه مطرح می شود، اما رهبر معظم 
انقالب در این بــاره می فرمایند: اتفاقاً 
مبارزه  با فساد، سرمایه گذار سالم را که 
قصد فسادانگیزی و سوءاستفاده ندارد، 
به کار تشویق می کند. اخیراً گزارشی 
از یک سازمان معتبر بین المللی خواندم 
که درباره  همین مســائل کار می کند. 
این ســازمان اعالم کــرده که یکی از 
موانع اصلی سرمایه گذاری در بعضی از 
کشورها عبارت است از فساد اقتصادی. 
اینها می گفتند مبارزه  با فساد جزء موانع 
ســرمایه گذاری اســت؛ ببینید چقدر 
فاصله اســت! مبارزه  با فســاد مطرح 
می شــود؛ به جای اینکه عناصر دست 
اندرکار استقبال کنند و در حد وظایِف 
خود ایفای نقش کنند، به عکس عمل 

می کنند.)1384/2/19(
همان چند ســال پیش که بنده 
اول بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت 
کردم، بعضی از مسئوالن در ذهن شان 
این بود که ممکن اســت مشــکالتی 
ایجاد کند. من گفتم نه، آن کســانی 
که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی 
داشته باشــند، خوشــحال می شوند 
از اینکــه یک عــده کاّلش و قاّلش و 
کالهبردار و پشت هم انداز و قانون شکن 
در میدان نباشــند، راه هــا را نبندند، 
اینهــا را بدنام نکنند. مــا این دو تا را 

نه فقط بــا همدیگر منافی نمی دانیم، 
بلکــه بنده اینها را مکمل هم می دانم.

)1385/11/30(
یکی از بزرگ ترین مسئولیت های 
جملــه  ز  ا ـ  کشــور مســئوالن 
رئیس جمهوری محترم ـ تعقیب مفاسد 
مالی و اقتصادی است که باید در برنامه 
دولت قرار گیرد. البته قّوه قضائیه و قّوه 
مقّننه هم در این زمینه مســئولند و 
خوشبختانه همکاری هایی هم می کنند. 
این مبارزه باید جّدی شــود و خود را 
در مرحله عمل نشــان دهــد. مبارزه 
با مفســده اقتصــادی و مالی یکی از 
کارهایی است که به گشایش اقتصادی 
کشــور هم کمک خواهد کرد. یکی از 
موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود 
گلوگاه های فساد است که به شّدت باید 
از آن ترســید و با آن مقابله و مبارزه 
کرد. لذا کار سختی است. برای مقابله 
با شیوع فســاد اقتصادی و مالی، باید 

لباس مبارزه به تن کرد.

پیشگیری مهم تر از برخورد
در داخل تشکیالت دولتی، اهمیت 
مبارزه  با فساد اقتصادی بیشتر است از 
عین همین کار در دســتگاه قضایی. 
دســتگاه قضایی مجازات مفسد را بر 
عهده دارد، دستگاه اجرایی جلوگیری 
از بروز فساد را بر عهده دارد؛ این مهم تر 
است؛ این پیشگیری است. در پیچ و خم 
داالن های گوناگون اجرایی است ـ چه 
در مرحلــه  برنامه ریزی، چه در مرحله  
اجراـ که فســاد جــان می گیرد؛ این 
میکروب های فساد به وجود می آیند و 
رشد می کنند و تکثیر می شوند؛ جلوی 

اینها را باید گرفت.)1386/4/9(
بنابراین ایشان، فرمان مهمی را در 
تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380 در 
زمینه مبارزه  همه جانبه و سازمان یافته 
با مفاســد مالی و اقتصادی، خطاب به 

سران قوا صادر کردند.
رهبر معظم انقالب در این زمینه 
معتقدنــد با از بین رفتن ریشــه ها و 
زمینه های فســاد مالی و به  طور کلی 
اقتصادی در اقدام و عملکرد محسوس 
و اثرگذار، دستگاه های مسئول به ویژه 
قوای سه گانه مســئولیت های خود را 
بیش از پیش و جدی تر دنبال کنند تا 

اهداف مدنظر نیز تحقق یابد.

بازخوانی دیدگاه رهبر معظم انقالب درباره مبارزه با فساد

بایدلباسمبارزهبهتنکرد

تکاپو

 مبارزه با مفسده اقتصادی 
و مالی یکی از کارهایی اســت 
که به گشایش اقتصادی کشور 
از  یکی  کرد.  هم کمک خواهد 
موانع پیشرفت اقتصادی کشور، 
است  فساد  گلوگاه های  وجود 
ترسید  آن  از  باید  به شّدت  که 
و با آن مقابله و مبارزه کرد؛ لذا 
کار سختی است. برای مقابله با 
مالی،  و  اقتصادی  فساد  شیوع 

باید لباس مبارزه به تن کرد

 اکبر کریمی/  »برنامه نویسی« شاخه ای از 
مهندسی نرم افزار است که عمر مفید آن در کشور 
مــا به حدود دو دهه پیش برمی گردد. با این حال، 
هم اکنون در کشــور جوانان و متخصصان زیادی را 
می تــوان یافت که تحصیــالت تکمیلی را به اتمام 
رســانده اند و در این حرفه فعالیت دارند یا در حال 
تحصیل در آن هستند؛ از این  رو یکی از ظرفیت های 
باالی کارآفرینی و اشــتغالزایی کشــور، در حوزه 

برنامه نویسی وجود دارد.
بــر اســاس قابلیت هــای موجــود در حوزه 
کســب وکار برنامه نویســی، می توان مدعی شد با 
سرمایه اولیه پایین نیز امکان اشتغالزایی در آن فراهم 
است. در واقع می توان گفت، بیشتر برنامه نویس های 
برتر امروز یا شرکت های برنامه نویسی مشهور کشور، 
فعالیت خود را با سرمایه محدود و مراحل ابتدایی 

شروع کرده اند.
»مهندس مجید کریمی« برنامه نویس زنجانی 
در این زمینه می گوید: »برای شروع کسب وکار در 
حــوزه IT، به ویژه برنامه نویســی، چند عامل مهم 
مطرح است که سطح فعالیت را از ساده تا پیچیده 
متغیر می کند. این عوامل شامل میزان کسب درآمد 
مورد انتظار، نوع برنامه، میزان حساسیت کار و نیاز 
مشــتری، نیاز یا عدم نیاز برنامه به امور پشتیبانی، 
توسعه پذیری، افق بازار و بازاریابی، حسابداری امور 
مالیاتی، تعداد اعضای فعال در پروژه ها و مســائل 
پیرامونی آن و... می شود که با نگاه به موارد مطرح 
شده، سه ســطح فعالیت برای شروع برنامه نویسی 

قابل تصور است:

 سطح اول: برنامه نویسی
 با نیروی محدود و زمان متمرکز

در این سطح، تفهیم موضوع و دریافت خواسته 
مشتری طی جلسات محدودی نیازسنجی شده و 
نرم افزار طی مدت یک تا ســه ماه نوشته می شود. 
این گونه برنامه ها معموالً نیاز چندانی به توســعه و 
ارتقای سطح بعد از تحویل پروژه ندارند. مشتریان 
این سطح از برنامه نویسی ها، کسب وکارهای صنفی و 
خرده فروشی و نیازمندان به نرم افزارهای به اصطالح 

جزء هستند.
تنها سرمایه مورد نیاز برای شروع کار در این 

سطح برنامه نویسی، یک دستگاه کامپیوتر متوسط 
است و حتی برای شروع کار به داشتن مهارت باال 
در کدنویســی و... نیازی نیست. البته میزان درآمد 
در ایــن ســطح نیز معموالً پایین اســت و در حد 
تأمین هزینه های تحصیــل و افزایش تجربه برای 

برنامه نویس است.

سطح دوم: استارت آپ یا شروع 
به پیاده سازی ایده ها و کسب و کارهای نوپا

در این ســطح از کســب وکار، تعــدادی از 
برنامه نویســان که ســابقه های کم و بیش باالیی 

در ســطح اول برنامه نویسی 
دارند، با هم فکری و مدیریت 
گروهی، درصدد تبدیل ایده 
به محصول برمی آیند و برای 
نیل به هدف، به امید رسیدن 
به محصول زمان قابل توجهی 
صرف می کنند. این ســطح 
با  معموالً  برنامه نویســی  از 
پذیرش ریسک های کاری و 
تقسیم  انجام می شود.  مالی 
وظایــف، مدیریــت کارآمد 
و درآمد وابســته به نتیجه 
پــروژه، از جمله ویژگی های 

این ســطح است و هزینه اولیه آن شامل تجهیزات 
کامپیوتری مورد نیاز هر برنامه نویس، صرف زمان 
نسبتاً باال، نیاز به مکانی برای گردهمایی و برگزاری 
جلسات و همفکری و کار مستمر تیمی است. این 
سطح از اشــتغالزایی نیز با گرد هم آمدن چندین 

دوست دانشگاهی متخصص قابل راه اندازی است.

سطح سوم: برنامه نویسی
 سازماندهی شده

این ســطح مربوط بــه شــرکت ها و مراکز 
برنامه نویسی می شود که برخی از محصوالت آنها به 
درآمدزایی رسیده باشد. در این سطح، برنامه نویسان 
کاماًل سازماندهی شده اند، نیاز به تبلیغات احساس 
می شود، هیئت رئیسه تشکیل می شود، شرکت برای 
درآمد بیشتر کارمند فنی استخدام می کند، به فضای 
مناسبی برای برنامه نویسی احتیاج است و به امکانات 

ایاب و ذهاب و... نیاز می شود. 
برای فروش محصوالت نیاز به حضور مستمر 
در نمایشگاه ها و فعالیت در فضای 
اینترنتی  پایــگاه  ایجاد  مجازی، 
بــرای معرفــی توانمندی هــا و 
محصوالت تولیــدی و... ضروری 

به نظر می رسد.
هزینه  برآورد این ســطح از 
کسب وکار می تواند بسیار متغیر 
باشد. حقوق برنامه نویسان، خرید 
تجهیزات کامپیوتــری و اداری، 
مالیات، هزینــه تبلیغات، هزینه 
اجــاره و خریــد مــکان، هزینه 
نگهداری تجهیزات و هزینه های 
مصرفی شــامل هزینه اینترنت، 
آب، برق، تلفن و... جزء هزینه های قطعی این سطح 

از کسب وکار است.

چگونه یک برنامه نویس شویم؟
مهنــدس کریمــی می گویــد: »زبان هــای 
برنامه نویسی را می توان از طریق تحصیل در دانشگاه، 

شــرکت در دوره های برنامه نویسی مراکز آموزشی، 
کتاب و مقالــه و به صورت تجربی با کارآموزی در 
شرکت های برنامه نویسی فرا گرفت.« افزون بر این، 
وی آســان ترین و کــم هزینه ترین روش یادگیری 
برنامه نویســی را بهره گیــری از محصــوالت چند 
رسانه ای پایگاه های آموزشی در این زمینه می داند. 
امروزه پایگاه های آموزشی زیادی در فضای سایبر 
فعال  هســتند که دوره های برنامه نویسی مختلفی 
را در ســطوح گوناگون ارائه می دهند و این دوره ها 
غالباً از سوی اســتادان مجرب و حرفه ای آموزش 

داده می شود.

شغلی نو در دسته مشاغل خانگی
ویژگی برتر دیگر این کسب وکار، نیاز نداشتن 
بــه دریافت مجــوز فعالیت برای آن اســت. البته 
ممکن اســت در مراحل بعدی، مانند فعال کردن 
یک اپلیکیشــن یا معرفی امکانــات یک برنامه به 
بازار، به دریافت و ذخیره اطالعات کاربران و خرید 
و فروش اینترنتی و مواردی از این قبیل نیاز باشــد 
کــه طبیعتاً باید کارهای اداری برای دریافت مجوز 

این گونه امور انجام شود.
با توسعه وســایل ارتباط جمعی، دیگر الزم 
نیســت یک برنامه نویس برای بازاریابی و تبلیغات، 
هزینــه اضافی صرف کنــد. محیط های اســتور 
اپلیکیشن ها، پاپ آپ سایت ها، وبالگ ها و شبکه های 

اجتماعی بهترین محل برای این کار هستند.
یکی دیگر از ویژگی های حرفه برنامه نویسی 
برای اشتغالزایی ســودآور، امکان راه اندازی آن در 
محیط خانه اســت که این امر هزینه های بسیاری 
همچون اجاره محیط اداری، خرید تجهیزات اداری 
و سایر هزینه های جاری و مصرفی را کاهش می دهد. 
برنامه نویسی غالباً به امکاناتی مانند رایانه، اینترنت، 
امــکان ارتباط با اعضای گروه، به اشــتراک گذاری 
کارهای انجام شــده و یکپارچه کردن کار اعضا و... 
متکی اســت که همه آنها از طریق اینترنت مرتفع 
شــده و نرم افزارهای تجاری بسیاری نیز برای آن 
طراحی و ساخته شده است. بنابراین برنامه نویسی 
یکی از بهترین مشــاغل مستعد دورکاری است که 
امکان بهره گیری از این ویژگی برای شــرکت های 

بزرگ برنامه نویسی نیز وجود دارد.

در گفت وگو با یک کارشناس برنامه نویس مطرح شد

اشتغالزایی با »برنامه نویسی«

 بــر اســاس قابلیت های 
کســب وکار  حوزه  در  موجود 
مدعی  می توان  برنامه نویسی، 
شد با سرمایه اولیه پایین امکان 
اشتغالزایی در آن فراهم است. 
بیشتر  گفت،  می توان  واقع  در 
امروز  برتر  برنامه نویس هــای 
برنامه نویسی  یا شــرکت های 
مشهور کشور، فعالیت خود را از 
همین مراحل ابتدایی و با هزینه 

بسیار ناچیز شروع کرده اند



نگاهی به عملکرد شش ساله  دولت  اعتدا لکا رنامه

مهدی سعيدی/ عمر دولت ها سرانجام به سر مي رسد و ميل جامعه به سمت تغيير و دگرگوني 
گرايش مي يابد و طبيعتاً تفکري نو با بازيگران و کارگزاراني متفاوت نامزد ســکانداري اداره کشور 
مي شوند تا جامعه را يک گام به سمت اهداف و آرمان ها پيش ببرند. در زمانه تغيير ميل ها و ذهن ها، 
به ناگاه سمت و سوي جديدي در جامعه گشوده می شود و متناسب با ضروريات تاريخي ـ اجتماعي ـ 

سياسي، بستر براي تشکيل دولتي جديد با گفتمانی متفاوت فراهم مي آيد. 
انتظار ملت آن است که »کشتيبان را سياستي دگر آيد« و دولت جديد با تدبيرهاي متفاوتي 
که به آن معتقد اســت، جامعه و نظام سياســي را در فرايند پيشرفت يک گام به جلو ببرد؛ از اين 
رو هرکس بتواند چشم انداز موفق تري از آينده ارائه دهد و به نوعي به نيازهاي جامعه پاسخ گويد، 

خواهد توانست پيروز رقابت هاي انتخاباتي شود. 
در همين شــرايط بود که در سال 1392 آقاي حسن روحاني وارد ميدان رقابت هاي انتخاباتي 
شد و توانست با طرح شعار و دادن وعده هايي به ملت بر رقباي صاحب نام خود غلبه کند و بر مسند 

قدرت تکيه زند! اين دولت در شرايطي روي کار آمد که انقالب اسالمي در گام سوم خود ـ که تحقق 
دولت اسالمي است ـ قرار داشت و براي تشکيل دولت تراز انقالب اسالمي تالش می کرد؛ از اين رو 

انتظار براي حرکت در مسير تحقق چنين دولتي بر ديگر مطالبات مردم افزوده شد. 
اکنون پس از گذشــت شش سال از تشــکيل دولت اعتدال که با رأي اعتماد مجدد ملت در 
ارديبهشــت سال 1396 فرصت چهار ساله اش به هشت ساله بدل شد، زمان براي ارزيابي عملکرد 
دولت فرا رســيده است که آيا توانسته وعده هاي داده شده در قبل از انتخاب را عملياتي کند؟ آيا 
دولت اعتدال توانسته است از فرصت تاريخي خود استفاده حداکثري کرده و در مسير تحقق دولت 
اسالمي، حرکت ملت ايران را يک گام پيش ببرد؟ آيا ملت در انتخابات بعدي بايد بار ديگر به همين 
جريان فکري اعتماد کرده و پرچم تحول در کشــور را به فردي از همين اردوگاه بسپارند؟ يا آنکه 
چنين نبوده و دولت در انجام وظايف محوله کارنامه چندان رضايت بخشي ندارد و زمان براي تغيير 

فرا رسيده است؟!
عملکرد دولت در عرصه اقتصاد و حل مشکالت کشور چگونه بوده است؟ آيا دولت توانسته است 
شــاخصه هاي رشد و توسعه اقتصاد را در شش سال گذشته ارتقا بخشد؟ آيا بر معضالت اقتصادي 

متعدد موجود در جامعه غلبه شده است؟ آيا در مجموع مي توان نمره قبولي به دولت داد؟
در عرصه سياست خارجي، دولت چگونه عمل کرده است؟ آيا دستگاه ديپلماسي توانسته منافع 
ملي کشور را در صحنه هاي گوناگون تحوالت بين المللي تأمين کند؟ آيا رايزني هاي متعدد صورت 

گرفته منافع ملي کشور را تأمين کرده و آورده ارزشمندي براي ملت داشته است؟
سياست هاي فرهنگي دولت تا چه اندازه بر تقويت و ارتقای فرهنگي جامعه ايراني مؤثر بوده 
است؟ معضالت فرهنگي جامعه در طول شش سال گذشته تا چه اندازه با تدابير هوشمندانه دولت 

مرتفع شده است؟ شاخصه هاي پيشرفت فرهنگي کشور تا چه اندازه سير صعودي داشته است؟
حل و فصل مناقشات سياسي، گسترش فعاليت هاي آزاد سياسي، افزايش شور و نشاط سياسي 
مردم در عرصه هاي سياسي اعم از انتخابات و...، همگرايي و کاستن از تنش هاي رقابت هاي سياسي، 
حرکت در چارچوب قانون اساسي و ده ها مسئله که در حوزه سياست داخلي قابل تعريف است، تا 

چه اندازه دستخوش تحول شده است؟
پاسخ به پرسش های برشمرده انتظار به حقي است که افکار عمومي در ايام هفته دولت از دستگاه 
اجرايي کشور دارد و رسالتي است که پرونده ويژه اين شماره صبح صادق براي خود تعريف کرده است.

 زمانه ارزيابی عملکرد

»اسفندیار« یکی از پهلوانان بزرگ در کهن ترین اسطوره های ایرانی است که از جنگ آوری ها و رشادت های 
وی داستان های زیادی نقل شده است. یکی از جذاب ترین و خواندنی ترین بخش های شاهنامه فردوسی، به نبرد 
طوالنی رســتم و اســفندیار اختصاص دارد. اگر چه در شاهنامه به رویین تن بودن اسفندیار اشاره ای نشده؛ اما 
برخی دیگر از راویان افسانه های اسفندیار به این موضوع اشاره کرده اند. در این افسانه ها آمده است، اسفندیار 
در رودخانه ای جادویی به نام »داهیتی« فرو رفته و به واســطه آن رویین تن می شود، به گونه ای که دیگر هیچ 
شمشــیر و نیزه و تیری بر او کارگر نبوده اســت. رستم که از پس این حریف رویین تن برنمی آید، نزد سیمرغ 
رفته و مسئله را با او مطرح می کند. سیمرغ به رستم می گوید تنها چاره غلبه بر اسفندیار آن است که تیری از 

درخت گز بسازی و به چشم او بزنی؛ چرا که تنها نقطه ضعف او چشمانش است.
تهمتن گز اندر کمان راند زود     بران سان که سیمرغ فرموده بود
بزد تیر بر چشم اسفندیار           سیه شد جهان پیش آن نامدار

خم آورد باالی سرو سهی          ازو دور شد دانش و فرهی
چنین گفت رستم به اسفندیار؛

تو آنی که گفتی که رویین تنم       بلند آسمان بر زمین بر زنم
به یک تیر برگشتی از کارزار         بخفتی بران باره نامدار

ماجرا از آن قرار بود که اســفندیار هنگام فرو رفتن در رود جادویی، چشــمان خود را می بندد و همین 
سبب می شود چشمانش به نقطه ضعف او تبدیل شوند. نقطه ضعف قهرمانان اسطوره ای، یک نماد جهانی است. 
آشــیل قهرمان یونان باســتان نیز داستانی مشابه داشت. وقتی او را در کودکی در آب جادویی فرو می کنند تا 
رویین تن شــود، آب به محل چســبیدن پای او با دست نمی رسد و همین نقطه می شود »پاشنه آشیل« که با 

اصابت تیری او را از پای در می آورد.
داستان تراژیک سیاست خارجی دولت »تدبیر و امید« بی شباهت به افسانه اسفندیار نیست. همه ناظران 
در این موضوع متفق القول هســتند که سیاســت خارجی، اصلی ترین و محوری ترین سیاست و راهبرد دولت 
روحانی بوده است. راهبردی که بر مذاکره با آمریکا برای حل مسئله پرونده هسته ای و رفع تحریم ها بنا شده 
بود. پیروزی آقای روحانی در انتخابات نیز براساس همین راهبرد و با شعار »باید هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد 

هم چرخ زندگی مردم« محقق شد. 
با همین رویکرد بود که پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه سپرده شد و دولت 
وارد مذاکراتی فشرده و سریع با پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان شد. ظرف چند ماه 
توافق موقت ژنو شکل گرفت و دور بعدی مذاکرات به سرعت آغاز شد. راهبرد دولت در طول دوران مذاکرات 
»رسیدن توافق به هر قیمتی« بود؛ از این رو در نگاه دولت هر توافقی بهتر از بی توافقی بود. همین نگاه و راهبرد 
ســبب شــد برخی از خطوط قرمز مهم مذاکراتی رعایت نشود. باالخره در تیر ماه سال 1394 توافق هسته ای، 

موسوم به برجام امضا شد.
امضای برجام چنان جوی را در کشور به راه انداخت که عده ای در خیابان ها به رقص و پایکوبی دست زدند، 
رسانه ها از ظریف قهرمان تاریخی و اساطیری ساختند و او را در نقش آرش کمانگیر تصویر کردند و برجام را 
به عرش بردند و از دســترس هرگونه نقد و نظری دور داشــتند. برجام آن طاووس علّیین شده ای بود که سیل 
تبریک ها و تقدیرها از هر سو روانه دست اندرکارانش بود و اگر کسی می گفت ابرویی هم باالی چشم دارد، به 
پیوند با رژیم صهیونیســتی متهم می شد و کاسب تحریم و بی سواد و بی شناسنامه و یک دوجین فحش دیگر 

نصیبش شده و در نهایت به جهنم حواله می شد. 
دولت چنان غرق برجام بود و آن را آفتاب تابان و فتح الفتوح می دانست که بی درنگ اسب برجام های دوم 
و سوم را هم زین کرد و گفت برجام الگویی برای کشور و جهان است و اگر اجازه بدهند دیگر تحریم ها را نیز 
با مذاکره رفع می کنیم؛ اما دولت اوباما که از برجام توقعاتی دیگر داشــت و آن را ســرآغازی برای تغییر سیرت 
جمهوری اسالمی می دید و نام آن را »روح برجام« گذاشته بود، سنگ اندازی و بدعهدی را آغاز کرد. تحریم ها 
برداشــته شده بود؛ اما روی کاغذ. شرکت های خارجی و بانک ها از کار کردن با ایران برحذر داشته می شدند و 
وقتی ایران اعتراض می کرد، می گفتند این شرکت ها و بانک ها خصوصی هستند و ما نمی توانیم آنها را به معامله 

و مراوده با شما مجبور کنیم!
دولت اوبامای دموکرات کج دار و مریز به پایان رسید و ترامپ جمهوریخواه جای او را گرفت. ترامپ بیش از 
یک سال با برجام سر کرد و در این مدت به یک نتیجه راهبردی و بسیار خطرناک برای ایران رسید؛ اینکه دولت 
تهران چنان وابسته و شیفته برجام است که نه تنها واکنشی به نقض آن نشان نمی دهد؛ بلکه در صورت خروج 
آمریکا از آن، اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان به تعهدات خود عمل خواهد کرد. این گونه بود که در اردیبهشت 
سال 1397 ترامپ شلیک نهایی به برجام را انجام داد و در برابر چشم حیرت زده دولت تدبیر، از آن خارج شد. 
چرخ سانتریفیوژ ایستاده بود و چرخ زندگی مردم از مدت ها پیش در دست انداز افتاده بود. برجام قرار بود 
کشــور را گلستان کرده و سیل ســرمایه های خارجی را روان و حتی مشکل آب خوردن مردم را حل کند؛ اما 
واقعیت ها و آمار جیب مردم چیز دیگری می گفت. نظرسنجی ها نشان می داد، بیشتر مردم معتقدند توافق هسته ای 
هیچ تأثیری در زندگی آنها نگذاشته است. هفته گذشته هم »علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
گفت وگو با شبکه آمریکایی »ان بی سی نیوز« به صراحت توافق هسته ای را اشتباهی خواند که نباید امضا می شد. 
چشــم اسفندیار نماد و نشــانه ای از ندیدن حقیقت است. دولت نیز اگر چه پس از فرو رفتن در رودخانه 
توافق خود را رویین تن می دید؛ اما چشم خود را به روی یک واقعیت مهم اساسی بسته بود و آن، اینکه تحریم 
تنها سالح دشمن است و آن را هرگز با مذاکره و امتیاز دادن کنار نخواهد گذاشت؛ همین شد چشم اسفندیار 
دولت تدبیر و امید. دولتمردان و حامیانش برای فرار از تلخی واقعیت و توجیه بن بســت خودســاخته، وضعیت 
امروز را ناشی از بدشانسی و روی کار آمدن ترامپ می دانند. آقای روحانی چندی پیش در هیئت دولت گفت: 

»اعتراف می کنم این 98 آن نود و هشتی که ما می خواستیم نیست.«
این بیت فردوسی را شاید بتوان زبان حال این روزهای دولت برجام زده دانست؛

به پیروزی اندر غم آمد مرا
به سور اندرون ماتم آمد مرا

چشم اسفندیارِ دولت تدبیر

دولت دوازدهم به میانه راه رسیده و کمتر از 24 ماه به پایان آن باقی مانده و شاید هم اکنون 
فرصت مناسبی برای مرور عملکرد دولت اعتدال در این سال ها باشد. فرهنگ به منزله یکی از 
مهم ترین عرصه های زندگی اجتماعی ـ که تأثیر مستقیم و انکارناپذیری بر دیگر عرصه ها از جمله 
سیاست، جامعه و اقتصاد دارد، همواره نیازمند توجه مردم و اهتمام ویژه از سوی مسئوالن بوده 
اســت. رؤســای دولت و وزرای فرهنگ نیز همواره این حوزه را مدنظر داشته و شعار حمایت از 
فرهنگ سر داده اند. دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم، از نخستین روزهای آغاز به کار خود تا 
به امروز که در روزهای میانی فعالیتش به سر می برد، با اتخاذ رویکرد حمایت از فرهنگ کوشیده 
به وعده های خود در این حوزه جامه عمل بپوشــاند. در این نوشتار برآنیم سیر رخدادهای این 

سالیان را مرور کنیم.
حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود بر اولویت های اقتصادی و سیاست خارجی 
تأکید کرد. او اصاًل با همین شعارها و وعده ها در انتخابات پیروز شد و با توجه به وضعیت کشور 
در آن سال  ها، این مسئله طبیعی به نظر می رسید. گرایش جناحی دولت تغییر کرده بود و در 
نتیجه این تغییر، تحوالت مهمی چه در حوزه سیاســت، چه اقتصاد و چه فرهنگ در راه بود. 

یکی از مهم ترین این اتفاقات، رفع موانع برای پشت در مانده ها بود!
اما مرور آنچه در حوزه فیلم و سینما اتفاق افتاد، نشان از تحول مهمی ندارد. هرچند حامیان 
دولت چنین تحلیلی را نپذیرفته و رویدادهای مقارن با این بازه زمانی را حاصل اقدامات دولت 
اعتدال می دانند. رویدادهایی، همچون دریافت بزرگ ترین جایزه بازیگری و فیلم نامه از جشنواره 
کن برای فیلم اصغر فرهادی و همچنین دریافت جایزه بهترین فیلم از میان فیلم های خارجی 
در اسکار 2017 برای همان کارگردان رخدادهای مهمی در عرصه فرهنگ هستند که بیش از 

ارتباط با سیاست های تازه دولت ها، با اهتمام افراد مرتبطند.
اقدام دیگر بازوی فرهنگ دولت اعتدال، ایجاد گروه سینمایی هنر و تجربه بود. در این دسته 
فیلم های غیرتجاری اکران می شوند. فیلم اولی ها، راویان و مخاطبان خاص در این دسته بندی 
جای دارند. سینمای هنر و تجربه همچنین به جشنواره فجر وارد شد و در یک گروه بندی جدا 

اکران و مسابقه آثار مربوط به خود را آغاز کرد. 
در یک ارزیابی کلی می توان این گونه عنوان کرد که راه سینما در دولت یازدهم همان راهی 
بود که پیش از این می رفت. شــاید صدای برخی حواشــی و اضافات بلندتر از پیش به گوش ها 
رسانده می شد، اما اتفاق چندان تازه ای در این حوزه رخ نداده بود. روندی که در دولت دوازدهم 

با افت قابل توجهی روبه رو شد و جاِن سینما را ضعیف تر از پیش کرد.
اکران های نه چندان چشمگیر و پرمخاطب فیلم های سینمایی، افزایش قیمت بلیت سینما و 
بی توجهی به ارتقای کیفیت سالن های اکران مهم ترین عیار برای سنجش عملکرد دولت دوازدهم 

در عرصه فرهنگ و سینماست. اما اوضاع تئاتر تا حدود زیادی بهتر بود.
زیرساخت های تئاتر رشد دو برابری بودجه را تجربه کردند. بازسازی و افتتاح سه سالن از تئاتر 
شهر و تاالر سنگلج، از جمله اقدامات در راستای تقویت فضای فعالیت برای هنرمندان تئاتر بود.
دیگر اقدام مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این راستا، واگذاری رویدادهای تئاتر به 
استان ها بود. حمایت بخش خصوصی از گسترش تئاتر در تهران و استان ها، محور مهمی است 
که با اجرایی کردن آن شاهد پررنگ شدن نقش و جایگاه بخش غیر دولتی در نظام تصمیم سازی 

و فعالیت فرهنگی بود.
در عرصه کتاب و موســیقی نیز جز رویدادهای فرعی، شاهد اتفاق خاصی نبودیم. اجرای 
طرح هایی همچون کتابفروشــی به وســعت ایران، عیدانه کتاب، تابستانه کتاب و طرح هایی از 
این دســت، هرچند موجب اندک رونقی در این فضا شد؛ اما محور عمده ای در ارزیابی فعالیت 

فرهنگی دولت به حساب نمی آید.
نوسانات و افزایش قیمت کاغذ، بحران مخاطب و تعطیلی چاپخانه ها از جمله مشکالتی بود 
که از همان ابتدای راه تا به امروز، دولت اعتدال با آن  دست و پنجه نرم کرده و می کند. مشکالتی 
که در این روزها به اوج خود رسیده و سرنوشت بازار نشر را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

همچنین تقویت موج ترجمه متون به فارسی و تأثیر آن در رونق آمار نشر، مسئله مهم و 
مغفولی است که اهالی فرهنگ در تحلیل این حوزه عنایتی به آن نداشته اند. پایگاه خبری خانه 
کتاب در آمار خود اینطور می نویسد که از ابتدای مهر 92 تا پایان شهریور 95، تعداد 229 هزار 
و 65 عنوان کتاب منتشــر شده که از این میان، 45 هزار و 509 عنوان مربوط به ترجمه است 

و مابقی به تألیف اختصاص دارد.
آنچــه می توان به مثابه محور اصلی در کارنامه فرهنگی دولــت یازدهم و دوازدهم مورد 
اشاره قرار داد، تحول در شیوه نظارت است. »تحول در شیوه نظارت« سرفصل مشترک اقدامات 
فرهنگی دولت در زمینه های گوناگون است. چه از زمانی که نخستین وزیر فرهنگ، یعنی »علی 
جنتی« در پی اجرایی سازی این مهم در حوزه کتاب بود و چه وقتی سخن از تحول نظارت در 
سینما به میان آمد. جنتی از همان ابتدا در حوزه نشر بر یک نکته تأکید داشت و آن، تفویض 
اختیارات به ناشران و ممیزی پس از نشر بود. در این مسیر کار نظارت بر محتوای کتاب، پس از 
چاپ کتاب صورت می گرفت! امری که خیلی از ناشران زیر بار آن نرفتند و هنوز هم بی سرانجام 

باقی مانده است.
تحول نظارت در سینما نیز به بحث همیشگی پروانه نمایش و پروانه ساخت محدود شد 

و البته دستاوردی نیز نداشت.
بیان این نکات به بهانه هفته دولت،  مصادف با ششــمین سال فعالیت دولت تدبیر و امید 
به نوعی مطالبه گری برای حرکت و اقدام است که در فرصت باقیمانده شاید بتوان بخشی از آن 

عقب ماندگی ها را جبران کرد.

محمدامير خوش صحبتان
 کارشناس  فرهنگی

زنگ ها برای که به صدا درآمد؟!

انتخابات یازدهمین دوره ریاســت جمهوری ایران در حالی در اولین ماه های ســال 1392 برگزار شد که 
حسن روحانی به عنوان یکی از نامزدهای این انتخابات در رقابتی تنگاتنگ با دیگر رقبا توانست با رأیی کمتر 
از 51 درصد مجموع آرا برای چهار ســال کلیددار ســاختمان پاستور شــود. مسیری که در سال 1396 و در 
انتخابات دوره دوازدهم ریاســت جمهوری نیز تکرار شــد. دولت های اعتدال در حالی هفتمین »هفته دولت« 
خود طی این ســال ها را گرامی می دارند که کارنامه قابل قبولی طی این ســال ها نداشــته اند و در این نوشته 
تالش می کنیم با بررســی آماری برخی از شــاخصه های اقتصادی به روند عملکردی دولت یازدهم و دوازدهم 

طی شش سال گذشته بپردازیم. 
مسکن و فقدان برنامه

مسکن همواره به منزله یکی از کاالهای اساسی در زندگی افراد در جامعه ایران از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده و هزینه های تأمین آن اعم از خرید یا اجاره بها سهم باالیی در سبد هزینه های خانوار داشته است. سال 
1392 و زمانی که دولت آقای روحانی بر ســر کار آمد، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از 
5 میلیون تومان بود؛ اما طبق آمار بانک مرکزی این رقم در حال حاضر و پس از گذشت حدود شش سال با 
رشدی حدود 250 درصد به چیزی حدود 13 میلیون و 350 هزار تومان رسیده است. عمده این افزایش نیز 
طی یک سال اخیر رخ داده است، به گونه ای که طی آمار بانک مرکزی ارزان ترین منطقه تهران در معامالت 
مسکن خرداد ماه 1398 منطقه 18 تهران با متوسط قیمت هر متر مربع 5 میلیون و 817 هزار تومان گزارش 
شده است. افزون بر افزایش شدید قیمت مسکن در سراسر کشور طی سال های اخیر، ساخت و معامله مسکن 
به شدت کاهش یافته است؛ چنانچه عالوه بر تعطیلی تقریبی مسکن مهر و جایگزین نکردن هیچ طرح جدیدی 
در حوزه تولید مسکن، معامالت مسکن در آخرین آمار سال 1398 در کالن شهری، مانند تهران به طور میانگین 
ماهیانه به کمتر از 5 هزار مورد رسیده؛ در حالی که این عدد در سال های گذشته رقمی حدود 15 هزار واحد 
در ماه بوده اســت. در کنار کاهش معامالت مســکن میزان پروانه های ساختمانی نیز با کاهش قابل توجهی 
مواجه بوده است. در حالی که در سال 1389 بیش از 233 هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر شده بود، این 
تعداد در نیمه اول سال گذشته به 72 هزار پروانه ساختمانی رسید که کاهش قابل توجهی را در صدور تعداد 
پروانه های ســاختمانی طی سال های اخیر نشان می دهد؛ یعنی افزون بر افزایش قیمت مسکن طی سال های 
اخیر به صورت جهشی، میزان معامالت و صدور پروانه های ساختمانی نیز به شدت کاهش یافته است که این 
موضوع به واسطه پیشران بودن صنعت مسکن و ارتباط ده ها و صدها صنعت به این حوزه به تعمیق و تداوم 
رکود دامن زده است. میزان افزایش قیمت مسکن به گونه ای بوده که نقش کمکی تسهیالت خرید مسکن به 
حداقل خود رسیده است. به گونه ای که بر اساس آمار در سال 1394 تسهیالت مسکن اولی ها 80 درصد قیمت 
مسکن بود؛ اما این تسهیالت در حال حاضر برای خرید یک واحد مسکونی 53 درصد قیمت مسکن را پوشش 

می دهد که این نشان دهنده کاهش نقش تسهیالت یا وام بانکی در خرید یک مسکن در سطح کشور است. 
تورم؛ رکوردی که شکسته شد

زمانی که دولت یازدهم درســال 1392 روی کار آمد، به واســطه تأثیر تحریم ها و ایجاد اشــکاالتی در 
مبادالت تجاری در کنار کاهش درآمدهای ارزی در دولت دهم و افزایش جهش ناگهانی نرخ ارز، نرخ تورم به 
رقمی حدود 40 درصد رسید. همین موضوع سبب شد در فروردین سال 1392 بعد از 10 سال، سال پایه به 
عنوان موضوعی که در محاسبه نرخ تورم مؤثر است، از سال 1381 به سال 1390 تغییر پیدا کند. وقتی دولت 
یازدهم مسئولیت قوه مجریه را برعهده گرفت، یکی از شعارهای مهم آن مهار تورم و بازگشت به تورم تک رقمی 
بود؛ موضوعی که اگرچه در ســال های 1392 تا 1394 تا حدودی محقق شــد؛ اما این روند کنترل نرخ تورم 
پس از سال های 1394 و 1395 از دست رفت و در این سال ها نرخ تورم دوباره روند جهشی به خود گرفت. 

ضريب جينی
این شاخص که پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و اجرای سیاست هایی در راستای بهبود توزیع ثروت و 
درآمد  کاهش داشــته و با بهبود نســبی مواجه شده بود و به رقم حول و حوش 0/38 درصد رسیده بود، پس 
از روی کار آمدن دولت روحانی نه تنها این روند بهبود نیافت؛ بلکه این شــرایط برعکس شــده و طبق آخرین 
آمار رکورد 16 سال گذشته در وضعیت نامناسب ضریب جینی شکسته شد. بر اساس گزارشی که سال 2018 
شــورای جهانی اقتصاد ارائه داد، ایران با شــاخص ضریب جینی 0/3880 رتبه 63 در شکاف طبقاتی را میان 
کشورهای دنیا دارد. مطابق آمار بانک مرکزی ایران، ضریب جینی در سال 1396 ایران 0/4810 بوده که بنا 
به اظهارات وزارت اقتصاد در سال 1397 این شاخص بدتر شده و به 0/4113 رسیده است. این در حالی است 
که مطابق با ماده سوم قانون برنامه ششم توسعه این ضریب باید کاهش می یافت؛ اما بعد از سال 1392 این 

روند مدام در حال افزایش بوده که افزایش شکاف طبقاتی در جامعه را نشان می دهد. 
يارانه های پرداختی

موضوع بعدی مربوط به یارانه پرداختی به حامل های انرژی است. آمارها از یارانه 900 هزار میلیارد تومانی 
بــه حامل های انرژی حکایت دارد. تا پیش از ســال 1389 و طرح هدفمنــدی یارانه ها اعداد قابل توجهی برای 
حامل های ســوخت پرداخت می شــد که پس از آن و با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اصالح نســبی قیمت 
حامل هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و... بخشی از این یارانه به صورت نقدی و مستقیم میان 
مردم توزیع شد. از همان سال های 1392 و روی کار آمدن دولت روحانی یکی از وعده های دولت وی تغییر در 
روند پرداخت یارانه ها بود؛ وعده ای که با وجود گذشت شش سال نه تنها هیچ گونه تغییری در آن اتفاق نیفتاد؛ 
بلکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی و وضعیت کنونی با انتقادهای بسیار زیادی مواجه شد. نکته اول اینکه، 
بــا وجــود افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین به میزان یارانه های نقدی 45 هزار تومانی مردم 
در سال 1389 اضافه نشده و عماًل 45 هزار تومانی که سال 1389 در پی هدفمندسازی یارانه ها و اصالح نسبی 
قیمت حامل های انرژی به مردم پرداخت می شد، ماهیت وجودی خودش را از دست داد. نکته دوم اینکه، با بررسی 
قیمت فوب بنزین در خلیج فارس و مقایســه آن با قیمت های ارائه شــده در داخل کشور به این نتیجه می رسیم 
که در وضعیتی به مراتب بدتر از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هستیم؛ به گونه ای که امروز قیمت هر لیتر 
بنزین در فوب خلیج فارس چیزی حدود 55 ســنت اســت که با وضعیت دالر 12 هزار تومانی، قیمت واقعی هر 
لیتر بنزین باید چیزی حدود 7 هزار تومان باشــد، اما قیمت آن در ایران 1000 تومان بوده و بدون محدودیت 
فروخته می شود که این موضوع نشان  می دهد، پرداخت یارانه ها به حامل های انرژی وضعیت بسیار نامناسبی دارد.

ميثم مهرپور
 کارشناس  اقتصادی

چرا نبض اقتصاد کند می زند؟
محمد صرفی

کارشناس سياسی

1ـ سياست اقتصادی
تصــور دولت یازدهم و دوازدهم این بود کــه »اقتصاد ملّی«، به طور کلّی 
به »مناســبات ما با غرب« وابسته اســت و در این  باره، هیچ راه دیگری وجود 
ندارد؛ چون گشــایش اقتصادی، متوقف بر »ســرمایه گذاری خارجی« است و 
ســرمایه گذاری خارجی فقط در صورت »تنش زدایی« و »رفع تحریم« ممکن 
اســت. به  این  ترتیب، همه اهتمام دولِت اعتدال گرا در حوزه اقتصاد، مبتنی بر 
رفع تحریم شد و همواره به مردم، این گونه القا شد که رشد و گشایش اقتصادی، 
بدون حرکت در مســیر »مذاکره با غرب«، به ویژه ایاالت متحدۀ آمریکا، هرگز 
میّســر نخواهد بود. در این  حال، جامعه نسبت به مذاکره، شرطی شد و گمان 
کرد گره های معیشتی از درون و به واسطۀ ظرفّیت های بومی گشوده نخواهند 
شــد. در مقابل این روند، رهبر معظم انقالب از آغاز، همواره معتقد بودند اوالً، 
با وجود حجم انبوه »داشــته ها« و »ذخایر« و »ظرفّیت ها«ی وطنی، می توان 
بر تحریم پیروز شــد و آن را خنثی کرد؛ ثانیاً، اقتصاِد مبتنی بر سرمایه گذاری 
خارجی، اقتصادی »وابسته«، »پوشــالی« و »برون زا« است و ثبات و پایداری 
ندارد؛ ثالثاً، نمی توان به نتیجۀ مذاکره با غربی ها، »خوش بین« بود و تعّهد آنها 
را باور کرد؛ رابعاً، »جهان« فقط در »دولت های غربی« خالصه نمی شــود، بلکه 

دولت های دیگر اولویّت دارند. 

2ـ سياست داخلی
از جملۀ وعده های انتخاباتی دولت اعتدال گرا در سال 1392، »رفع حصر« 
بود؛ مشــاوران روحانی می دانستند با این وعده می توانند آرای بدنۀ اجتماعی 
اصالح طلبــان را از آن خود کننــد؛ از این رو به صراحــت از چهره های اصلی 
نقش آفرین در »جریان فتنه« حمایت کردند و وعده دادند فضای سیاسی را به 
وضع پیش از سال 1388 بازگردانند. بر  اساس این، کوشیدند از شخصّیت های 
وابسته به جریان نزدیک به فتنه و اصالحات، در دولت خود استفاده کنند، تا از 
این طریق، در مسیر »عادی سازی« و »قبح زدایی از جریان فتنه« گام بردارند. 
از طرف  دیگر، روحانی به  جای آنکه از چهره های تازه نفس و جوان و ساده زیست 
اســتفاده کند، همه چهره های »تکنوکرات« و »اشرافی« دولت سازندگی را به 
عرصۀ مدیریّت های کالن بازگردانــد؛ چنانکه گویا انقالب، از تولید کارگزاران 
باکفایت و جوان، عاجز اســت و باید همچنان از گزینه های تکراری و فرسوده 
استفاده کند؛ اّما رهبر معظم انقالب، مصّمم و قاطع در برابر این راهبرد ایستادند 
و تصریح کردند، فتنه »خط قرمز نظام جمهوری اسالمی« است و من نسبت به 
فتنه، »حّساس« هستم. همچنین دربارۀ پیری و تنبلی و اشرافی گری دولتی ها، 
ایشان بارها تذّکر دادند و مدیران دولتی را به »ساده زیستی« و »مردمی بودن« 
دعــوت کردند و به کارگیری »جوانان مؤمن انقالبــی« را که با نگاه جهادی و 
انقالبی کار می کنند، راهِ عالج مشــکالت دانســتند. امروز در سال های پایانی 
دولت اعتدال گرا، برخی همکاران روحانی به خوبی دریافته اند راهبردشــان در 
انتخاب برخی مدیران اشتباه بوده و باید در دو سال باقیمانده فکر دیگری کرد.

3ـ سياست خارجی
اصلی ترین و کانونی ترین گفتار و طرحی که از ســوی دولت آقای روحانی 
ارائه شد، »تجدیدنظر در سیاست خارجی« بود، به گونه ای  که همه چیز، فرع بر 
آن قلمداد شد. آنچه در ذهن روحانی می گذشت، این بود که با »دست کشیدن از 
برنامۀ هسته ای« و »ایدئولوژی زدایی از سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای«، 
می توان دولت های غربی را متقاعد کرد که ایران را به عنوان عضوی »بهنجار« 
و »همســو« از جامعۀ جهانی بپذیرند و به این ترتیب، »تنش ها« و »تضادها« 

پایان یابد. نیروهای تکنوکرات معتقد بودند »نظم 
جهانی« غیرشکننده و تثبیت شده است و ما هرگز 
نمی توانیم در قواعــد آن، تغییری ایجاد کنیم؛ 
بلکه باید خود را با آن تطبیق دهیم و معیارهای 
آن را بپذیریــم؛ چراکه در غیر این صورت، همه 
»فرصت هــا و امکان های بیرونی« را از دســت 
می دهیم و »منزوی« و »مطرود« می شویم. این 
در حالی بود که رهبر معظم انقالب معتقدند اّوالً، 
ما به »عبور از آرمان های انقالب« مجاز نیستیم 
و نباید حرکت انقالب را با نگاه دولت های غربی 
تنظیم کنیم؛ ثانیاً، خواسته های دولت های غربی، 
»پایان پذیر« نیســت و هرچه ما عقب نشــینی 
کنیم، آنها بیشتر پیش می آیند؛ ثالثاً، اگر چالش 
»هزینه« دارد، مسیر سازش نیز بی هزینه نیست، 

اّما نتیجه ای در پی ندارد. 

4ـ سياست فرهنگی
دولت اعتدال گرا از آنجا که اعتقاد داشت جذب بدنۀ اجتماعی اصالح طلبان، 
بدون تأکید بر »آزادی های لیبرالیستی« امکان ندارد، در طول رقابت انتخاباتی 
خویش تالش کرد چهره ای لیبرال و هوادار حقوق و آزادی های فردی با برداشِت 
ســکوالر از خود ارائه کند. سخنان رئیس دولت گویای این واقعّیت بود که وی 
نگاهی »ابزاری« و »رأی ســاز« به فرهنگ دارد و می خواهد اعطای آزادی های 

فرهنگی و فروکاهیدن نقش های فرهنگی دولت را به اهرمی برای همراه  کردن 
»طبقۀ متوسط جدید« با خود تبدیل کند. اینکه »افکار عمومی، بهترین فیلتر 
هســتند«؛ »دولت باید از تصدی گری فرهنگی بپرهیزد«؛ »فرهنگ را باید به 
اصحاب فرهنگ واگذار کــرد«؛ »نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کرد«؛ 
»باید همۀ سالیق فرهنگی را پوشش داد«؛ »دولت عهده دار معیشت مردم است 
نه دیانت شــان«؛ »جهت دهی به فرهنگ، در اختیار دولت نیست«؛ »نمی توان 
مردم را با زور و اجبار به بهشــت ســوق داد« و... از جمله مواضِع فرهنگی وی 
هستند؛ اما رهبر حکیم انقالب معتقد بودند، نه 
تنها دولت اسالمی باید در فرهنگ دخالت کند 
و خود را دربارۀ هدایت فرهنگی جامعه، مسئول 
و متعهد بداند، بلکه اساسی ترین تکلیف دولت 
اسالمی، سوق  دادن مردم به بهشت است و اهمال 
در این زمینه، موجب شــکل گیری »رخنه های 

فرهنگی« می شود.

5ـ سياست آموزشی
رویکردهــا و عملکردهای دولت در تالش 
برای پذیرش اسناد فرهنگی غرب، مانند 2030 
نشــان می دهد، این دولت به  نام تطبیق خود با 
»ضرورت های جهانــی« و »تعامل با غرب« به 
گونــه ای عمل می کرد کــه خروجی اش تعلیق 
ارزش های بنیادی انقالب بوده و به  تعبیر رهبر 
معظــم انقالب، یک »نظام جمهوری اســالمی 
تقلّبی« ایجاد شــود کــه از همۀ اصول و قواعد 
نخستین خویش تهی است. در همین  راستا و به  مثابه یکی از مراحل و منازل 
ســیر برجامی، پیوستن به »ســند غربی توسعۀ پایدار« در دســتور کار قرار 
گرفت. یکی از پاره ها و اضالع این سند، »سنِد آموزشی 2030« بود که دولت 
اعتدال گرا، آن را به صورت »پنهانی« و »مشــتاقانه« به  اجرا گذاشت. همچنین 
تمایل شدید این دولت به »خصوصی سازی مدرسه ها« را باید در همین امتداد 

تفســیر کرد. در مقابل، رهبر فرزانه انقالب تصریح کردند اّوالً، پیوستن به این 
قبیل کنوانســیون های غربی، ناســازگار با »اســتقالل ملّی« ماست و ما نباید 
حکمرانی خویش را به این واســطه، فروبکاهیم و زمام و عنان نظام آموزشــی 
خویش را در اختیار دولت های غربی قرار بدهیم؛ ثانیاً، سند آموزشی 2030 در 
بسیاری از مضمون های خویش، با »جهت گیری اسالمی« ما، تعارض دارد و ما 
به  عنوان »مسلمان« هرگز نمی توانیم این مضمون ها را تحّمل کنیم. از این  رو، 
باید بر سندهای فرهنگی و آموزشی بومی خویش، اصرار بورزیم و اجازه ندهیم 

دولت های غربی، فرهنگ غربی را بر ما تحمیل کنند.

6ـ سياست ارتباطی
دولت تدبیر و امید، با این توجیه که باید زمینۀ »ارتباط مردم با جهان« را 
فراهم آورد و از تبدیل شدن ایران به یک »جزیرۀ منزوی و مهجور« جلوگیری 
کرد، شعار »رفع فیلترینگ« و »افزیِش پهنای باند« اینترنت را مطرح و با »شبکۀ 
ملّی اطالعات« مخالفت کرد؛ اّما رهبر معظم انقالب این گونه استدالل کردند که 
مسئله، »وابستگی/ استقالل« است، نه »ارتباط/ انزوا«، و غرض این است که ما 
در فرهنگ غربی و اقتضائات سکوالر آن، »هضم« و »مستحیل« نشویم و هویّت 
فرهنگی متفاوت و متمایز خود را از دست ندهیم؛ به همین دلیل ایشان نه تنها 
با رســانه های نوپدید از جمله »فضای مجازی« مخالفت نکردند؛ بلکه خواهان 
تبدیل شدن ایران به یکی از قدرت های مهم در حوزۀ فضای مجازی شدند؛ اّما 
از آن سو، مطالبۀ ایشان این بود که با راه اندازی »شبکۀ ملّی اطالعات«، جامعه 
از دسترس تعرض و خدعه گری دولت های غربی محفوظ بماند. به عبارت دیگر، 
سخن بر سر »ارتباط/ عدم ارتباط« نیست، بلکه دربارۀ »ارتباط ولنگارانه/ ارتباط 

منضبط« است.

7ـ سياست خانواده
در اینجا دولت اعتدال گرا، فقط بر اســاس مالحظات و محاسبات سیاسی 
محض موضع گیری کرد، به گونه ای که برای جذب زنان به عنوان بدنۀ اجتماعی 
خویش، »خانه داری« را تحقیر و انجام مسئولّیت های زنانه در خانه را »حبس 
زنان در خانه« معنا کرد و خواهان »برابرشدن جنسّیتی سهمیه استخدام های 
دولتی« شــد؛ ولی رهبر فرزانه انقالب معتقد بودند نظام جمهوری اســالمی، 
هیچ گونه مخالفتی با فّعالّیت های اجتماعی زنان، چه اقتصادی، چه سیاســی و 
چه فرهنگی ندارد و نمی خواهد زنان را در خانه محبوس کند؛ اّما مســئله این 
است که اوالً، در نسبت با فّعالّیت های اجتماعی، وظایف مادرانه و همسرانۀ زن، 
»بی جایگزین« و »اصیل« است و اگر میان این دو، تزاحم و ناسازگاری به وجود 
آمد، باید خانه داری را مقّدم انگاشت؛ ثانیاً، فّعالّیت های اجتماعی زنان، نباید با 
»خصوصّیات زنانۀ« آنها معارض باشــد و نباید زنان را به عرصه هایی وارد کرد 

که با طبع تکوینی شان موافق نیست.
مهدی جمشيدی
عضو  هيئت  علمی  پژوهشگاه فرهنگ و  انديشۀ  اسالمی

 نگاهی به نحوه مواجهه رهبر معظم  انقالب با سياست های اعالمی و اعمالی دولت های يازدهم و دوازدهم

تراکم هشدارها در برابر
 سیاست های غرب گرایانه

از شــاخصه های منطق مديريت رهبر معظم انقالب در اداره امور کشور، »حمايت از دولت ها«  بوده است. ايشان همانند امام خمينی)ره( در 
مواجهه با سياست های اعالمی و اعمالی دولت ها به اصول سياست داخلی و خارجی انقالب و نظام اسالمی توجه داشته اند و با معنای »واقعيت ها،  
آرمان ها و اصول« به ارزيابی آنها نشســته و نقد و حمايت خود را به دولت ابراز کرده اند. به عبارت ديگر،  رهبری به منزله فرد اول کشــور که 
مسئوليت کنترل مواضع انقالبی و اسالمی نظام را برعهده داشته و متولی تعيين سياست های »کلی نظام جمهوری اسالمی« هستند، با همان 
حقوقی که از سياســت ها و برنامه های اصولی و انقالبی دولت ها حمايت کرده، با همان شــدت هم به نقد و مخالفت سياست های غير اصولی 
دولت ها پرداخته و حتی با قاطعيت مقابل سياست های غير همسو و مخالف انقالب اسالمی ايستادگی کرده اند. بررسی نحوه مواجهه رهبری 
با رويکردها و عملکردهای دولت های يازدهم و دوازدهم در اين مطلب که بيشــتر در جهت نقد و تصحيح مسير بوده، به درک اين سياست 

اصولی در مديريت کشور کمک می کند.

رويکردها و عملکردهــای دولت در تالش برای 
پذيرش اســناد فرهنگی غرب، مانند 2030 نشان 
می دهد، اين دولت به  نام تطبيق خود با »ضرورت های 
جهانی« و »تعامل با غرب« به گونه ای عمل می کرد که 
خروجی اش تعليق ارزش های بنيادی انقالب بوده و به  
تعبير رهبر معظم انقالب، يک »نظام جمهوری اسالمی 
تقّلبی« ايجاد شود که از همۀ اصول و قواعد نخستين 
خويش تهی اســت. در همين  راستا و به  مثابه يکی 
از مراحل و منازل ســير برجامی، پيوستن به »سند 
غربی توسعۀ پايدار« در دستور کار قرار گرفت. يکی 
از پاره ها و اضالع اين ســند، »سنِد آموزشی 2030« 
بود که دولت اعتدال گرا، آن را به صورت »پنهانی« و 
»مشتاقانه« به  اجرا گذاشت. همچنين تمايل شديد 
اين دولت به »خصوصی سازی مدرسه ها« را بايد در 

همين امتداد تفسير کرد
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»مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی« که خود در نجف و تهران از یاران »عالمه امینی« بود، نقل می کند، روزی عالمه امینی به من گفت: 
»بــرای تألیــف الغدیر ده هزار جلد کتاب خوانده ام.« او مردی گزافه گو نبود. وقتی می گفت کتابی را خوانده ام، به درســتی خوانده و در ذهن 

سپرده و از آن یادداشت برداشته بود.

   

 فتح اهلل پریشان/ فقه همواره در تاریخ تفکر سیاسی در ایران به ویژه در 
قرون اخیر یکی از منابع و مبانی اصلی بوده است. در همین راستا از دیدگاه فقهی، 
نوگرایی دینی سیاســی در ایران معاصر بر دو مبنای مهم و متفاوت استوار است 
که هر دو در جریان های فقهی سیاسی دوره قاجار ریشه دارند. یکی اندیشه های 
معطوف به والیت سیاســی فقیهان که در آثــار مالاحمد نراقی و صاحب جواهر 
گسترش یافته و دیگری مبنایی متفاوت دارد که در تحقیقات فقهی شیخ مرتضی 
انصاری عالم قرن ســیزده هجری تقویت شده که به اعتبار شهرت وی با عنوان 
مکتب شــیخ انصاری شناخته شده است. حضور رهبران سرشناس شیعه به ویژه 
آخوند خراسانی در تحوالت مشروطه و نیز ساختار عمومی نظام سیاسی مشروطه 
بر اندیشه های فقهی و نتایج منبعث از مکتب شیخ انصاری استوار بوده و در امتداد 
آن قابل تحلیل است. بنابراین تأملی کوتاه در دستگاه فقهی سیاسی شیخ انصاری 

برای موضوع مورد بررسی ما اهمیت وافری دارد. 
شیخ انصاری در تقسیم بندی والیت فقها سه منصب و حق را مشخص کرده 
اســت؛ یکی منصب افتاء و فتوا دادن است که مربوط به مسائل شرعی مورد نیاز 
مردم اســت. وی این مقام را برای فقیه ثابت و مســتمر دانسته است.)1( منصب 
دوم، »الحکومه فی المرافعات« یا همان تصدی مصدر قضاء اســت که در دعاوی 
اعمال می شــود و به نظر شیخ به حیث وجود نص برای فقیه ثابت است.)2( سوم 
»والیه التصرف فی االنفس و االموال« است. شیخ در این باره به صراحت متذکر 
می شــود: »مقتضای اصل، عدم ثبوت والیت برای افراد در مورد هر یک از امور 

گفته شده است.«)3( 
شــیخ انصاری اصل اولیه را این می داند که هیچ کس والیت در تصرف اموال 
و انفــس دیگری را ندارد مگر پیامبر)ص( و امــام معصوم)ع( که به موجب ادله 
اربعه)نص، ســنت، عقل و اجماع( از جانب خدا حق تصرف مطلق در کلیه امور 
شــرعیه، عرفیه و جان و مال مردم را دارند.)4( ولی این نوع والیت را که از آن به 
والیت غیر مســتقله نام می برد، برای فقها بر جان و اموال مردم به طور عموم و 
گســترده قبول ندارد.)5( شیخ مرتضی انصاری با محدود کردن اختیارات فقیه به 
دو مورد اول از ســه مورد پیش گفته، با اشاره به روایاتی که در شأن علما و فقها 
آمده است و قائالن به نظریه نیابت عامه فقیهان همانند مالاحمد نراقی و صاحب 
جواهر کوشــیده اند با استناد به آنها والیت در تصرف اموال و جان مردم را فقط 
برای معصوم ثابت کنند، »بعد از مالحظه سیاق و صدر و ذیل روایات در می یابیم 
که این روایات در مقام بیان وظایف فقها از جهت احکام شرعیه اند نه به این معنا 
که ایشان مانند حضرت رسول و ائمه صلوات اهلل علیهم باشند و در اموال مردم، بر 
مردم سزاوارتر باشند... زیرا فقیه بر اموال مردم و بر نفوس آنان تسلط ندارد.«)6( 
در نهایت وی پس از بحث های مذکور به این نتیجه می رسد که اقامه دلیل 
بــر وجوب اطاعت از فقیه همچون امام بــه غیر از مواردی که دلیل بر آن وجود 
دارد، »خرط القتاده« اســت. این تعبیر که به معنای کندن تیغ های بوته خار با 
دســت است، برای نشان دادن دشواری اثبات والیت فقیهان از منظر شیخ اعظم 
انصاری اســت. از مجموع مباحث وی چنین برداشــت می شود که اگرچه فقیه 
والیت بر جان و مال مردم ندارد؛ اما وظیفه دارد و باید درباره تصرفات دیگران در 
این حوزه فتوا بدهد. به عبارت دیگر، فقیه به تصرفات ویژه در جان و مال مردم 
مجاز نیســت، اما درباره نظرخواهی مردم در زمینه مشروعیت داشتن و نداشتن 
تصرفات دیگران در حوزه سیاســت نیز نمی تواند ساکت باشد و باید نظر شرعی 
خود را بیان کنند. روشن است که چنین اظهارنظری بنا بر مبنای شیخ، ناظر به 
اعالم عدم مشروعیت تصرف غیر فقیه خواهد بود، امری که از سوی شاگردانش 
درباره تنباکو و مشروطه خواهی تحقق یافت. با چنین برداشتی هر چند فقیه بر 
جان و مال مردم والیت ندارد، اما در سیاســت حضور دارد. البته چنین حضوری 

بنیاد روحانی و دینی دارد و به زبان فتوای شرعی آشکار می شود.)۷( 
مکتب فقهی سیاســی شیخ مرتضی انصاری پس از فوت او استمرار یافت و 
ابتدا در فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی و سپس در فتاوی آخوند خراسانی 
در حمایت از مشروطه تجلی یافت. با این تفاوت که آخوند برخالف شیخ انصاری 
و میرزای شــیرازی، نگاهی کاماًل سلبی به سلطنت استبدادی داشت و از همین 
رو، نظام سیاسی مشروطه را به عنوان جایگزین نظام سلطنتی معرفی کرد. البته 
انحراف این نهضت به دســت روشــنفکران غربگرا و قدرت های غربی در غیاب 
مداخــالت و تصرفات فقیه از باب والیت نکته تأمل برانگیزی اســت که در نگاه 
تحولــی امام خمینی)ره( به موضوع اختیــارات فقیه و اثبات والیت مطلقه برای 

فقیه مشاهده می شود.    
پی نوشت ها:

1ـ مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق سد محمد کالنتر، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات، 1410 
ق، ج 9، ص 304.                               2ـ همان، ص 305.

3ـ مقتضی االصل، عدم ثبوت الوالیه الحد بشی من االمور المذکوره، همان، ص 315.
4ـ همان، ص 319ـ 318.                     5ـ همان، ص 325.

6ـ همان، ص 328ـ 32۷.
۷ـ داود فیرحی، »مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی«، مجموعه مقاالت بررسی مبانی 
فکری  اجتماعی مشروطیت ایران، تهران: انتشارات مجری و دانشگاه تهران، 1384، ص 202ـ 201.   

اختالف اصلی و اساسی بین شیعه و سنی 
پس از رحلت شهادت گونه پیامبر اسالم)ص( 
شروع شد. شیعه اعتقاد دارد منصب خالفت و 
والیت پس از نبی اکرم)ص( برای امیرالمؤمنین 
علی)ع( و پس از آن حضرت برای اوالد ایشان 
است. این انتخاب هم حتی به دست پیامبر)ص( 
نیست؛ بلکه خداوند تبارک و تعالی امامت بعد 
از پیامبر)ص( را مشخص می کند و به وسیله 
پیامبر عظیم الشأن)ص( اسالم این امر مهم را 
که به تعبیری »اتمــام نعمت و اکمال دین« 
هست، به مردم ابالغ می کند که اگر این مطلب 

را به مردم ابالغ نکند، رســالت خود را به مردم نرسانده است. از جمله علت هایی که 
انتخاب امام از طرف خداوند به وقوع می پیوندد، این است که جامعه نوظهور اسالم را 
از مهالک و سختی های روزگار نجات دهد و مسلمانان در سایه فرامین امامان معصوم 
به سرمنزل توحید برسند. ولی برادران سنی عالوه بر اینکه تصویری متفاوت از مقام 
امام و خالفت نسبت به شیعیان دارند، این منصب را الهی نمی دانند و عصمتی برای 
متصدیان این امر قائل نیســتند. برای حل این اختالف و روشن شدن حقیقت که به 
راســتی امری مهم و خطیر برای ســعادت انسان هاست، در طول سال های متمادی 
علمای اسالم و پاسداران حریم والیت با استفاده از منابع تاریخی، قرآنی و روایی این 
مطلب را به روشــنی و وضوح تبیین کرده اند. در فــراز این علما نام »عالمه امینی« 
چون خورشــیدی در این امر می درخشــد که با استفاده از منابع اهل سنت والیت و 
خالفت امیرالمؤمنین علی)ع( را در کتاب شریف »الغدیر« در 20 جلد به زبان عربی 
به اثبات رســانده اســت. به دلیل حجم زیاد کتاب و اینکه بیشتر مردم ایران از زبان 
عربی اطالع چندانی ندارند و از طرفی روشن شدن حقیقت امری الزم برای همگان 
بوده، آقای محمدحســین شفیعی کتاب شریف »الغدیر« عالمه امینی را در کتابی با 
عنوان »گزیده ای جامع از الغدیر« در سال 1386 تلخیص و ترجمه کرده و انتشارات 
»قلم مکنون« آن را به بازار عرضه کرده است. خواندن این کتاب به ویژه برای کسانی 
که وقت و حوصله مطالعه الغدیر را ندارند، مناسب بوده و امید است با ورود به مطالعه 
منابع دست اول تشیع عالقه و انگیزه علمی و معنوی برای کنکاش در ابعاد و اعماق 

موضوعات اسالمی فراهم شود.

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ـ 7
 پیروی از مکتب فقهی شیخ انصاری

گزیده ای جامع از الغدیر

مطالعه ده هزار جلد 
برای نگارش یک کتاب

سیاست نامه

فراز و فرود سیدمحمد خاتمی ـ 5
تقابل با رهبری!

 شــهاب زمانی/ پس از 
اینکه تالش همه جانبه اصالح طلبان 
افراطی برای پیروزی در انتخابات 
سال 1388 بی نتیجه ماند و آتش 
فتنه ای که روشن کرده بودند، رو 
به خاموشــی  رفت و شرایط برای 
فتنه گران روز به روز سخت تر  شد، 
برای فرار از این تنگنا به فکر رجوع 
به مراجع عظام تقلید قم افتادند تا با 
اختالف افکنی میان علما و حاکمیت 
آخرین نقطه امیدهای خودشان را 
امتحان کننــد. در این میان، این 
خاتمی بود که دســت به قلم شد 
و به همراه موسوی و کروبی و 65 
نفر از اصالح طلبان نامه ای خطاب 
به مراجع تقلیــد را با هدف تبرئه 
فتنه  افرادی که در شــکل گیری 
و اغتشــاش فعال بودند،  نوشتند: 
»دســتگاه تبلیغاتی به ویژه صدا 
و ســیما... با پخــش اعتراف های 
نمایشی، سعی در اثبات اتهام واهی 
به حرکتی مردمی دارد که تنها و 
تنها برای پاسداشــت جمهوریت 
نظام شکل گرفت.« سردار جعفری 
در شهریور 88 اطالعات دقیق تری 
از اعترافات ابطحی، چهره نزدیک 
خاتمی می دهد و می گوید: »خاتمی 
و ابوالفضل فاتح و مهدی هاشمی 
می گفتنــد برنده شــدن در این 
انتخابات خیلی بــا بقیه انتخابات 
فــرق دارد. در این صورت جریان 
اصولگرا و رهبــر دیگر نمی توانند 
سرشــان را بلند کننــد و این به 
معنای یکســره کردن کار اســت. 
یعنی رسیدن به یک نظام با والیت 
فقیه بســیار ضعیف شده یا بدون 
والیــت فقیه و اینکه اعتراضات در 
شــده  پیش بینی  کاماًل  انتخابات 
بود.« سردار در ادامه به بخشی از 
صحبت های خاتمی در ســال 8۷ 
اشــاره می کند که وی در آنجا به 
تصریح گفته اســت: »اگر در این 
انتخابات دهم احمدی نژاد سقوط 
کند، عماًل رهبری حذف می شود. 
اگر اصالحات به هر شکل و قیمتی 
دوباره بــه قوه اجرایــی بازگردد، 
دیگر رهبری اقتــداری در جامعه 
نخواهد داشــت.« در حوادث پس 
از انتخابــات بارها دیدار خاتمی با 
»جرج سوروس«، تاجر و سرمایه دار 
صهیونیســتی که ملقــب به پدر 
انقالب های رنگی است، تکرار شد. 
هرچند چندین بــار اصالح طلبان 
ادعا کردند این مطلب صحت ندارد 
و پایگاه خاتمــی هم این دیدار را 
تکذیــب کرد؛ اما جرج ســوروس 
اطالعات جدیدی از این دیدار افشا 
کرد. درباره این دیدار مدیر مسئول 
روزنامه »کیهان« می نویسد: »سند 
مالقات خاتمی را با سوروس یهودی 
که از طراحان و پشتیبانان جنگ 
نرم در چند کشــور بوده است، در 
اختیار دارم. ما اسناد معتبری داریم 
که خاتمی با سوروس و مایکل لدین 
دیدار کرده است و طرح ارائه شده 
توسط خاتمی در میان فتنه مبنی 
بر انجام رفرانــدوم طرح »مایکل 
لدین«  صهیونیســت بود، نه طرح 
خــودش.« دیدارها و مالقات های 
خاتمی فقط به دشمنان غربی ختم 
نمی شــود؛ بلکه وی دیداری هم با 
»ملک عبدهلل«، پادشــاه عربستان 
در بحبوحــه تبلیغــات انتخاباتی 
است. اگرچه این دیدار نیز از سوی 
پایگاه اینترنتی وی انکار می شــد؛ 
ولــی محمدعلی ابطحــی پس از 
دستگیری به دلیل نقش داشتن در 
حوادث پس از انتخابات از انتخابی 
بودن این سفر خبر داد و گفت، یکی 
از کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
مبلغی را به عنوان کمک به برنامه 
تبلیغاتــی اصالح طلبان اختصاص 
داده اســت. خاتمی پس از اینکه 
با این همه تالش و کوشــش برای 
اهــداف خود راه به جایی نبرد، در 
سال 1391 در جمع اصالح طلبان 
در شهر گرگان از ادعای تقلب در 
انتخابات عقب نشــینی کرد؛ ولی 
برای اینکه به طور کلی همفکران 
خود را مأیوس نکند، از آزاد نبودن 
انتخابات ســخن گفت. خاتمی در 
ســال 1393 با ادعــای اینکه در 
کشور به بن بست رسیده ایم، دلیل 
آن مشــکالت را فراقانونــی بودن 
رهبری معرفی کرد و گفت زمانی 
می توان از این بن بست بیرون رفت 
که پیوند میان رهبر جامعه و ملت 
بگسلد! البته پس از شکست در همه 
زمینه ها وی در سال های اخیر سعی 
دارد دوباره خود را به نظام اسالمی 

نزدیک کند. 

ریزش ها

کتابخوان

 مصطفــی قربانی/ در یک 
نگاه اجمالی و کلی، درباره نســبت 
اقتصادی و سیاست خارجی  توسعه 
در کشــور دو دیدگاه وجــود دارد؛ 
دیدگاهــی که سیاســت خارجی را 
شرط الزم توسعه می داند و بر همین 
اساس، هم حوزه های تعامل را وسیع 
و با حداقِل مالحظات در نظر می گیرد 
و هم معتقد است، شرط بهره برداری 
کشــور از امکانات نظــام بین الملل، 
تعامل ســازنده با دنیا، با سویه های 
تغییرگرایانه اســت؛ یعنی تعامل به 
شرط کنار گذاشتن رفتارهای تنش زا 
در سیاست خارجی که البته در برخی 
حوزه ها با شعارها و داعیه های انقالب 
اسالمی تصادم پیدا می کند. به عبارت 
دقیق تر، اینان در موازنه میان شعارها 
و داعیه هــای انقالبی با ضرورت های 
توسعه اقتصادی کشور، معادله را به 
نفع توسعه و به ضرر شعارهای انقالب 

تعریف می کنند. 
دیدگاه دیگر معتقد است، اگرچه 
تعامل بــا دنیا ضروری بوده و اقتضای 
توسعه اقتصادی کشور است، اما شرط 
الزم نبوده، بلکه در ُحکم شــرط کافی 
اســت؛ یعنی تنها در صــورت وجود 
بسترها و شرایط مساعد داخلی می توان 
به توسعه اقتصادی رسید و در صورت 
ضعف داخلی، امکانات خارجی نمی تواند 
جایگزین آن باشد. بنابراین، اینان اوالً 
توســعه گرایی را به اســتحکام درونی 
منــوط می دانند و ثانیاً در عین اعتقاد 
به تعامل ســازنده با جهان، حوزه های 
این تعامل را وسیع در نظر نمی گیرند. 
در واقــع، مطابق با این دیدگاه، تعامل 
با جهان نباید مخدوش کننده ساحت 

انقالبی نظام باشد. 
اخیر، دیدگاهی  در ســال های 
بر سیاست خارجی کشورمان حاکم 
شد که ســویه ها و ارکان آن، بیشتر 
بــه دیــدگاه اول نزدیک بــود. در 
چارچــوب دیدگاه مذکور، باور بر آن 
بود که تعامل سازنده با دنیا، ضرورتی 
انکارناپذیــر برای توســعه  اقتصادی 
کشور است، اما برای اینکه این مهم 
محقق شــود، الجرم باید در برخی 
رفتارها، کنش ها و شعارها تغییراتی 
داده شــود تا بتوانیم با »زبان دنیا« 
صحبت کنیــم. یکی از مفروضات یا 

پیش فرض هــای آنان بــرای توجیه 
این گزاره این بود که در ســال های 
گذشــته، همواره اقتصاد کشــور به 
سیاســت یارانه داده؛ یعنی به دلیل 
شعارها و رفتارهای سیاسی، مجبور 
به تحمل فشارهای اقتصادی شده ایم 
و حــال این روند نه تنها باید متوقف 
شــود، بلکه باید با تغییر یا عدول از 
برخی رفتارها و شــعارهای سیاسی، 
سیاست به اقتصاد یارانه بدهد؛ یعنی 
اینها راه حل مشــکالت اقتصادی را 
در حوزه  سیاسی می دانستند. عمل 
بر اســاس این دیــدگاه در نهایت نه 
تنها مشکالت اقتصادی را حل نکرد، 
بلکه ضمن تشدید مشکالت و ایجاد 
نوسانات نامطلوب اقتصادی، می رفت 
تا امنیت کشــور را در معرض خطر 
قرار دهــد و حتی طرف مقابِل نظام 
را بــه حدی جری کــرد که به طور 
جدی درصدد تعمیم مدل برجام به 
دیگر حوزه ها، از جمله توان موشکی 
کشور نیز بود؛ البته باید توجه داشت، 
عمده اشکال در این زمینه تنها متوجه 
دولت یازدهم و دوازدهم نیست؛ بلکه 
آنچه این دولت ها انجام دادند، اقدام 
برای تأمین منافع ملی بود، اما عامل 
مهمی که ســبب ناکامی تالش های 
آنان شد، بدعهدی ها و ذات غیرقابل 
اعتمــاد طرف مقابل بود که در عین 
پایبندی کامل ایران به تعهداتش در 
برجام، باز از آن خارج شد. بنابراین، 
اگر فرجام برجام به ناکامی انجامید، 

اشکال عمده متوجه ماهیت استکباری 
و زیاده خواهانه طرف مقابل است. 

بــا این حال، پــس از عملیات 
ســاقط کردن پهپاد فوق پیشــرفته  
آمریکایی به دست نیروی هوافضای 
ســپاه و توقیــف مقتدرانه نفت کش 
انگلیســی در خلیج فارس از ســوی 
نیروی دریایی ســپاه، روند تحوالت 
دگرگون شــد؛ به گونه ای که درست 
وقتی پهپاد آمریکایی ســاقط شــد، 

نرخ ارز در داخل کشور سقوط کرد و 
تاکنون نیز در همان حد باقی مانده 
اســت. حال آنکه قبل از این، با آمد 
و شد مقامات کشورهای مختلف به 
تهران یا شدت و ضعف مواضع مقامات 
آمریکایی در قبال کشورمان، نرخ ارز 
در داخل کشور به سرعت تحت  تأثیر 
قرار می گرفت. در همین راســتا باید 
اشاره کرد که موفقیت کشورمان در 
پاســخ مقتدارنه به اقدامات خصمانه  

تغییر رفتار  طرف های غربی موجب 
مانند  منطقــه ای،  برخی طرف های 
امارات در مقابل کشورمان شد و حتی 
گفته می شود این کشور عالوه بر تعهد 
مبنی بر اینکه از این پس دیگر هیچ 
اقدام خصمانه ای علیه کشورمان انجام 
نمی دهد، قول داده است در قضایای 
اقتصــادی نیز به کشــورمان کمک 
کند. مورد دیگر، عربســتان سعودی 
اســت که تاکنون خبرهای متعددی 
درباره  تالش این کشور برای ارتباط 
با جمهوری اســالمی و بهبود روابط 
دوجانبه در رسانه ها منتشر شده است. 
در ایــن میــان، شــاید بتوان 
مهم ترین دستاورد اقدامات مقتدرانه  
کشورمان در برابر کشورهای غربی را 
آزادی نفت کش »گریس 1« دانست؛ 
آزادی ای که با وجود تالش های آمریکا 
برای تمدیــد توقف نفت کش، بدون 
هیچ هزینه ای و در اوج عزت و اقتدار 
انجام شــد. در واقع، آزادی نفت کش 
گریس 1 نشان داد، جمهوری اسالمی 
با وجود فشارهای متعدد آمریکا، قادر 
به تأمین امنیت ناوگان کشــتیرانی 
خود بــوده و در مقابل تالش ها برای 
به صفر رساندن صادرات نفت خود، 
هم اراده  پاســخگویی بــه اقدامات 
خصمانه  طرف مقابــل را دارد و هم 
از توان اقدام متقابل و پشیمان کننده 

برخوردار است. 
باتوجــه بــه آنچه گفته شــد، 
اخیر  مقتدرانه  اقدامــات  دســتاورد 

کشــورمان در حــوزه خلیج فارس و 
حمل ونقــل دریایی نشــان می دهد، 
اوالً شــبکه همکار منطقه ای آمریکا 
در تشدید فضای تحریم و فشار علیه 
کشورمان به درستی بابت پیامدهای 
جــدی اقدامــات خصمانــه خود در 
قبال کشــورمان متنبه شده و دیگر 
حاضر بــه تــداوم همکاری های ضد 
ایرانی خود با آمریکا نیســتند؛ امروزه 
آنها متوجه شــده اند به جای اتکا به 
قدرت هــای فرامنطقــه ای و به زعم 
خود، تأمین امنیت از طریق آنها، باید 
روابط خود با قدرت  اول منطقه، یعنی 
جمهوری اسالمی را بهبود بخشید. ثانیاً 
آزادسازی بدون هزینه  نفت کش گریس 
1، هشدار به آمریکا درباره  پیامدهای 
جلوگیری از ادامه مسیر این نفت کش 
و ناتوانی آمریکا در هرگونه اقدام علیه 
این نفت کش و اظهار عجز وزیر خارجه 
بابت حرکــت این نفت کش،  آمریکا 
به خوبی نشــان می دهد سیاســت 
حداکثرسازی فشارها علیه ایران و به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران نیز به 
طور جدی ترک برداشته است. تداوم 
این روند می تواند به خنثی سازی هرچه 
بیشتر تحریم های ضد ایرانی و برچیده 
شدن اوضاع و شرایط غیر عادی حاکم 
بر اقتصاد کشور منجر شود. بنابراین، 
به راســتی اکنون سیاست به اقتصاد 
یارانه می دهد، اما نه با عدول از مواضع 
انقالبی، بلکه بــا اقدامات مقتدرانه و 

سنجیده. 
مخلص کالم آنکه امروز کشور به 
میزانی از اقتدار و عزت رسیده است 
که نه تنها در مقابل فشارهای خارجی 
تسلیم نمی شود؛ بلکه می تواند پاسخ 
قاطع و پشیمان کننده ای به اقدامات 
خصمانه دشمنان  دهد. قرار گرفتن در 
این موقعیت، مرهون توجه و عمل به 
اندیشه انقالبی، روحیه انقالبی و عمل 
جهادی است؛ به این معنا که چون به 
گزاره های مذکور توجه و عمل شده، 
بدون هزینه و بدون نیاز به عدول از 
داعیه های هویتی و شعارهای انقالبی، 
دستاوردساز و قدرت آفرین شده است. 
موقعیت کنونی را باید پاس داشت و 
طراحی و اجرای سیاست خارجی را 
باید در افق این موقعیت تعیین کرد. 

نقد روز

عباسعلی عظیمی شوشتری/   دکتر   
پس از بررسی اجمالی ادله عقلی ضرورت تشکیل 
حکومت در عصر غیبت، در شماره گذشته ضمن 
اشاره به دالیل نقلی اثبات والیت فقیه دو روایت 
از پیامبــر گرامی اســالم)ص( و همچنین امام 
صادق)ع( را بیــان و تجزیه و تحلیل کردیم. در 
این شــماره دو روایت مهم دیگر در این زمینه را 

تحلیل خواهیم کرد.

روایت مجاری االمور
روایتی طوالنی از امام حسین)ع( نقل شده 
اســت که در فرازی از آن فرموده اند: »...َمجاری 
االُُمورِ َو االَْحکاِم َعلــی اَیِْدی الُعلَماءِ بِاهللِ ااَلَُمناِء 
َعلی َحاللِِه َو َحراِمِه...«؛ مجاری امور و احکام به 
دست علمای الهی است که امنای خداوند بر حالل 

و حرام او هستند.
سپس  حضرت  در کلمات  بعد اشاره  می کند: 
اگر شما)علما( صبر می کردید و به  مبارزه  ادامه  
می دادید، هر آینه  اداره ملّت  اســالمی  به  شــما 
ارجاع  می شد و تصمیم گیری  درباره آن  و صدور 
فرمان  حکومت  از جانب  شما صورت  می گرفت  و 

نتیجه اش  به  شما گزارش  می شد... .1
از این  بیانات ، با کمال  صراحت  به  دســت  
می آید که  ریاست  بر مسلمانان  و حکومت  اسالمی  
تنها شایسته  رهبران  الهی  است ؛ زیرا حکومت  خدا 
جز از این  طریق ، عملی  نیست . علت این امر نیز 
بر می گــردد به اینکه آنها وارثان انبیاء و امین و 
خلیفه رسول اهلل و حصن اسالم هستند و به همین 
دلیل مرجع همه حوادث به شمار می آیند.2 این از 
بدیهیات است که اگر پیامبر کسی را وارث خود 
قرار داد یا به عنوان خلیفه و امین معرفی کرد، وی 
مرجع مردم در همه حوادث خواهد بود و مجاری 
امور به دست اوست. چنین شخصی متکفل امور 
مردم است3 و چنین والیتی بر اساس این روایت 

به فقها اختصاص دارد.4
البته »عالمه نائینی« معتقد است، این روایت 
به قرینه ذیل آن، بــر اثبات منصب تبلیغ برای 

آنان در بیان حالل و حرام الهی داللت می کند، 
نه بیشــتر5. با وجود این به نظر می رسد آنچه از 
اطالق مجاری االمور به دست می آید، اطالق دارد 
و ذیل آن، یعنی امناء علی حالله و حرام در صدد 
مقید کردن آنها به امر تبلیغ نیست؛ بلکه توضیح  
آن است، به این معنا که آنها در اداره امور مردم 
و اجــرای احکام امنای خداوند در حالل و حرام 
هستند؛ زیرا در همین روایت حضرت به وظیفه 
علما اشــاره می کند. آنجا که می فرماید: »و انتم 

اعظم الّناس مصیبة لما غلبتم 
علیه من منازل العلماء لو کنتم 
تشعرون«؛ مصیبت و بیچارگي 
شما)علما( از همة مردم بیشتر 
است، زیرا مقام علما)رهبري و 
حکومت( را با زور از دست تان 
گرفتند، ولي شما هیچ توّجهي 
بــه آن ننمودیــد و در ادامه 
به عنوان دلیــل می فرمایند، 
مجاری االمور... . به این ترتیب 
امام شــرایط طبیعی و اولیه 
نظام سیاسی اسالم را حکومت 
علما بیان می دارند. همان گونه 
که امام علی)ع( در روایت لوال 
وظیفه  به  الحاضــر...  حضور 
علمــا در این ارتباط اشــاره 
امام خمینی)ره(  می فرمایند. 
در کتــاب »البیع« معتقدند، 

این روایت تکلیفی بــرای علمای هر عصر و هر 
مکانی اســت که علیه ظلم و جور قیام کنند.6 بر 
اســاس این اعتقاد دارند، از این روایت دو امر به 
دســت می آید؛ یکی والیت فقیه و دیگری اینکه 
فقهــا باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی 
از منکر حکام جور را رســوا و متزلزل و مردم را 

بیدار کنند.۷
به هر حال، بیشتر علما داللت آن را بر والیت 
فقیه مسلم دانسته اند.8 از جمله میرزا حبیب اهلل 
رشــتی که با استناد به اطالق این روایت والیت 

عامه را برای فقیه ثابت می داند مگر در مواردی 
که دلیلی وجود داشته باشد.9

مسئله تقلید  
امام صادق )ع(فرمودند: »فاما من کان من 
الفقهاء: صائناً لنفســه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی 
هواه، مطیع المر مواله، فللعــوامِّ ان یقلدوه«10؛ 
هــر یک از فقها که صیانت نفس دارد، از دینش 
محافظــت می نمایــد، با هوای نفــس مخالفت 
می کنــد و امر مــوالی خود 
)ائمــة معصوم)ع(( را اطاعت 
می کند، پس بر مردم اســت 
کــه از او تقلیــد کنند. امام 
در ایــن روایــت ابتدا تفاوت 
میان مردم مسلمان و علمای 
شیعه با یهود را بیان می کنند 
و سپس امر می فرمایند،  مردم 
باید از فقهایی که واجد شرایط 
فوق باشــند، تقلید کنند. در 
این زمینه باید به چند نکته 

اشاره کرد:
را  الهــی  احــکام  اوالً؛ 
باید از منابع فقه اســالمی، 
یعنی کتاب، ســنت، عقل و 
اجماع استخراج کرد، این امر 
نیازمند تســلط بر این منابع 
و داشــتن تخصص های الزم 
برای استنباط است و مردمی 
که این تخصص را ندارند، قادر نخواهند بود حکم 
واقعی الهی را از میان انبوه آیات متشابه و روایات 
مختلف که جعلیات در آن بسیارند، کشف کنند و 
سپس داللت آنها را بر موضوع به اثبات برسانند. 
در چنین شــرایطی باید از متخصصان که همان 

فقها هستند، تقلید کنند.
ثانیــاً؛ منظور از عــوام در این روایت همه 
مردم هســتند، نه فقط افراد بی سواد. به عبارت 
دیگر، کلمــه عوام در اینجا بــه مفهوم عامی و 

بی سواد نیست.
ثالثاً ؛ تقلیــد در این روایت نیز اطالق دارد 
و شامل پیروی کردن از همه احکام الهی اعم از 
احکام فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عبادی 
و... می شود. بنابراین این ابهام که ممکن است این 
روایت فقط شامل احکام عبادی شود، با اطالق آن 
مغایرت دارد و هیچ دلیلی نیز برای مقید کردن 

آن به احکام عبادی و فردی وجود ندارد.
رابعاً ؛ از این روایت قدر متیقن این است که 

دو امر اثبات می شود:
1ـ ثبوت والیت در افتا برای فقیه و وجوب 

کفایی فتوا در مسائل برای او؛
2ـ وجوب تقلید عوام از فقها در مسائل11.

بــه این ترتیــب، امام حســین)ع( فقها را 
امینان پیامبران بیان داشــتند و امام صادق)ع( 
نیز ضمن بیان ویژگی های الزم برای فقها، تصریح 
می فرمایند، بر مردم اســت که از چنین فقهایی 
تقلید کنند و همان گونه که گفته شــد، منظور 
از تقلید نیز در عموم مســائل فردی، اجتماعی 

و سیاسی است.
پی نوشت ها:

1ـ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج1۷، ص 315.
2ـ نراقی، عوائداالیام فــی بیان قواعداالحکام، ص 

.534
3ـ همان.

4ـ همان، ص559.
5ـ محمدحسین میرزای نائینی، المکاسب و البیع، 
انتشــارات جامعه مدرسین، 1413، ج 2، ص 336 
)البته از نظر ایشان روایت ابن حنظله داللت کافی 

را بر والیت عامه فقیه دارد(.
6ـ امام خمینی)ره(، البیع، ج 2، ص 656.

۷ـ امام خمینی)ره(، والیت فقیه، ص 10۷.
8ـ شیخ انصاری، المکاسب، ج3، ص554.

9ـ میرزا حبیب اهلل رشتی، القضا، دارالقرآن الکریم، 
1401، ج1، ص49.

10ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 2۷، ص 131.
11ـ مال احمد نراقی، همان، ص554.
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اثبات والیت فقیه با منطق مسئله تقلید

 احکام الهی را باید از منابع 
فقه اسالمی، یعنی کتاب، سنت، 
عقل و اجماع استخراج کرد، این 
امر نیازمند تسلط بر این منابع 
الزم  تخصص های  داشــتن  و 
مردمی  و  است  استنباط  برای 
که این تخصص را ندارند، قادر 
نخواهند بود حکم واقعی الهی 
را از میان انبوه آیات متشــابه 
جعلیات  که  مختلف  روایات  و 
در آن بسیارند، کشف کنند و 
سپس داللت آنها را بر موضوع 
به اثبات برســانند. در چنین 
شرایطی باید از متخصصان که 
همان فقها هستند، تقلید کنند

نسبت سنجی توسعه اقتصادی با سیاست خارجی 

یارانهسیاستبهاقتصاد

امروز کشــور به میزانی از 
اقتدار و عزت رسیده است که نه 
تنها در مقابل فشارهای خارجی 
تسلیم نمی شود؛ بلکه می تواند 
پاسخ قاطع و پشیمان کننده ای 
به اقدامات خصمانه دشــمنان  
دهد. قــرار گرفتــن در این 
موقعیت، مرهون توجه و عمل به 
اندیشه انقالبی، روحیه انقالبی و 

عمل جهادی است



 گروه تاریخ/ یکي از مقاطع حساس کشور 
که نقش تاریخي و مؤثري در روند شکل گیري دولت 
در جمهوري اسالمي داشته است، دوراني است که 

از آن با عنوان »دوران سازندگي« یاد مي کنند. 
پس از ارتحال حضرت امام)ره( در نیمه خرداد 
ماه سال 1368، با تصمیم تاریخی مجلس خبرگان 
رهبري رئیس جمهور وقت به عنوان جانشین حضرت 
امام)ره( معرفي شــد. در این میان قانون اساســي 
کشور در حال بازنگري بود و از جمله بندهای مهم 
تغییرات، ادغام نخست وزیري و ریاست جمهوري و 

افزایش اختیارات رئیس جمهور بود.
در ایــن شــرایط، پنجمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهوري در مرداد ماه 1368 با نامزدي 
آقایان »اکبر هاشمي رفســنجاني« و »عـبـــاس 
شـیـبـانـي« بـرگـزار و طي آن، هاشمي رفسنجاني 
با کسب 94/51 درصد آراي مأخوذه )حـدود 15/5 
مـیـلیـــون نفر( به ریاست جمهوري برگزیده شد. 
رئیس جمهور جدید با افزایش قدرتي که از بازنگري 
قانون اساسي برایش ایجاد شد و با پایان یافتن جنگ 
و در اولویت قرار گرفتن ســازندگي کشور، سکان 

هدایت توسعه همه جانبه کشور را برعهده گرفت.
همچنین بــا کناره گیري آقاي هاشــمي از 
مجلــس و قرار گرفتن در ســمت قــوه مجریه، 
»حجت االســالم والمســلمین مهدی کروبي« به 
ریاســت قوه مقننه رسید و با تغییر قانون اساسي 
»آیــت اهلل محمد یزدي« به ریاســت قوه قضائیه 

برگزیده شد.
از سویي دیگر پایان جنگ تحمیلي که هشت 
سال به طول انجامیده بود، خسارات جبران ناپذیري 
را بر ساختار و زیربناهاي اقتصادي ـ اجتماعي کشور 
وارد کرده که توجه به بازسازي و جبران خسارات 
ایجاد شــده با پایان جنــگ در اولویت برنامه هاي 
کشور قرار گرفت. در کنار مسئله بازسازي شهرهاي 
جنگ زده، از آنجا که در دوران جنگ بیشتر بودجه 
کشــور صرف هزینه هاي جنگ مي شد، بسیاري از 
بخش هاي اقتصادي بدون توسعه جدي باقي مانده 
بود و مشــکالت زیربنایي، کمبود زیرساخت هاي 
اقتصــادي ـ تجاري، در همه حوزه هاي اقتصادي از 
جمله کشاورزي، صنعت، برق، آب، نفت، پتروشیمي، 
راه، معادن و غیره به چشم مي خورد. افزون بر این، 
مشــکالت اجتماعي ـ اقتصادي، از قبیل بیکاري، 
تورم، گراني و... زندگي را بر مردم سخت کرده بود.

حضرت امام خمیني)ره( نیز در 11 مهر ماه 
136۷ در پاسخ به نامه رؤساي سه قوه و نخست وزیر 

درباره کســب تکلیف براي بازسازي کشور، ضمن 
تأکید بر بازسازي و توسعه کشور با حفظ استقالل 
کشــور و تأکید بر شعار »نه شــرقي و نه غربي«، 
موارد 9گانه ای را برشمرده بودند که باید در مسئله 
بازسازي مورد توجه قرار می گرفت. به این ترتیب، 

سازندگي به اولویت کشور در این ایام مبدل شد.
در این میان، اوضاع سیاسي کشور متفاوت از 

گذشته بود. در حالي که جناح 
راســت به دلیل اتخاذ برخي 
مواضــع در ســال هاي پایاني 
جنگ پایگاه اجتماعي خود را 
از دســت داده بود و نتیجه آن 
در اقلیت قرار گرفتن در مجلس 
سوم بود و از سوي دیگر تفکر 
مدیریتي  مشــي  و  اقتصادي 
جناح چپ در سال هاي دوران 
جنــگ نیز مردم را تا حدودي 
بي تاب کرده بود و انتظار تغییر 
و تنــوع به نحــوي در جامعه 
همراه  مي شد، طیف  احساس 
هاشمي رفسنجاني،  مرحوم  با 

از اتهامات هر دو طیف مبرا بود و با طرح شعارهاي 
رفاهــي و وعده هاي ســازندگي و ادعــاي پایان 
دادن به دوران ریاضــت اقتصادي، زمینه پذیرش 
مردمي را بــراي خود فراهم کــرد. انتخاب آقاي 
هاشمي رفسنجاني به ریاست جمهوری این فرصت 
را فراهم آورد تا اجرای طرح های توسعه را به شکل 

مبسوط الید در اختیار بگیرد.
دولت جدید در فعالیت هاي خود به مســائل 

اقتصادي و به طور مشــخص افزایش تولید توجه 
داشت و آقاي هاشمي در نخستین خطبه هاي نماز 
جمعه اش پس از رسیدن به ریاست جمهوري، تأکید 
کرده بود »مردم ما ده ســال جنگ و فشار انقالب 
را تحمل کردند و اآلن دیگر سزاوار نیست به طبقه 
محروم و مستضعف و کارگر و کارمند بگوییم شما 
ده ســال دیگر هم صبر کنید و با همین شیوه اي 
که اآلن دارید با ریاضت زندگي 
مي کنید، ریاضت بکشید.« این 
سخنان نقد سیاستي محسوب 
مي شــد که تا آن زمان دولت 
میرحسین موسوي اعمال کرده 
بود. رئیس جمهور در مراســم 
تحلیف مجلس شوراي اسالمي 
ســخناني را مطرح کرد که از 
نظر عــده اي، فاصله گرفتن از 
روند گذشته را نشان مي دهد. 
وي بر ضرورت توجه به اقتصاد 
و افزایــش تولید کاال به منزله 
مقدمه کسب استقالل، حرکت 
آرام سیاســي براي آنکه دیگر 
جنگي بر ما تحمیل نشــود، دعــوت از صاحبان 
سرمایه و ایرانیان متخصص براي بازگشت به کشور 

و... تأکید کرده بود.
از جدي تریــن مباحث مربوط به دولت آقاي 
هاشــمي، ترکیب دولت و اعضاي کابینه وي بود. 
در کابینه جدید تعدادي از وزراي ســابق همچنان 
ابقا شــدند؛ اما تعدادي از آنها نیــز تغییر کردند. 
اصــرار رئیس جمهور آن بود که وزراي کابینه، اوالً 

از فعاالن تند جناح هاي سیاســي نباشــند و ثانیاً 
توجه آنها بیشتر معطوف کار باشد، نه فعالیت هاي 
سیاسي. بر همین اساس، رئیس جمهور در جلسه 
علني مجلس شوراي اسالمي)1368/6/5( به هنگام 
معرفي »کابینه کاري« خود درباره مداخله وزرا در 
امور سیاسي به صراحت اعالم کرد: »اآلن مصلحت 
نظام این اســت که من یک کابینه کاري تشکیل 
بدهم... بعضي از آقایان اصاًل خواهند گفت که این 
کابینه به اندازه کافي سیاسي نیست. شما هر چه 
بخواهید من خودم سیاسي هستم... به اندازه کافي 

کابینه با حضور من سیاسي است.« 
در این بین دو طیف ســنتي چپ و راســت 
در وضعیتي جدید قرار گرفته و نســبت به جریان 
نوظهور از خود همگرایي و واگرایي نشــان دادند. 
طیف راست که در مجموع سیاست هاي اقتصادي 
دولت جدید را همسو با برنامه هاي خود مي دید و از 
طرفي آقاي هاشمي رفسنجاني عضو برجسته جامعه 
روحانیت مبارز تهران به حساب مي آمد، گام به گام 
در فرایند همگرایي و ائتالف قرار گرفت و بلعکس 
طیف چپ که مواضع منتقدانه دولت جدید را نسبت 
به برنامه هاي دولت میرحسین موسوي نمي پسندید 
و همچنان بر اقتصاد دولت محور تأکید مي ورزید، 
با همگرایي و ائتالف جناح راســت سنتي و دولت 
هاشمي گام در مسیر واگرایي نهاد و به جناح منتقد 

و رقیب تبدیل شد.
اولین اختالفات طیف چپ با دولت هاشمي 
در انتخاب وزراي کابینــه خودنمایي کرد و برای 
نمونــه آن  گاه که در اعتراض به انتخاب نشــدن 
دوباره »ســیدعلی اکبر محتشــمي« بود به عنوان 
وزیر کشــور، توماری با امضاي بیش از 100 نفر از 
نمایندگان آماده و خواســتار معرفي مجدد وي به 
عنوان وزیر کشور شدند، رئیس جمهور بر نظر خود 
مبني بر تغییر وزیر کشــور پاي فشرد و براي قانع 
کردن نمایندگان مجلس سوم، »عبداهلل نوري« را 
به جاي وي معرفي کرد که در آن زمان، مورد قبول 

نمایندگان مجلس بود.
در این بین جناح چپ مجلس شوراي اسالمي 
را که اکثریت نمایندگان آن به جناح چپ گرایش 
داشتند، به پایگاهي براي نقد عملکرد دولت تبدیل 
شد و تریبون مجلس به صداي معترضان و منتقدان 
مبدل شــد. همچنین در کنار مجلس می توان از 
مطبوعاتــي یاد کرد که در ســال 1369 به عنوان 
تریبون طیف چپ وارد عرصه انتشار شدند که در 

سرفصلي دیگر بیان خواهیم کرد.

 حجت االسالم سیدعباس موسویان*/ 
بانکداری غربــی حدود 400  صنعت 
سال ســابقه دارد و در همه کشور ها، 
از جمله کشور های اسالمی و مسیحی 
فعــال هســتند و فقط در دو کشــور 
ایــران و ســودان وجود نــدارد. همه 
متفکران دانش اقتصاد درباره شــیوه 
بانکداری فکر می کنند و انواع مقاالت 
و کتاب های متعدد درباره آن نوشــته 
می شود؛ اما هیچ  وقت دانشمند غربی 
دربــاره بانکداری ادعا ندارد که بدون 
عیب است و آنقدر مسائل چالشی در 
حوزه پــول و بانکداری وجود دارد که 
پژوهشــگران غربی از حل آنها ناتوان 

هستند.
از حــدود ســال 1362 قانــون 
عملیــات بانکی بــدون ربا در مجلس 
تصویب شد و شهریور همان سال هم 
به تأیید فقهای شورای نگهبان رسید و 
»آیت اهلل صافی« که در آن زمان دبیر 
شورای نگهبان بود با امضای خود آن 
را تأیید کرد. در آن زمان مراجع وقت 
»امــام راحل«، »آیت اهلل گلپایگانی« و 
»آیت اهلل نجفی مرعشــی« بودند؛ این 
مصوبه به این بزرگواران عرضه شــد و 
آنان نیز تأیید کردند و گفتند: »قانون 
مطابق فقه اسالمی به ویژه فقه امامیه 

است.«

شیوه اجرا
در 35 سال گذاشته هیچ اعتراضی 
از ســوی مراجع در مقام قانون صورت 
نگرفته است، بلکه در مقام اجرا نقدهایی 
وجود دارد. قانون عملیات بانکی بدون 
ربا در آن زمان به خوبی طراحی شده 
است و البته خأل هایی دارد و بسیاری 
از مطالــب وجود دارد که در آن زمان 
از ســوی قانون گذار توجه نشده است؛ 
از ایــن رو قانون باید اصالح و تکمیل 
شود. اما در مقام اجرا چهار دغدغه در 

زمینه بانکداری بدون ربا وجود دارد.
1ـ اولین مسئله این است که آنها 
می گوینــد: معامالتی که در بانکداری 
بدون ربا انجام می گیرد اگرچه عنوان 
معامالت جزء عناوین معامالت شرعی 
اســت، اما ایــن معامالت صــوری و 

ســاختگی هســتند و واقعی نیستند 
که از آن جملــه می توان به معامالت 
فروش اقساطی اشاره کرد که در مقام 
اجرا از ســوی بانک خریده نمی شود و 
به مشتری فروخته نمی شود که بانک 

سود ببرد.
2ـ دومیــن اشــکال در زمینه 
نرخ های ســود اســت که می گویند 
نرخ های سود بانک های ایران، متعارف 
و عادالنه نیست و وقتی با بانکداری دنیا 
مقایسه می کنیم، حتی بانک های ربوی 
5 تا 10 درصد ســود می گیرند؛ اما در 
بانک های ایران به صورت رســمی 18 
درصد اســت که در مقام عمل 25 تا 
2۷ درصد می شــود؛ مراجع تقلید این 
نقد را به نظام بانکی در مقام اجرا دارند؛ 
چرا که سود شرعی حد، اندازه، معیار و 
ضابطه ای دارد و این در بانکداری بدون 

ربای ایران اجرا نمی شود.
بحــث  اشــکال  ســومین  3ـ 
جریمه های دیرکرد است که در شریعت 
اســالم اگر کسی بدهکار بود در درجه 
اول وظیفــه دارد بــه فکــر پرداخت 
بدهی باشــد و به موقع آنها را بپردازد 
و از طرفی اسالم می گوید اگر بدهکار 
ورشکســته بود، باید به او مهلت داد تا 
بدهی را پرداخت کند و مهلت نباید به 
ازای پرداخت پول بیشتر باشد؛ چرا که 
ربا محسوب می شود و برخی از مراجع 

معتقدنــد جریمه تأخیری که بانک ها 
می گیرند، همین است و این ربا است.

4ـ  چهارمین اشکال بحث کار در 
صنعت بانکداری است. اینجا این پرسش 
مطرح می شود که با توجه به مسائلی 
که در صنعت بانکداری وجود دارد آیا 
می توان در این صنعت شاغل شد؟ کار 
چه حکمی دارد؟ درآمد آن چه حکمی 
دارد؟ آیا درآمد و دســتمزد و حقوق و 

مزایا حالل است یا حرام؟
راهکار 1: بیشــتر مردم نسبت 
به انعقاد قرارداد ها ســهل انگار هستند 
و لــذا قــرارداد را مطالعه نمی کنند و 
انــواع کالهبرداری های صورت گرفته 
در قرارداد ها به دلیل همین امر است؛ 
این در حالی اســت که در کشور های 
دیگر در همان بانک های ربوی بانکدار 

با مشــتری زمانــی را برای شــرح و 
تفصیــل قرارداد می گذارد و به صورت 
بند بنــد مطالعه صورت می گیرد و به 
مشتری تفهیم می شود. حق با مراجع 
اســت که قرارداد باید مطالعه و به آن 
عمل شود که در حال حاضر برای فهم 
قرارداد ها وقت گذاشته نمی شود و این 
باعث صوری شدن معامالت می شود. 
در حال حاضر، بر اســاس تدبیر بانک 
مرکزی در کنار صفحــات قراردادها، 
ارکان اصلی قرارداد ها با خط درشــت 
به صورت خالصه تهیه شده و کارگزار 
بانک موظف شده است این مفاد اصلی 
بانک را برای مشتری بخواند و تفهیم 
کند. اقدامی که مورد استقبال مراجع 

تقلید بوده است.
راهکار 2: نرخ  ســود  بانکی در 
ایران عمدتاً معلول اقتصاد کالن کشور 
اســت وقتی تورم 15 درصد است چه 
انتظــاری برای نرخ ســود بانک ها به 
سپرده گذار است؛ کف آن باید 15 باشد 
تا ارزش سپرده سپرده گذار حفظ شود 
و اگر بخواهد سود واقعی بدهد باید 16 
تا 18 درصد سود بپردازد، ما نمی توانیم 
وضعیت کشــور خودمان را با کشوری 
که تورم آن صفر است، مقایسه کنیم.

با اینکــه دغدغــه مراجع مورد 
قبول اســت، اما باید به شرایط توجه 
کــرد. توجهی به علت بــاال بودن نرخ 

سود نمی شود؛ هیچ بانکی از باال بودن 
نرخ های ســود بانکی راضی نیســت، 
اما در شــرایط اقتصــادی ایران وقتی 
بانک ها تحت فشــار گذاشته می شوند 
که ســود های بانکی را کاهش دهند؛ 
مقداری از ســپرده ها از بانک ها خارج 
می شود و بازتاب های منفی اقتصادی 

را به دنبال دارد.
راهــکار 3: دیدگاه های فقهی 
درباره موافقان یا مخالفان جریمه دیرکرد 
را باید دید. در ســال 1361 مراجع به 
ایــن کار اعتراض کردند و بهره دیرکرد 
ممنوع و از قانون کشــور لغو شــد؛ در 
آن دوره بانک ها با انباشــت بدهی های 
معوق مواجه شدند؛ چرا که بانک ها بهره 
دیرکرد نمی گرفتند و به جای آن وجه 
التزام گذاشته شد. برخی مراجع گفتند 
این وجه التزام همان بهره دیرکرد است 
که همان حرمت را دارد؛ دیدگاه دیگری 
وجود دارد که وجه التزام با بهره دیرکرد 
متفاوت است. وجه التزام اگر در قرارداد 
شرط شــود الزم الرعایه است؛ حضرات 
آیات مکارم و سیستانی گفتند در قرارداد 
نمی شود شــرط کرد باید در یک عقد 
خارج الزمی باشد و برخی می گویند در 
پیش از قرارداد تسهیالت باشد و دیدگاه 
چهارم این اســت که بین قرارداد ها در 
وجه التزام تفــاوت قائل بودند. راهکار 
عملی دو راه است؛ یکی راه حل اساسی 
اســت که بانک مرکزی با مراجع تقلید 
با بحث علمی به راهکار شــرعی برای 
جلوگیری از تخلف افرادی برســند که 
نمی خواهند بدهی خــود را بپردازند و 
دومین راهکار، راهکار کوتاه مدت است 
و آن، اینکه مشــتری اقساط خود را به 
موقع بپردازد که کار به وجه التزام نکشد.

راهکار 4: دربــاره کار در بانک 
باید گفت اصوالً در شــریعت اســالم 
برای کار ضابطه خاصی گذاشته شده 
و گفته شده است اگر کار حالل باشد، 
مزد آن هم حالل است و اینکه کارفرما 
مزد را چگونه تأمین می کند، ربطی به 

کارمند ندارد.
vasael.ir :منبع -
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پس از عملیــات موفقیت آمیز 
والفجر 8، کشــورها و سازمان هاي 
عربي نیــز نگراني خود را در زمینه 
ایران بروز دادند. عربستان  پیروزي 
ســعودي در اقدامــی جانبدارانــه 
از عــراق بــه ترکیه پیشــنهاد داد 
در صورتــي که این کشــور روابط 
تجاري خود را بــا ایران قطع کند، 
ضــرر و زیان مالــي آن را به عهده 
مي گیرد. شاه اردن در همین راستا 
به میانجیگري میان عراق و سوریه 
و آشــتي دادن دو کشور دست زد و 
شوراي همکاري خلیج فارس نیز در 
تاریخ 1364/12/13 تشکیل جلسه 

داد و علیه ایران موضع گیری کرد.
جنبش عدم تعهــد به منزله 
یک سازمان بین المللي در هفتمین 
اجالس خود در تاریخ 1365/1/2۷ 
جنگ را بررســي کرد؛ اما هیچ گونه 
موضع مشــخصي اتخاذ نکرد. پنج 
مــاه بعد رئیس دوره اي این جنبش 
در نشست »حراره« عراق را متجاوز 

اعالم کرد.
مهم تریــن بازتاب عملیات که 
بــا هــدف کاهش تــوان اقتصادي 
و درآمــد ارزي جمهوري اســالمي 
صورت گرفــت، کاهش قیمت نفت 
بود. این کاهش تا مرز هر بشــکه 6 
دالر ادامه یافت. عربستان به همراه 
کشورهاي دیگر تولیدکننده نفت با 
افزایش تولید و اشباع بازار از عرضه 
نفت، نقش بســزایي در ایجاد این 
وضعیت داشتند. این عمل عربستان 
که با پوشش »استراتژي سهم بازار« 
توجیه مي شد تا یکي دو سال قیمت 

نفت را پایین نگه داشت.
افــزون بر این از دســت دادن 
فاو، فشــار مضاعفي را در ســطوح 
داخلي، منطقــه اي و بین المللي به 
عراق وارد کرد؛ از این  رو رژیم عراق 
به اقدامات وسیع سیاسي و نظامي 
دســت زد. مهم ترین اقدامات عراق 
که در واکنش نسبت به شکست فاو 
صورت گرفــت، حمله به هواپیماي 
مسافربري ایران  بود که حامل چند 
نفر از نماینــدگان مجلس از جمله 
»آیت اهلل شــهید محالتي« نماینده 

حضرت امام خمیني در سپاه بود. 

 محمدرضــا قضایــی/
ماجرای مباهله از آنجا شــروع شد 
کــه پیامبر)ص( به اســقف نجران 
نامه ای نوشت و او را به اسالم دعوت 
کرد.  مشروح نامه چنین بود: »به نام 
خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب)ع(؛ 
از محمد]صلــوات اهلل علیه[ پیامبر 
خدا، به اسقف نجران. خدای ابراهیم 
و اســحاق و یعقوب)ع( را ستایش 
می کنم و شما را از پرستش بندگان 
به پرســتش خدا فرامی خوانم. شما 
را دعــوت می کنــم کــه از والیت 
بندگان خدا خارج شوید و در والیت 
خداونــد درآیید و اگــر دعوت مرا 
نپذیرفتید، باید به حکومت اسالمی 
مالیات)جزیه( بپردازید تا در برابر این 
مبلغ، از جان و مال شــما دفاع کند 
و در غیر این صورت به شــما اعالم 

خطر می شود.« 
نصرانی ها شورایی تشکیل دادند 
تا نحــوه مقابله با پیامبــر)ص( را 
بررســی کنند. در این شورا افرادی 
از حقانیت پیامبر)ص( سخن گفتند 
و قرار شد تعدادی از علمای نجران 
نزد پیامبر)ص( بروند تا دالیل نبوت 
او را بررســی کنند. وقتــی به باور 
غلط خود دربــاره الوهیت حضرت 
عیسی)ع( اصرار کردند و آیات قرآن 
آنها را قانع نکرد، خداوند به رســول 
خدا)ص( دســتور داد تــا آنها را به 
مباهله دعوت کند. نجرانی ها گفتند 
ما باید این موضوع را بررسی کنیم. 
آنها در شورای بررسی به این نتیجه 
رســیدند که اگر پیامبر)ص( با اهل 
بیت و کودکان خود به مباهله آمد، 
مصالحه را پیشــنهاد دهیم و جزیه 
دادن را قبول کنیم. این اتفاق افتاد و 
نجرانی ها جزیه دادن را قبول کردند. 
ماجــرای مباهله ابعاد بســیار 
زیادی دارد که در جای خود می توان 
از حقانیت رســول  بررســی کرد. 
خدا)ص( تا عظمــت اهل بیت)ع(. 
به واسطه مباهله دعوت به اسالم تا 
قیامت زنــده و پویا باقی ماند. هیچ 
وقت دعوت به اسالم کهنه نمی شود 
و در تمــام اعصار جاری اســت. هر 
لحظــه با تکیه بر ماجــرای مباهله 
می توان انسان ها را به اسالم دعوت 

و حقانیت اسالم را ثابت کرد.

آشفتگی دشمن 

»حجت االسالم والمسلمین محمدی ری شهری« می گوید: »مسئله روز مباهله جریان و واقعه ای بسیار مهم است که در بین اتفاقات گوناگون طول تاریخ دارای 
ارج و احترام ویژه ای است و این جریان از یک سو به واقعه غدیر و از سوی دیگر به جریان نزول آیه تطهیر و حدیث شریف کساء متصل است و به بیانی دیگر این 
چند ماجرا با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. باعث تأسف است که جریان بسیار مهم مباهله که اهمیت زیادی دارد، ناشناخته مانده است و مورد توجه قرار نمی گیرد.«

عظمت
روز مباهله

ثبات قدم در راه حق-22
تدبر در قرآن و روایات-۳

 سیدحسین خاتمی خوانســاری/ تدبر و تفکر در آفرینش، آیات 
قرآن و روایات از یک نظام فکری برای رسیدن به ایمان کامل، آرامش و ثبات 
و اســتحکام در عقیده حکایت دارد. این نظام فکری روشی بر مبنای چینش 
عالمانه آیات قرآن دارد که به صورت پراکنده دارای معنایی و در کنار یکدیگر 
دارای معنای واحدی است. »عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی« ذیل آیه 2 
سوره رعد )ج11، ص 289( می گوید: »مراد از »تدبیر« قرار دادن اشیاء متعّدد 
مختلف پشت سر یکدیگر، به گونه ای که هر شیء در جایگاه خاّص خود قرار 

گیرد و غرض، فایده و مقصود بر آن مترتّب شود، می باشد.«
اول ـ باید بدانیم امر به تعقل، تدبر و تفکر در آیات الهی و قرآن دســتور 
خداوند در خود قرآن است. دوم ـ آنچه مسلم است، امر خداوند برای تدبر در 
آیات قرآن به این جهت است که انسان از تدبر در آیاتش و جمیع خالیقش 

به یک اعتقاد صحیح و محکم برسد. 
تدبر در قرآن به معنای آن است که ضمن کنار یکدیگر قرار دادن الفاظ 
و کلمــات با نگاهی حکیمانه، به پیام های قــرآن و مقصود اصلی خداوند در 
ســخنانش برسیم. البته این مهم به کمک عقلی قوی و کارکرده و همچنین 
پاکیزگی روحی به دســت می آید. پس اینکه می گوییــم یکی از ادله ما در 
اعتقادات عقل اســت، منظور عقلی اســت که تیز باشد و با تالش های علمی 
توانمند شده و قدرت تحلیل پیدا کرده باشد؛ عقلی کنکاشگر و اهل جست وجو 
که با برخورد به هر ســؤالی فوراً به دنبال تحقیق و گرفتن جواب آن باشــد. 
نگاه داشتن سؤاالت و شبهات و جّر و تعدیل نکردن آن نشان از ضعف توان 
عقل است. مؤمن کسی نیست که اجازه بدهد پرسشی بدون پاسخ به ویژه در 

مسائل اعتقادی در ذهن او بماند.
آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که امر به تفکر و تعقل می کند و از به کار 
نگرفتن عقل از سوی انسان ها در امور زندگی و اعتقادی گالیه دارد و تعجب 
می کنــد. بارها در قرآن خوانده ایم قرآن عبارت »أفال تعقلون، أَفال تذکرون و 
أفال تبصرون« را برای اعتراض به انســان های بی فکر اخذ کرده اســت. آیاتی 
َُّروَن الُقْرآَن أَْم َعلَی ُقُلوٍب  در ایــن زمینه وجود دارد که می فرماید: »أََفال یََتَدب
أَْقَفالَُها«؛ آیا آنها در قرآن تدبّر نمی کنند یا بر دل هاي شــان قفل نهاده شــده 
است؟!)محمد/ 24( خداوند با قرآن، قرآن را ثابت می کند و می فرماید: »أََفال 
َُّروَن الُقْرآَن َو لَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهللِ لََوَجُدوا فِیِه اْخِتالًفا َکِثیًرا«؛ آیا به قرآن  یََتَدب
]عمیقاً[ نمی اندیشــند؟ در حالی که اگر از سوی غیر خدا بود در آن اختالف 
و ناهمگونی بسیاری می یافتند. خداوند در این آیه می گوید به الفاظ و کلمات 
دقت کنید و حتی به معانی و پیام ها، هیچ نقصی در آن نمی بینید. خداوند در 
َر  َُّروا آیاتِِه َولَِیَتَذکَّ ب سوره ص، آیه 29 می فرماید: »ِکَتاٌب أَنَْزلَناُه إِلَیَک ُمباَرٌک لَِیدَّ
أُولُواأللباِب« کتابي اســت قرآن مبارک نهاد، که بر تو بدادیم ای مرد راد، که 
در آیه هایــش تعقل کنند، به هوش و به دانش تأمل کنند، هرآن کس که او 
هست صاحب خرد، بسی پند و اندرز از آن برد.)ترجمه مجد، ج1، ص455(

امیرالمؤمنین)ع( در حدیثی می فرمایند: »...أاَل ال َخْیَر فِي قَِرائٍه لَْیَس فِیَها 
تََدبٌُّر...«)کافي، ج1، ص44( خیری که منظور حضرت در این حدیث اســت، 
همان هدایت و استحکام ایمان است؛ زیرا وقتی اهل تدبر قرآن می خوانند بر 
ایمان شان افزوده می شود. »اَلّذیَن اِذا ُذِکَر اهللُ َوِجلَت ُقلوبُُهم َو اِذا تُلَِیت َعلَیِهم 
آیاتُُه زاَدتُهم ایماناً«؛ مؤمنان همان کســانی   هســتند که چون خدا یاد شود 
دل هاي شان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود، بر ایمان شان بیفزاید 

و بر پروردگار خود توکل می کنند.)انفال/ 2(

 آقاي هاشمي در نخستین 
پس  جمعه اش  نماز  خطبه هاي 
از رسیدن به ریاست جمهوري، 
تأکید کرده بود »مردم ما ده سال 
انقالب را تحمل  جنگ و فشار 
کردند و اآلن دیگر سزاوار نیست 
به طبقه محروم و مستضعف و 
کارگر و کارمند بگوییم که شما 
ده سال دیگر هم صبر کنید و با 
همین شیوه اي که اآلن دارید با 
ریاضت زندگي مي کنید، ریاضت 

بکشید«

سراج

دکترین »مونرو«
در اواخر قرن نوزدهم، ایاالت متحده آمریکا دیگر قدرتي درجه دو نبود؛ بلکه 
کشوري با ثروت بیکران، ده ها هزار هکتار زمین صنعتي و تولیدکننده بزرگ فوالد 
و ماشــین آالت جهان بود. پس از اســتقالل آمریکا، در آغاز قرن نوزدهم، ایاالت 
متحده نواحي پهناوري را در طرف جنوب و غرب به خود ملحق کرد. این نواحي 
سرزمین هاي ایالت لوئیزیانا، مستعمره فرانسه بود که ناپلئون آنجا را فروخت؛ زیرا 
نمي توانســت از آن در برابر حمالت انگلیسي ها دفاع کند. چند سال بعد در سال 
1822، قسمت دیگر را که شامل ایالت فلوریدا مي شد، از دولت اسپانیا خریداري کرد.  
این کشور با قدرت »دکترین مونرو« را به کار مي بست. این دکترین، یک ایده 
سیاسي آمریکایي بود که از سوی »جیمز مونرو« رئیس جمهور وقت آمریکا اعالم 
شــد و مخالف توسعه گرایي استعماري و دخالت قدرت هاي اروپایي در کشورهاي 
قاره آمریکا بود. بر اساس این دکترین، دولت ایاالت متحده آمریکا تصمیم گرفت 
از دخالت در جنگ هاي بین قدرت هاي اروپایي و مستعمرات آنها خودداري کرده 
و وقــوع جنگ یا فّعالّیت اســتعماري در قاّرة آمریکا را به نوعی حرکتي خصمانه 

تلّقي کند.
»جیمز مونرو« رئیس جمهور ایاالت متحده، دوم دسامبر 1823، ضمن نطق 
سالیانه خود در نشست مشترک دو مجلس قانون گذاري این کشور اعالم کرد: »ما 
در قبال اختالفات اروپاییان با یکدیگر بي طرف خواهیم بود؛ ولي هر تالش تازه از 
جانب اروپاییان به مداخله و استعمار سرزمین هاي قاره آمریکا را تعرض نظامي به 
ایاالت متحده و حالت جنگ تلقي خواهیم کرد و دست به دفاع مسلحانه و حمله 
متقابل خواهیم زد. این اخطار مربوط به آینده است و دولت ایاالت متحده در کار 

مستعمرات فعلي اروپاییان در قاره آمریکا مداخله نخواهد کرد.«
دکترین مونرو، هرچند به ظاهر در برابر سیاست هاي توسعه گرایانه اروپایي ها 
اتخاذ شد؛ اّما به تدریج به سیاستي براي افزایش نفوذ و سلطه ایاالت متحده بر قاره 
آمریکا مبّدل شد. مساحت آمریکا تا اوایل قرن نوزدهم، یک سوم اندازه کنوني بود؛ 
اّما سیاست هاي توسعه طلبانه آنها موجب گسترش مرزهاي آن به وضعّیت کنوني 
شــد. متعاقب دکترین مونرو، نفوذ در امور آمریکاي التین از سوي ایاالت متحده 
به صورت یک اقدام سازمان یافته تحت لواي حمایت از مردم آن در کسب استقالل 

و  آزادي حاکمیت ملي آغاز شد و تا پایان قرن نوزدهم ادامه یافت.
به واقع از زمان تأســیس جمهوري در آمریکا، ایدئولوژي و تفّکر سیاســي 
آمریکایي مبتني بر ســاختن نظام جدید جهاني به ســرکردگی آمریکا با عنوان 
امپراتوري آزادي است. »توماس جفرسون« یکي از بزرگ ترین بنیان گذاران آمریکا 
تبلیغ مي کرد و مي گفت این کشور مسئولیت الهي دارد که نه تنها یک امپراتوري 
آزاد در سرزمین خود برقرار کند؛ بلکه باید سایر مردم را هم متمّدن کند. به نظر 
وي، گروه هاي بومي، مانند سرخ پوست ها و ملّت هایي که هنوز ایدئولوژي و تفّکر 
سیاســي آمریکایي را قبول نکرده اند یا نمي خواستند قبول کنند، تمّدن نداشتند. 
غیــر از ایــن، او و دیگر بنیان گذاران آمریکا معتقد بودنــد این امپراتوري با دیگر 
امپراتوري هاي تاریخ متفاوت خواهد بود. فرق بین امپراتوري آزاد و امپراتوري هاي 
قدیمي این بود که امپراتوري آزاد نه تنها براســاس آزادي ساخته مي شود؛ بلکه 
جنگ، زور و از بین بردن حقوق دیگران رخ نمي دهد. در عین حال ایشان معتقد 
بودند، آمریکا باید براي بقا و تداوم خود سرزمین هاي بیشتري را تصاحب کند. بر 
همین اساس، طي قرن نوزدهم مرزهاي آمریکا از کرانه اقیانوس اطلس تا سواحل 
اقیانوس آرام گسترده شد؛ اّما با وجود شعار امپراتوري بي همتاي آزادي، آنان نیز 
از روش هاي امپراتوري هاي قدیمي، یعني جنگ و کشتار و پاک سازي نژادي براي 

تصّرف سرزمین ها استفاده کردند.
هرچند طبق قانون اساســي آمریکا، دولت فقط با رأی و نظر مردم بومي هر 
منطقه مي توانســت سرزمیني را به خود ملحق کند؛ اّما جفرسون ـ   که خود نقش 
مهّمي در نگارش قانون اساســي داشت ـ با خرید لوئیزیانا این قانون را نقض کرد. 
در این زمان هیچ کس از اهالي لوئیزیانا )از مســتعمرات فرانسه( درباره پیوستن 

به آمریکا نظرخواهي نکرد. 

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

آغاز به کار دولت سازندگی
در آیینه تاریخ

بانکداریاسالمی
توضیحی درباره دغدغه  مراجع نسبت به نواقص اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا

کارگزار  مــا  بانکداری  در 
دو سهل انگار  هر  و مشــتری 
هستند و این عیب در معامالت 
بانکی مشکل ساز شده است و 
حق با مراجع است که قرارداد 
بایــد مطالعه و بــه آن عمل 
شــود؛ اما در حال حاضر برای 
فهم قرارداد ها وقت گذاشــته 
نمی شــود و این سبب صوری 

شدن معامالت می شود



فرهنگ و جامعه

۱۰
ssweekly. i r  911 دوشنبه ۴ شهریور 139۸   سال نوزدهم     شماره

 ندا کرمانشــاهی/آیا تا 
به حال شــده اســت که ذهن تان 
به روزگار کودکــی  و نوجوانی تان 
سفر کند؟ به روزگاری که دلخوش 
بــه کوچک ترین چیزها بودید و با 
اندک چیزی لبخند بر لبان شــما 
یا اشــک بر گونه های تان مهمان 
بازی های کودکانه تان  آیا  می شد؟ 
را به یاد دارید؟ از بازی های پر سر 
و صدای پســرانه در کوچه گرفته 
تا ظرافت های خاله بازی دخترانه!

بازی نقش بســیار مهمی در 
تربیت کــودک و نوجــوان دارد. 
»اسپنسر، می گوید: »هدف عمده 
بازی، تخلیه نیــروی اضافی بدن 
اســت که کودکان بــا لگد زدن، 
جیغ کشیدن، کشــتی گرفتن و 
غیره انرژی اضافــی را به مصرف 

می رسانند.«
بــازی یکــی از ارکان اصلی 
در شــکل دهی شخصیت کودکان 
و یکــی از جدی تریــن تفریحات 
برای نوجوانان اســت؛ تفریحی که 
در شکل گیری آینده آنها بی تأثیر 
شادابی،  نشــاط،  تحرک،  نیست. 
تعاون و تعامل از تأثیرات بازی بر 
رشد و پرورش شخصیت فرزندان 
اســت؛ اما متأســفانه امروز مانند 
بازی های  دیگر  چیزهای  بسیاری 
کودکانه نیز دستخوش تغییر شده 
است؛ به طوری که برخی بازی های 
عمدتاً بی تحرک، جای شادی های 
کودکانه را گرفته است؛ بازی هایی 
که نیازی به همبــازی به معنای 
گذشــته نــدارد و در اتاق های در 
بسته نیز می توان آنها را انجام داد.

 بیش از ده ســال اســت که 
بازی های رایانــه ای جای خود را 
در میان کــودکان و نوجوانان باز 
کرده؛ به طوری که گاهی به عنوان 
معضل، گریبانگیر خانواده ها شده 
است؛ البته ناگفته نماند که مسئول 
رشد بی رویه استفاده این بازی ها در 
میان نوجوانان و کودکان نیز همین 
خانواده ها هستند که به هر دلیل، از 
جمله مشغول کردن فرزندانشان، به 
آنها اجازه می دهند بدون هیچ گونه 
محدودیت زمانی پای سیســتم ها 
بنشینند و وارد دنیایی شوند که با 
دنیای کودکانه  آنها و حتی با سبک 

زندگی ایرانی فاصله زیادی دارد.
تحرک نداشتن یکی دیگر از 
عوارض بد این گونه بازی هاســت؛ 
به طوری کــه تأثیرات بدی مانند 
افزایش وزن، تنبلی و بی انگیزگی 

در میان فرزندان این نسل دارد.
تنهایــی و فاصلــه گرفتن از 
خانواده، گوشه گیر شدن، پرخاشگر 
شدن و حتی کندی ذهن می تواند 
از دیگر تأثیرات مخرب این بازی ها 

باشد. 
وقتی نوجوانی به این بازی ها 
عــادت می کند، خــود را به جای 
قهرمان داستان می گذارد؛ قهرمانی 
که گاهی تنها به دلیل مهارت در 
برخی موارد مانند تیراندازی و کشت 
و کشتار و... مورد تحسین نوجوان 
قرار می گیرد که این می تواند صدمه 
بزرگی به روح و روان فرزندمان وارد 
کنــد. در حقیقت همذات پنداری 
با قهرمان های پوشالی بزرگ ترین 
آســیب را می تواند بــه فرزندان و 

آینده کشورمان بزند.
نوجوان بــرای زندگی آینده 
خود به مهارت هایی بســیار فراتر 
از تــکان دادن چند دکمه کیبورد 
نیــاز دارد، از جمله مهم ترین آنها 
موفقیت در ارتباط میان آدم هاست. 
نوجوان در ایــن بازی ها با دنیایی 
روبه روســت که با واقعیت فاصله 
بســیار دارد. تغییر در نوع نگاه به 
زندگــی از دیگر آثــار مخرب این 
کودکانه ای  بازی های  بازی هاست؛ 
که به پسرها خشــونت می آموزد 
و به دخترها، آرایش کردن و ست 

کردن لباس.
با وجــود این نمی توان گفت 
تمام بازی ها بد است و هرگز نباید 
بــه فرزندان اجازه داد به ســمت 
این بازی ها بروند، بلکه باید نوع و 
زمان استفاده از بازی های رایانه ای 
را محــدود و کنترل کــرد تا هم 
خانواده ها خیال شان راحت باشد و 
هم فرزندان دچار عواقب بد این گونه 
بازی ها قرار نگیرند. این امر میسر 
نخواهد شد جز با باال بردن سطح 
آگاهی از بازی هایی که به فرزندان 
خود می دهیم و به این ترتیب آنها 
را وارد دنیایی می کنیم که خودمان 
آن را به روی کــودکان و نوجوان 

خود گشوده ایم.

بازِی  جدی! »جهانگیر الماســی« از پیشکســوتان سینما می گوید: »سینما باید عرصه تفکر باشــد توقع من از کسانی که در سینما کار می کنند، این است که معرفت و 
دانش و شعور اجتماعی و رفتار متناسب و تعقل را تبلیغ کنند و جوانان را به معرفت اندوزی از میراث کهنی که به ما ارث رسیده فرا بخوانند، میراث علمی، ادبی 

و اعتقادی که از نیاکان به ما ارث رسیده است، باید منبع اصلی هنر ما باشد.

 سینما
عرصه تفکر

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ همه ما خانواده را جمعی متشکل از والدین و فرزندان 
می دانیم که در زیر یک سقف با هم زندگی می کنند و به سبب هم خونی و نسبتی 
که با یکدیگر دارند، اوقات مشــترکی را در کنار هم سپری می کنند. گرچه این 
برداشــت ما دور از واقعیت نیست و همه خانواده ها همین مشخصات ظاهری را 
دارند؛ اما اینها ویژگی های کافی برای یک خانواده تمام عیار نیستند. دورهم بودن، 
داشتن سرپرست و سرپناه، حتی تأمین نیازهای مالی و خوراک و پوشاک اگرچه 
همگی در خانواده شکل می گیرند، اما خانواده سالم، فراتر از این نیازها، درصدد 
اســت ســالمت اعضای خود را به طور کامل تأمین کند؛ چه سالمت روح و چه 
سالمت جسم. به روشنی پیداست که سالمتی جسم دغدغه بیشتر والدین است 
و پدر و مادر تالش می کنند شرایطی نظیر تغذیه سالم، بهداشت خوراک، پوشاک، 
منزل و نیز اقدامات پیشگیرانه و درمانگر در برابر بیماری ها را در صدر برنامه  های 
خانواده قرار دهند. اما نکته مهم و مورد غفلت، توجه به بهداشت و سالمت روان 
فرزندان و اعضای خانواده اســت که شاید در برخی خانواده ها موضوعی جدی و 
مورد اهمیت به شــمار نیاید؛ در حالی  که نیازهای روحی و معنوی، نقش مهمی 
در شکل گیری شخصیت و سبک زندگی افراد دارند. تغذیه سالم، شرط الزم برای 
ســالمت جسم است و بدون شک، سالمت روح نیز با تغذیه روحی مناسب گره 

خورده و در ارتباط تنگاتنگ است. 
اگر لکه ای بر لباس کودک بنشیند، پدر و حتی پیشتر از او، مادر به سرعت 
درصــدد تعویض لباس و رفع لکه برمی آیند، درباره ذهن و روان کودک نیز باید 
به همین میزان حســاس بوده و امنیت ورودی های ذهن او را تأمین کنند و این 
اصلی ترین ویژگی یک خانواده سالم است؛ یعنی پویایی بهداشت باطنی و روانی 
همپای سالمت و بهداشت ظاهری و جسمی افراد. در خانواده های سالم، کودکان 
آغوشی امن و پناهگاهی مطمئن برای بیان حرف های شان دارند؛ والدین از ابراز 
محبت و عالقه به آنها دریغ نمی ورزند و فرصت کافی برای شنیدن احساسات و 
ناگفته های درونی وجود دارد که ضمن دور کردن کودکان از آسیب ها و استرس ها 
و اضطراب های بیهوده، آرامشی عمیق و بی نظیر را برای آنها به ارمغان می آورد. 
غریزه عاطفی فرزندان در این خانواده ها ســرکوب نمی شود و عواطف انسانی در 
باالترین ســطح در آنها رشد می کند. تحقیقات متعدد روان شناختی نشان داده 
است، فرزندان باهوش تر، موفق تر و با اعتماد به نفس بیشتر در این فضاها پرورش 
می یابند که آمادگی الزم برای پذیرش مسئولیت های بزرگسالی و حضور فعال در 
اجتماع را دارند؛ چرا که مدیریت بحران ها و مشــکالت زندگی را در فضای خانه 
آموخته اند و از رویارویی با سختی ها هیچ واهمه و ترسی ندارند. نکته قابل توجه 
این است که برای داشتن خانواده موفق و سالم، نباید همه توجه را بر روی فرزندان 
متمرکز کرد؛ چیزی که به اشتباه در میان خانواده ها رواج یافته و در واقع والدین، 
قربانی سالمت و آرامش فرزندان می شوند! بلکه نیازهای روحی همسران نیز در 
اولویت قرار دارد و آنها ضمن شناخت نیازهای طرف مقابل، درصدد ارضای کامل 
و درست این نیازها هستند. در واقع در خانواده سالم، همسر اولویت هر فرد بوده 

و لذا توجه به نیازهای او هرگز از درجه اعتبار و اهمیت ساقط نمی شود.
مســئله مهم دیگر این است که برخالف خانواده های ناکارآمد و ناسالم که 
ظاهــراً اعضایش یکدیگر را تحمل می کنند و دائماً در تالش برای کشــف نقاط 
ضعف هم هستند تا با دست گذاشتن بر روی آنها و بزرگ نمایی شان، برگ برنده 
را صاحب شــوند، در خانواده های ســالم، خبری از جدال نیست؛ بلکه رفاقت و 
صمیمیت، چاشــنی روابط همسران و سایر اعضاست که به مهربانی و همدلی و 
یکپارچه بودن نهاد خانواده منتهی می شود. به گونه ای که همدیگر را همان گونه 
که هســتند می پذیرند و می کوشند گل لبخند را بر روی لب های هم بنشانند و 
عمیق ترین و حقیقی ترین لذت ها را تجربه کرده و نردبان ترقی و صعود هم باشند.

از موارد مهمی که در خانواده های ســالم جدی گرفته می شــود، ارزش ها 
و هنجارهایی اســت که همه افراد خانواده موظف به رعایت آن هســتند. در این 
خانواده ها، اعضای خانواده مجاز به هرگونه رفتار و گفتاری نیســتند و می دانند 
باید به هنجارها و قوانین احترام بگذارند. ســاعت حضور افراد در خانواده، با نظم 
و ضابطه ای خاص همراه اســت و فرزندان اجازه بیرون ماندن از خانه تا پاسی از 
شب را ندارند. در حقیقت خانواده سالم مرکز شناخت هنجارها و تمرین حرکت 
بر مدار قانون و احترام به ارزش ها و آرمان هاست. این تمرین سبب می شود فرد 
در جامعه نیز هنجارها و ارزش ها را جدی بگیرد و از این رهگذر، سطح وسیعی از 
انحرافات و آسیب های اجتماعی در پرتو خانواده های سالم، تقلیل و کاهش یابند. 
»روز خانواده« بهانه خوبی اســت تا بیش از پیش به مسئله خانواده توجه داشته 
باشــیم و با نگاهی آسیب شناســانه به روابط خانوادگی و آنچه در خانه های مان 
می  گذرد، اگر نقص و ایرادی وجود دارد، برطرف کنیم و به ســوی خانواده پویا و 

صمیمی که زمینه ساز پیشرفت تک تک اعضای آن است، گام برداریم.

زندگی

راه نرفته

پرسش: مشکل من با همسرم این است که نمی توانم با او حرف بزنم. 
لطفاً راهنمایی کنید چگونه با هم حرف بزنیم!

پاسخ: »گفت وگو« یکی از راهکارهای حل مشکالت و اختالفات در زندگی 
مشترک است؛ اما در گفت  وگو چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

در گفت وگو زوجین،  همه کالم بدون سرزنش و با بیان احساس خواهد بود، 
چنانچه گفت وگوگر، طبق قانون گفت وگو و رعایت مفاد آن به شــرح ذیل پیش 

برود به هدف مطلوب نزدیک می شود؛
1ـ تشویق و بیان نکات مثبت می تواند به طور آشکار یا در جمع خانوادگی 
صورت گیرد و تذکر نکات منفی و انتقاد به طور محرمانه و در تنهایی صورت گیرد.
2ـ اگر رفتار خاصی در دل هفته برای شــما مبهم است، ساده ترین راه این 
است که از همسرتان هدف و علت آن رفتار را بپرسید و با روش مسالمت آمیز و 

خوش بینانه موضوع را روشن کنید.
3ـ خشونت همسرتان را با خشونت پاسخ ندهید. خشونت را با سکوت پاسخ 
گویید، اجازه دهید صحبت ایشان تمام شود و در موقعیت مناسب در حین گفت وگو 

درباره مسئله مورد نظر به بحث منطقی و گفت وگو بپردازید.
سعی کنید در برنامه ریزی برای فعالیت های اجتماعی، اوقات فراغت، دید و 
بازدیدهای خانوادگی و... با یکدیگر مشــورت کرده و از تک روی و یکجانبه نگری 

دوری کنید.
4ـ از هر فرصتی برای گفت وگو با همســر و اعضای خانواده استفاده کنید. 
زن ها از صحبت کردن با همسرشــان بیشتر لذت می برند. بنابراین، مردان باید 

فعاالنه به سخنان همسران شان گوش کنند.
5ـ اگر هر یک از زوجین در شــرایط خاصی نمی تواند به سخنان همسرش 
گوش کند، باید صادقانه این موضوع را به وی بگوید و از او خواهش کند صحبت 

کردن درباره آن موضوع را به فرصتی دیگر واگذارد.
6ـ گاهی زوجین در فضایی محرمانه، محبت آمیز و صمیمانه نظیر منزل یا 
فضایی سرسبز و تفریحی رفتار و روابط یکدیگر را ارزیابی کنند و از هم بپرسند، 

چه باید کرد تا روابط مان بهتر و بانشاط تر شود؟
۷ـ همیشــه در رویارویی با مشکالت خانوادگی، خود را در موقعیت طرف 
مقابل قرار دهید و با قبول مسئولیت خود و شناخت انتظارات متقابل به حل و 

فصل اختالفات روی آورید.

خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی 

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 چگونه با هم حرف بزنیم؟

 شهناز ســلطانی/ یک مــاه بیشتر از 
تعطیالت تابستانی دانش آموزان باقی نمانده است. 
تب و تاب ایــن کالس و آن کالس رفتن کمی 
فروکش کرده و چیزی نمانده اســت تا شمارش 
معکوس برای شروع دوباره مدرسه آغاز شود. این 
یک ماه باقی مانده فرصت خوبی است تا بچه ها در 
خانــواده و در کنار پدر و مادر مهارت های جدید 
بیاموزند و از کنار هم بودن بیشتر استفاده کنند 

و البته لذت ببرند.

تب فرونشسته کالس
تا همین دو سه ماه پیش، یکی از بزرگ ترین 
دغدغه های والدین)و صد البته مادرها بیشتر( این 
بود که بچه های شان را کدام کالس و آموزشگاه 
بفرســتند تا به قول معروف اوقات فراغت شــان 
غنی تر! شود. کالس ورزشی بهتر است یا هنری، 
کارهــای گروهی را یــاد بگیرند یا فــردی و...! 
خالصه با جمع بندی بچه ها و والدین بچه ها راهی 
کالس های مختلف شدند. این یک ماه شهریور که 
هنوز بوی پاییز نگرفته، دیگر از آن همه شــور و 
اشتیاق والدین و بچه ها و آموزشگاه ها و ورزشگاه ها 
برای جذب حداکثری دانش آموزان خبری نیست 
و گویا همه یا اکثریت رضایت داده اند که تا این 
حد کالس رفتن و کالس گذاشتن کافی است تا 
سال بعد و تابســتان بعدی؛ اما این یک ماه چه 
می شــود کرد که از آن شکل غنی کردن اوقات 

فراغت چیزی کم نداشته باشد.
نظام آموزشی ما با برنامه آموزشی فشرده ای 
که دارد و کتاب هــای پرتعداد و پرحجمش که 
همیشــه صدای معلم ها و دانش آموزان و والدین 
را درآورده، در طول سال تحصیلی فرصتی باقی 
نمی گذارد تا بچه ها از درس و مشق فاصله بگیرند 
و به چیز دیگری، مانند یادگیری مهارت هایی در 
خانه و در کنار پدر و مادر و خواهر و برادر و... فکر 
کنند. بنابراین در چنین فرصت مغتنمی بهتر است 
برنامه ریزی تازه ای انجام دهیم تا در پایان تابستان 

در توانایی های بچه ها تفاوت احساس کنیم.

سفر با کمک بچه ها
سفر همیشه برای بچه ها آموزنده و جذاب 

است؛ اما این بار با کمک بچه ها بار سفر ببندید 
از ابتــدا تا انتها. شــرایطی را که می توانید با آن 
به ســفر بروید، برای بچه ها شــرح دهید. برای 
نمونه از بچه ها بخواهید طبق شــرایط شــما، از 

جمله توان مالی و زمان تان 
ارائه  پیشنهادی  گزینه های 
کنند و شــما هــم از بین 
آنها یکــی را انتخاب کنید. 
از آنها بخواهید فهرستی از 
مکان های گردشگری مقصد 
تهیه کنند و آنها را در جمع 
کردن اســباب سفر فعاالنه 
شریک کنید. به ویژه اینکه 
به آنها اعتماد کنید و اجازه 
بدهید وســایل خودشان را 

خودشــان جمع کنند. در طول ســفر از کمک 
گرفتــن از آنها دریغ نکنید؛ زیرا با این کار ما به 
بچه ها مسئولیت می دهیم و به آنها می آموزیم که 
می توانند پا به پای ما والدین در زندگی مشارکت 
داشته باشــند؛ اما هرکس به اندازه توانایی های 
خودش و سن و ســالش مشارکت می کند. آنها 
این مهم را درک می کنند که در نظر والدین خود 

جایگاه بااهمیتی دارند.

مشارکت در کارهای خانه
اتاق تکانی کرده و بچه ها را برای ســال 

تحصیلی جدیــد آماده کنیم. تــا حد امکان 
کارهای اتاق بچه ها را به خودشــان بسپاریم، 
مگــر در مواقعی که واقعــاً از عهده آنها خارج 
است و به کمک ما نیاز دارند. وسواس به خرج 
ندهیــم و به آنهــا اعتماد 
کنیم. شاید به اندازه ما تمیز 
و مرتب نکنند؛ اما به اندازه 
خودشــان تالش کرده اند. 
این تالش را باارزش تلقی 
کنیم. بــرای آنها ابزارهای 
تعیین  کوچک  تشــویقی 
بیشــتری  انگیزه  تا  کنیم 
برای فعالیت و کار داشــته 
باشند. مرتب کردن لباس ها 
و کمدها و قفسه کتاب ها و اسباب بازی ها را به 
آنها بیاموزیم و اجازه دهیم آموخته های شان را 
پیاده کنند. قطعاً هر بار بهتر از دفعه قبل عمل 
می کنند. این فرصت و زمــان را از آنها دریغ 
نکنیم. آنها از اینکه توانســته اند کار خودشان 
را انجــام دهند و موجب رضایت و کمک به ما 
شده اند، بی شک احساس خوشایندی خواهند 

داشت.

کارهای کوچک اما مهم
گاهی شستن ظرف ها را به بچه ها بسپارید؛ 
به ویژه اوقاتی که ظرف ها کم هستند و زیاد هم 

کثیف نیستند که به مهارت نیاز داشته باشند. 
خرید نان و مرتب کردن خانه از همین دست 
کارهاست که می توان مسئولیت آنها را به بچه ها 
واگذار کرد. این کارها از فرط انجام و تکرار برای 
ما شاید کار مهمی نباشد، ولی برای بچه ها تجربه 
مهمی اســت. با این کار مشارکت آنها را طلب 
کرده ایم و مسئولیت به آنها داده ایم و رضایت 
درونــی برای آنها خریده ایــم. همین کارهای 
بــه نظر کوچک و کم اهمیت اگر به درســتی 
انجام شود، در واقع بخشی از کارهای ما انجام 
می شــود و این کمی از بار سنگین مسئولیت 

ما را می کاهد و در جای خودش مفید است.

آموزش خرید روزانه 
برای خریدهای روزانه بچه ها را با خودمان 
همراه کنیم. بخشی از خریدها را به آنها واگذار 
کنیم، البته اگر سن بچه ها کم است، خودمان 
در کنارشان بوده یا از دور نظاره گرشان باشیم. 
پس از خرید هم حمل بخشــی از خریدها را 
به آنها واگذار کنیم. این کار حداقل دو حسن 
دارد؛ بچه ها یــاد می گیرند یک زندگی با چه 
برنامه ریزی و دقتی مدیریت می شود و چه قدر 
هزینه بابت امور جاری زندگی صرف می شود. 

گلیم شان را از آب بیرون بکشند
درست است که واگذاری بخشی از کارها 
به بچه ها مســتلزم صرف انرژی و زمان است 
و اگــر بخواهیم خودمان ایــن کارها را انجام 
دهیم، در زمان کمتر و با انرژی کمتری انجام 
می دهیم؛ اما واقعیت این است که ما در نقش 
والدین باید صبور باشیم و با حوصله به بچه ها 
مهارت هــای زندگی را بیاموزیم تا در آینده نه 
فقط کمک حال ما باشند که خودشان را برای 
زندگی جدید آماده کنند. ما همیشه و در همه 
حال و در همه سنین در کنار بچه ها نیستیم. 
آنها باید بتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون 
بکشــند. این فرصت تابســتانه مهیاست تا ما 
بچه ها را فارغ از این کالس و آن کالس و تبلت 
و دنیای مجازی به دنیای واقعی بیاوریم و برای 

فردای بهتر و زندگی بهتر کمی آماده کنیم.

کنکاش

ماه پایانی تعطیالت تابستان بچه ها را خوب برنامه ریزی کنیم

فرصتی برای یادگیری مهارت از والدین

 ما والدین باید صبور باشیم 
و با حوصله به بچه ها مهارت های 
زندگی را بیاموزیم. این فرصت 
تابستانه مهیاست تا ما بچه ها را 
فارغ از این کالس و آن کالس و 
تبلت و دنیای مجازی به دنیای 
واقعی بیاوریم و برای فردای بهتر 

و زندگی بهتر کمی آماده کنیم

 نسیم اســدپور/  »بوی 
باران« سریالی ۷0 قسمتی است که 
بر روی آنتن رفت. این سریال با ژانری 
معمایی توانست پس از پخِش چند 
قسمت ابتدایی، مخاطبان زیادی را 
پای تلویزیون بنشــاند، البته حضور 
بازیگرانــی سرشــناس، مانند رضا 
کیانیان که مدتی اســت حضورش 
در قاب تلویزیون کمرنگ شده بود و 
هنرمندانی مانند رویا نونهالی، حمیرا 
ریاضی و نرگس محمدی در جذب 

مخاطبان نیز مؤثر بود.
امــا از همــان ابتدا بــه دلیل 
مســائلی، مانند تغییر نام سریال از 
»عروس تاریکی« بــه »بوی باران« 
و پس از آن، درج ناگهانی رده سنی 
و همچنین پیوستن ناگهانی محمد 
اصفهانی به عنــوان خواننده تیتراژ 
پایانی، این ســریال با حاشــیه های 
زیادی روبه رو شــد. اگرچه محمود 
مجموعه  این  کارگــرداِن  معظمی، 
تلویزیونی درباره این تغییر نام اثرش 
این گونه توضیح می دهد که نام »بوی 
باران« با کلیت اثر سازگاری بیشتری 
داشت و عنوان سریال  را از »عروس 
تاریکی« که ناظر بر بخش کوچکی 
از داستان می شد، به »بوی باران« که 
با حال و هوای داستان بیشتر تناسب 

دارد، تغییر دادیم.

رفتارهای ضد و نقیض 
در قسمت های ابتدایی، حضور 
شهاب، جوانی از خانواده متمکن که 
به اعتیاد دچار شده و در مهمانی های 
آنچنانی شــرکت می کنــد، چنگی 
به دل نمی زد؛ اما با شــروع داستان 
اصلی، یعنی قتل دختری در شــب 
خواستگار  دستگیری  و  عروسی اش 
ســابقش)پیمان( به عنــوان متهم، 
رفته رفته ماجرا جذاب تر می شــود. 
اما با وجــود همه نقدهای جدی بر 
فیلم نامه ســاخته معظمی، این اثر 
توانســت مخاطبان زیادی را با خود 

همراه کند.
یکــی از جدی تریــن نقدها به 
ایــن ســریال منفعل نشــان دادن 
پلیس و دستگاه قضایی کشور است، 
از بازپــرس بی خیــاِل ماجرا گرفته 
تا وکیلــی که برای گرفتــِن انتقام 

خواهــرزاده اش، خواهر موکل خود 
را بــه خطر می انــدازد و در نتیجه 
شاهد مرگ جوان بی گناهی هستیم 
که شخصیت تحسین شده داستان 
اســت. ســهیل نخبه ای است که با 
با  خانــواده اش  مخالفت های  وجود 
خواهِر پیمان )ترانه(، ازدواج می کند 
و مسیر تالش برای اثبات بی گناهی 

برادرزنش کشته می شود.
در اینجا مخاطب می پذیرد همه 
حرف های مادر سهیل مبنی بر اینکه 
نباید با ترانه که خانواده ای بی سر و 
سامان دارد ازدواج کند، درست است. 
او حتی از ترانه خواسته بود دست از 
سر پســرش بردارد تا پسرش بتواند 
زندگی آرامی را ســپری کند. مرگ 
ســهیل موج انتقادها از سریال بوی 
بــاران را شــدت داد و در این زمان 
بود که مخاطبان ریزش زیادی پیدا 
کردند. عجیب تر اظهارنظر »نعمتی« 
نویســنده فیلم نامه ســریال درباره 
تأثیری اســت که مرگ ســهیل بر 
ذائقه مخاطبان گذاشــته است. وی 
می گوید: »من فکر نمی کردم مردم 
آنقدر درگیر سریال شوند مثاًل درگیر 
مرگ سهیل شــدند و واکنش های 

عمیقی نشان دادند«!
یکی دیگــر از انتقادهای وارد 
بر ســریال این است که چرا پیمان 
بی دلیل در زندان ماند و این در حالی 
است که پلیس فهمیده بود فرشته 

زنده اســت. شاید نویســنده بگوید 
این برای ردگم کنِی بانِد قاچاقچیان 
بوده، در این صورت چرا بازپرس به 
ترانه که می دانست جان خودش را 
بابت نجات برادرش به خطر انداخته، 
چیزی نگفت؟ در واقع پلیس آنقدر 
دســت دســت کرد و کاری نکرد تا 
چندین نفر مانند ســهیل و برهان 
کشته شدند. از طرفی قاچاقچیان را 
نیز نتوانست دستگیر کند؛ بلکه این 
مرجان دختِر قاچاقچی بزرگ بود که 

پدر خود را لو داد.

تالش شده است در بوی باران 
خانواده در محوریت قرار بگیرد، اما 
در این فیلم تنها خانواده سهیل است 
که خانواده ای موفق و سالم نشان داده 
شــده که اتفاقاً بزرگ ترین ضربه را 
نیز همین خانواده با مرگ فرزندشان 
می خــورد، در صورتی کــه خانواده 
آســیب دیده ای مانند خانواده ترانه 
پس از مرگ ناراحت کننده سهیل با 
خوبی و خوشی به خانه بزرگ تر نقل 

مکان می کنند.
نقد جدی دیگــری که بر این 
سریال وارد است، رها کردن برخی 
موضوعات مهم داستان است، اینکه 
چطور ترانه برای برادر معتادش خود 
را بــه آب و آتش زده و وارد معرکه 
شده اســت، پس از اینکه همسرش 
را از دســت می دهد، حتی به دنبال 
قاتل همسرش نمی گردد و فقط برای 
شادی روح سهیل، به دنبال کارهای 
خیر اســت، آن هم با کمک کسانی 
که به ذات پلیدشان پی نبرده است 
و ترانه این شــخصیت زرنِگ ماجرا 

نشناخته به آنان اعتماد می کند.

استرس های بی دلیل!
تنش ها، استرس ها و رها کردن 
اصــل ماجرا در خــالل ماجراهایی 
که شــاید نبودشــان، ضربــه ای به 
اصل داستان وارد نمی کند، از دیگر 
انتقادهای وارده بر این سریال است.

از نقاط ضعف دیگر این سریال 
شخصیت پردازی و توجیهات ضعیف 
است؛ برای نمونه وکیِل پیمان تالش 
می کند به خاطــر خواهرزاده اش از 
شــهاب و مادرش با کمک به ترانه 
انتقام بگیرد؛ این در حالی است که 
خواهرزاده اش تا قبل از تصادف، در 
مهمانی  همراه پیمان بوده و با او مواد 
مصرف کرده اســت و در واقع مانند 
خود شهاب به هیچ گونه اخالقیاتی 

پایبند نبوده است.
شخصیت شهاب نیز یک تناقض 
جــدی دارد و آن هم موفقیت او در 
اداره کارخانــه در زمان اعتیادش و 
قبل از آلوده شدن به پولشویی است.

با همه این انتقادها، بی انصافی 
است اگر بگوییم »بوی باران« هیچ 
نقطه قوتی نداشته است. ژانر معمایی 
آن بــه خودی خــود تازگی و تنوع 
جدیدی در ســریال های تلویزیونی 
دارد، از طرفی برخی معضالت مانند 
ایرانی  تولیدکنندگان  مشکالتی که 
با آنها دست و پنجه نرم می کنند، به 

خوبی به تصویر کشیده شده است.
نشان دادن افرادی مانند عموی 
مرجان که با قیافه ظاهرالصالح شان 
در بین مســئوالن نفــوذ کرده و به 
دلیل منافع شخصی شان به نظام و 
مردم ضربــه می زنند و از صداقت و 
درستی جوانانی، مانند سهیل و ترانه 
سوءاستفاده می کنند، از دیگر نقاطی 
است که غافلگیرکننده و با ظرافت به 

آنها توجه شده است.
اما بــا این حال باید گفت، این 
ســریال تعریفی از تلخی و سیاهی 
جامعــه اســت. »نعمتــی« در این 
باره می گوید: »تلخی همیشــه چیز 
بدی نیست. غصه مسئله ای غریزی 
نیست. ما جز ســهیل هیچ ختمی 
را نشــان ندادیم. مادربزرگ یا فریبا 
ُمردند؛ اما مراســمی نشان ندادیم. 
در زیر تیغ یک نفر می میرد و فقط 
یک قسمت ختم را نشان می دهند. 
خواهری تالش می کند تا برادرش را 
نجات دهد و این تالش برای خوبی 
اســت و یا سیاوش)رضا کیانیان( به 
کارتــن خواب ها کمک می کند. این 
اجتماعی  آسیب های  درباره  سریال 
اســت و قطعاً تلخی هایی هم دارد. « 
طبعاً نشــان دادن معضالت جامعه 
امری ضروری اســت؛ اما آنچه بارها 
آن را مطــرح کــرده و دوباره بر آن 
تأکید می کنیم، این است که بیش 
از هر چیز جامعه کنونی کشورمان به 
طنز، کمدی و فضایی شاد و در واقع 
سریالی با بوی واقعی باران که بوی 
زندگی و طراوت است، نیاز دارد و در 
این گونه قالب ها نیز می توان معضالت 

بزرگ جامعه را به تصویر کشید.

نگاهی به آخرین مجموعه نمایشی شبکه یک سیما

»بویباران«یاطعمسیاهی؟

به  کشورمان  کنونی  جامعه 
طنز، کمدی و فضایی شاد و در 
واقع سریالی با بوی واقعی باران 
که بوی زندگی و طراوت است، 
نیاز دارد و در این گونه قالب ها 
بزرگ  معضالت  می تــوان  نیز 

جامعه را به تصویر کشید



آمادگی جسمانی 
 علیرضــا جاللیان/حوزه 
ورزش و تربیــت بدنی در ســپاه و 
نیروهای مسلح چیزی کاماًل متفاوت 
از بحــث تربیت بدنــی و ورزش در 
خارج از مجموعه نیروهای مســلح 
اســت؛ چراکه ورزش از طرفی یکی 
از لــوازم اساســی آمادگــی رزم در 
نیروهــای مســلح بوده و از ســوی 
دیگر تضمین کننده سالمت و بهبود 

بهره وری نیروهاست. 
اما در ســپاه و نیروهای مسلح 
یک تفاوت وجود دارد؛ یعنی ورزش 
همگانی خود نوعی ورزش حرفه ای 
بوده که تنها وجه تفاوتش با ورزش 
قهرمانی برگزار نکردن مسابقه است 
و بیشــتر جنبه آمادگی جســمانی 
دارد. ورزش همگانی در ســپاه یک 
ورزش و رشــته خاص نیست؛ بلکه 
شامل مجموعه فعالیت های ورزشی  
می شــود که هر نیرو براســاس نیاز 
جسمی متناســب با مأموریت باید 
انجــام دهد. این برای نیروهای صف 
و ســتاد متفاوت بوده و در رده های 
صفی هم متناســب با نوع مأموریت 
نیرو تفاوت دارد. یک نیروی توپخانه 
نیاز جســمی متفاوتی با یک نیروی 
تکاور دریایی دارد و یک نیروی پدافند 
هوایی نیاز جسمی اش متفاوت با یک 
نیروی رسته پیاده است. بر این اساس، 
امروزه در سپاه در قالب فعالیت های 
علمی و کارشناسی سعی شده است 
نیازهای آمادگی جسمانی رسته ها و 
مشــاغل مختلف بررسی و متناسب 
با آن فعالیت های ورزشــی و ساعات 
هفتگی الزام به ورزش تنظیم شــود. 
اگر نیروی ســتادی به چهار ساعت 
ورزش در هفته نیاز دارد، یک نیروی 
صفی نیــازی نزدیک به دو برابر این 
داشــته و صد البته به فضا و برخی 
امکانات ورزشی خاص هم نیاز دارد. 
برای نمونه شنا نیاز اساسی نیروهای 
ویژه اســت و در خصوص نیروهای 
ویژه دریایی ابعاد تخصصی وسیع تری 
دارد؛ چرا که غواصی نظامی از فنون 
این رسته است. یا در زمینه نیروهای 
مخصــوص در یگان هــای صابرین 
کوهنوردی تخصصــی به تجهیزات 
متناسب نیاز دارد و در مورد یگان های 
زرهی و توپخانه باید عضالت تقویت 
شــود و... ؛ از ایــن رو باید برای این 
منظور آزمون های آمادگی جسمانی 
متناسب با هر رشته پدید آورد. نکته 
اساســی در این میان در نظر گرفتن 
مالک های الزم ورزشــی در فرمولی 
است که قد و وزن و نیز سایر شرایط 
را لحاظ کرده و نمره خروجی دهد تا 
برآورد دقیق تری نسبت به یک نیرو 
به دست آید. در کنار همه اینها، باید 
توجه داشت همه نیروهای نظامی یک 
ســری مهارت های پایه و جامع نیاز 
دارند که از جمله آنها تیراندازی است 
که تیرانــدازی نظامی کمی متفاوت 
از تیراندازی ورزشــی در رشته های 
تفنگ، کلت بادی یا خفیف اســت 
به ویژه برای نیروهای تک تیرانداز و 
حفاظتــی، اما مهارت پایه و آمادگی 
جسمانی تیراندازی یک موضوع کاماًل 
عمومی است که توجه به آن از لوازم 
و مبانی آمادگی جسمانی و آمادگی 
رزم در سپاه خواهد بود. در جمع بندی 
باید گفت، اگرچه ورزش قهرمانی در 
وجهه سازی و فرهنگ سازی ورزش و 
تندرستی نقش مهمی ایفا می کند؛ 
اما آنچه برای سپاه و عمده نیروهای 
مسلح اهمیت دارد موضوع آمادگی 
جسمانی و ورزش همگانی خاص در 

نیروهای مسلح است .
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می گفت یه عده بچه بسیجی 
کم ســن و سال بودیم که از مشهد 
حرکت کردیم و رفتیم تیپ شهدا. 
اون زمــان آوازه محمود کاوه همه 
جا پر شــده بود. یه شب آخر وقت 
تصمیم گرفتیم بریم دیدار فرمانده. با 
پرس وجو فهمیدیم رفته تو حسینیه 
تیپ. وقتی رســیدیم، گفتیم برادر 
کاوه کجاست؟ یکی از معاونان تیپ 
گفت آقا محمود مشغول عبادته. در 
همین حین دیدم آقا محمود اومد و 

در آستانه در حسینیه ایستاد.
یه نگاهی به اون برادر کرد و بعد 
با لب خندان و روی خوش و آغوش 
باز همه ما رو پذیرا شــد. نشست با 
همــه ما خوش و بش کرد و گفت و 
خندید و چای درست کردیم با هم 
خوردیم و عکس یادگاری گرفتیم. 
فرداش فهمیدم دو شــب نخوابیده 
بــوده. خیلی کــم می خوابید و کم 
خــوراک بود، ولی بســیار پر کار و 

خوشرو و فعال و مؤثر بود.

 کم خواب، پر کار، خوشرو

»سردار امیرعلی حاجی زاده« در حاشیه نهمین »جشنواره مالک اشتر سپاه« با اشاره به رتبه این نیرو به عنوان نیروی برتر سپاه در این جشنواره، گفت: »این موفقیت ها به دلیل اعتماد 
به جوانان است. بیش از ۷0 درصد مدیران و فرماندهان در هوافضای سپاه سنی بین 30 تا 40 سال دارند که ما به آنها اعتماد کردیم و امروز نتیجه آن را مشاهده می کنیم، اگر از این الگو در 

دیگر بخش های کشور استفاده شود، این جهشی را که در سپاه و هوافضا شاهد هستیم، در دیگر بخش ها نیز خواهیم داشت.«

 اعتماد 
به جوانان

نقطه سرخط

 قیمت ها در اتکا بسیار باالست     
09000009304/ آیا برای ســهمیه جدید و کیفیت لباس کارمندان سپاه 

فکری شده است؟
09000001090/ وضعیت اقتصادی ما بسیجیان کد 89 اصالً مساعد نیست.
090000036۷4/ قیمت کاالها در فروشگاه اتکا بسیار باالست؛ چرا رسیدگی 
نمی شود؟090000036۷4/ مبلغ یارانه که در کارت طرح حکمت شارژ می شود، 
بسیار کم است و در تالطم و گرانی بازار اصاًل پاسخگوی نیروهای مسلح نیست.
090000036۷4/ چــرا دادن کاال از طریق کارت حکمت را قطع کردید؟ 

جنس های اتکا از مغازه های بیرون گران تر است.
09000009310/ چرا در اختصاص یارانه نقدی اتکا موضوع تعداد خانوار 
نادیده گرفته شــده. حضرت آقا تأکیدشان بر افزایش جمعیت است و مسئوالن 

اتکا باید سیاست تشویقی را اتخاذ کنند. 
صبح صادق: پرسش های مخاطبان درباره سازمان اتکا و خدمات دهی 
آن زیاد است. از مسئوالن این سازمان می خواهیم در اولین فرصت، زمانی 

را برای پاسخگویی به این مسائل اختصاص دهند. 
09000008513/ امید است گروه های جهادی و عزیزان بسیج سازندگی مشکل آب 
برخی روستاهای سیستان را حل کنند تا شاهد غرق شدن یا نقص عضو کودکان نباشیم. 
09000001642/ چــرا مجوز تحصیل دادند، حاال ارشــدیت تحصیلی را 

اعمال نمی کنند؟
09000001۷92/ حاال که داعشــی ها نابود شده اند چقدر خوب است یک 
دوره رزمندگان و خانواده های  مدافع حرم را به زیارت عمه ســادات ببرید، ولو با 

هزینه خودشان.
09000001120/ قبالً می گفتند افراد از موجودی بیمه عمر و سرمایه گذاری 
کوثر خود و خانواده نباید با خبر شوند؛ اما حاال با توجه راه اندازی سامانه سفیر 

و دسترسی خود شخص به فیش حقوقی آن را اعمال کنید.
09000001096/ درباره احتســاب مدت پنج سال خدمت پیمانی نظامی 

در بحث ایثارگری چرا کسی پاسخگو نیست؟ 
09000005658/ چندین هزار بســیجی کد 89 منتظر جواب مسئوالن 
هســتند، لطفاً درباره وام مسکن و تغییر فوق العاده عملیاتی و همچنین تبدیل 

وضعیت ما به صورت کامل در نشریه صبح صادق توضیح دهید.
09000004393/ به خاطر بیماری یکی از اعضای خانواده در شهر غریب 
مراجعه کردم به مهمانسراهای سازمان اما جا ندادند، در غربت چه کنم؟! آیا برای 

چنین مواردی نباید فکری شود؟
09000001495/ لطفــاً درخصوص آخرین وضعیت ســهام بانک انصار 

گزارشی تهیه کنید
09000008631/ اتکای ســنندج هیچ گونه خدماتی در راستای کاالهای 

اساسی مانند؛ قند، روغن و برنج ندارد!
09000008961/ هر نیرو در حساب بانک انصار پس اندازی به اسم پس انداز 
تسری دارد و جالب است که اگر فرد بخواهد از همین حساب وام بردارد به اسم 

18 درصد در اصل باالی 30 درصد باید سود پرداخت کند! 
09000006062/ با وجود اینکه ایثارگری داخل فیش های حقوقی اعمال 
شده؛ اما هیچ نوع کد ایثارگری دریافت نشده است. )بابت هزینه مدارس شاهد 

واقعاً این کد را نیاز داریم( 

روی خط

 
فرهنگیار اهل قلم در گفت وگو با صبح صادق

نزدیک به 50 اثر علمی پژوهشی تألیف کرده ام
 زهرا ظهروند/ دکتر »محمدرضا سلطانی« از فرهنگیاران پاسدار است 
که ســال 1341 در شهرستان اراک دیده به جهان گشود. اوایل جنگ وارد سپاه 
پاسداران شد و هم زمان با تحصیل نیز در جبهه های حق علیه باطل حضور داشت. 
وی در بخش های گوناگون سپاه فعالیت داشته و پس از دریافت مدرک دکتری، 
در دانشگاه امام حسین)ع( مشغول تدریس، تحقیق و پژوهش شده و آثار مختلفی 

تألیف کرده است. در ادامه گپ و گفت ما را با وی می خوانید.
* آقای دکتر چه سالی وارد سپاه شدید؟

دهم بهمن ماه ســال 1360 عضو سپاه شــدم و 4 سال در مجموعه نیروی 
انسانی سپاه اراک مشغول بودم. یک مقطعی به جبهه رفتم و هم زمان با دفاع از 
کشور، درس هم می خواندم در سال 1362 در دانشگاه و در رشته ادبیات فارسی 

پذیرفته شدم.
* چه مدت سابقه حضور در جبهه دارید؟

36 ماه.
* پس از دریافت مدرک کارشناسی در کدام بخش های سپاه مشغول 

به فعالیت شدید؟
ســال 1366 در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم و سال بعد به تهران 
آمدم و در بخش دانشجویی ستاد مرکزی سپاه استان تهران مشغول به خدمت 
شــدم. بعد از آن در حوزه نیروی انســانی فعالیت کردم و سپس سال 13۷8 در 
مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پذیرفته شدم. سپس مدتی در بخش نیروی 
انسانی نیروی هوایی سپاه مشغول شدم و پس از تشکیل معاونت فرهنگی ستاد 
مشترک سپاه، 4 سال نیز آنجا فعالیت کردم. سپس مدت دو سال نیز به معاونت 
آموزش ستاد مشترک سپاه رفتم. همچنین به صورت پراکنده در بخش های مختلف 
سپاه مانند معاونت فرهنگی و معاونت تبلیغات فرهنگی سپاه همکاری داشته ام. 

* چه سالی وارد دانشگاه امام حسین)ع( شدید؟
ســال 1389 از مقطع دکتری و رشته مدیریت منابع انسانی فارغ التحصیل 
شدم و از همان سال در دانشگاه ماندم و عالوه بر کار تدریس، کارهای پژوهشی 
و تحقیقی هم انجام می دادم. آبان ماه سال گذشته بازنشسته شدم و در حال حاضر 
نیز دو واحد درسی در این دانشگاه تدریس می کنم. همچنین عضو انجمن علمی 

رفتار سازمانی هم هستم.
* عالوه بر تدریس چه کارهای پژوهشی داشته اید؟

از وقتی وارد دانشگاه امام حسین)ع( شدم، کارهای تألیفی خود را آغاز کردم 
و با کمک همکاران و استادان دیگر، چهار کتاب تألیف کرده ام و سی مقاله علمی ـ 
پژوهشی، ده مقاله علمی ـ ترویجی و حدود پنج مقاله علمی ـ تخصصی دارم. در 
برخی همایش های ملی نیز شــرکت کــرده ام و عالوه بر این عضو کمیته و دبیر 

علمی برخی از همایش ها هم بوده ام.
* عناوین کتاب هایی را که تألیف کرده اید، بفرمایید.

کتاب های »مدیریت فرهنگ ســازمانی ـ رویکرد نویــن و بومی«، »پیروان 
انقالبی«، »ارزیابی عملکرد سازمانی« و »فرهنگ نهادی با رویکرد جهادی« را با 

همکاری همکارانم تألیف کرده ام که به چاپ رسیده است. 
* کیفیت و نحوه استفاده از نویسندگان پاسدار در سپاه چگونه است؟
به تازگی حرکت های خوبی در سطح دانشگاه انجام شده است؛ بدین صورت 
که میان دانشگاه و ستادهای سپاه ارتباط برقرار شده که تجربه موفقی است. بر 
این اساس دانشگاه نیازهای سپاه را بررسی، تحلیل و مسئله یابی می کند و کارهای 
پژوهشــی از جمله پایان نامه و رساله دکتری را مبتنی بر آنها انجام می دهد. این 
کار سبب می شود بخشی از نیازهای سپاه پاسخ داده شود تا بتوانند مشکالت را 
حل کنند. همچنین معاونت های ســپاه نیز موضوعات و مسائل خود را استخراج 
می کند و به دانشگاه ارائه می دهد تا دانشجویان روی آنها کار تحقیقی و پایان نامه 

انجام دهند که این حرکت نیز قابل تقدیر و ارزشمند است.

گپ وگفت

 عمار قلعه نوئی/ ســردار  
سپاه  فرمانده  مجیدی«  »مظاهر 
فعالیت ها  همدان  انصارالحسین 
و برنامه های ســپاه اســتان در 
زمینه طرح های محرومیت زدایی، 
کمک به ســیل زدگان کشــور، 
خدمت رســانی به کارکنان سپاه 
اســتان و برنامه های فرهنگی را 
تشریح کرد. آنچه در ادامه می آید 

ماحصل این گفت وگو است.
***

و  محرومیت زدایی  درباره   *
اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی 
که سپاه استان همدان انجام داده 

است، توضیح دهید.
با توجه بــه اینکه در چهلمین 
سال پیروزی انقالب اسالمی هستیم، 
سازمان بسیج چهل هزار پروژه را در 
سطح کشــور تعیین کرده که از این 
تعداد، حدود هــزار و چهل پروژه به 
اســتان همدان اختصاص یافته است 
که سپاه با همکاری بسیج سازندگی 
اســتان و قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
در روستاها و شهرستان های محروم 
اســتان فعالیت می کند. بیشتر این 
پروژه ها در زمینه آب رســانی است؛ 
برای نمونــه، در روزهــای اخیر دو 
پروژه در شهرستان »فامنین« افتتاح 
کرده ایم و آثار بســیار خوبی داشته 
است. مردم این مناطق بسیار امیدوار 
شــده اند که با این اقدامات، وضعیت 
روستاها و شهرستان ها، مانند گذشته 
رونق داشــته باشد و کار کشاورزی را 

شروع کنند.
همه ســعی ما این است که این 
تعداد پروژ ه  را که سهم استان است، با 
اعتبارات سپاه و دستگاه های دولتی که 
تفاهم نامه آن نوشته شده است، انجام 
دهیم. بخشی از این فعالیت ها مربوط 
به آموزش و پرورش است که مدارس 
مورد نظر را تعمیر کنند. بخش دیگری 
از کار مربوط به خانواده های بی بضاعتی 
است که تحت نظر سازمان بهزیستی 
یا کمیته امداد هســتند، که با لطف 
خداوند ســعی می کنیم درصد بسیار 
زیــادی از آن را تا هفته دفاع مقدس 
به بهره برداری برسانیم و مابقی را که به 
اعتبارات بیشتری نیاز دارد، برای سال 
آینده با کمک دستگاه های دولتی به 

اتمام می رسانیم.  
* اســتان همدان در طرح 
جهاد همبستگی چه فعالیت هایی 
برای مناطق سیل زده متقبل شده 

است؟

در بحث ســیل ســال جاری، 
مأموریــت ســپاه اســتان همــدان 
پشــتیبانی از مردم بزرگوار اســتان 
گلســتان بود. تعدادی از پاســداران 

استان به شهرســتان گمیشان اعزام 
شدند و در همان آغاز کارهای خوبی 
انجام دادند. بچه های گروه جهادی و 
بسیج سازندگی حدود یک ماه در آن 
شهرستان حضور داشتند و کمک های 
بســیار خوبی به مــردم منطقه ارائه 
کردند. همچنین کمک های نقدی و 
غیرنقدی مردم استان را به سه استان 
گلستان، خوزستان و لرستان رساندند.
اما بخشی از شهرستان های خود 
اســتان همدان هم در ســیل ابتدای 
سال، آسیب دیدند که حدود 1۷ هزار 
واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد و 
تعمیر دارنــد و تعمیر و احداث 500 
واحد مسکونی به سپاه استان واگذار 
شــده است که تا به امروز کار ساخت 
و تعمیر 200 واحد مسکونی را شروع 

کرده ایم که حدود 45 درصد پیشرفت 
داشته اند. امیدوار هستیم قبل از شروع 
سرما بتوانیم این تعدادی که به سپاه 

واگذار شده است، به اتمام برسانیم. 
کار دیگری که قرار اســت سپاه 
اســتان انجام دهد، این اســت که با 
همکاری قرارگاه پیشــرفت و آبادانی 
تهران جهیزیه نوعروسان خانواده های 
تحت پوشــش و بی بضاعت را تأمین 

کنیم.  
* با توجه بــه اینکه تعداد 
نیروهای جدیدالورود  از  بسیاری 
دریافت  به  موفق  هنوز  سپاه،  به 
وام حکمت و شرکت در پروژه های 
فرماندهی  آیا  نشده اند،  مسکن 
از  اســتان طرحی جدا  ســپاه 
طرح های بنیــاد تعاون برای این 

منظور دارد؟
استان همدان در بحث مسکن، 
یکی از بهترین اســتان ها به شــمار 
می آید که برای کارکنان جدیدالورود 
خود هم توانسته  مسکن تهیه کند. ما 
دو قطعه زمین داریم که آنها را برای 
ساخت مسکن پیش بینی کرده ایم باید 
بگویم در ساخت این مسکن ها درصدی 
دولــت کمک می کنــد و درصدی را 
کارکنــان باید وام بگیرند. ما در بحث 
مسکن عقب ماندگی نداریم و وضعیت 
ما نســبت به کل کشــور بهتر است 
و با این اقداماتــی که انجام خواهیم 
داد، ان شاء اهلل در آینده در این بخش 

مشکلی نخواهیم داشت.   

* در حــوزه تأمین و بهبود 
معیشت کارکنان سپاه استان و نیز 

ارائه خدمات رفاهی و سیاحتی به 
کارکنان استان چه کارهایی انجام 

شده است؟ 
تالش کرده ایم از مراکز خدماتی 

که در همدان و مشهد در اختیار ما قرار 
برای کارکنان استفاده مطلوب  دارد، 
کنیم. این کار حدود دو ســال است 
که شروع شــده و با برنامه ریزی هایی 
که انجام داده ایــم کارکنان را همراه 
خانواده های شان به مشهد فرستاده ایم 
و از مراکــز اقامتی اســتفاده کرده و 
همچنین در دوره های تربیت و تعالی 
که آنجا برگزار می شود شرکت کرده اند. 
این سفرها حدود چهار یا پنج روز است 
و بسیار مؤثر بوده است. در استان هم 
ســعی کرده ایم از مراکز اقامتی برای 
کارکنان اســتفاده کنیــم و مکانی را 
بــرای خدمات دهی به ایــن عزیزان 
در نظر گرفته ایم که ســاخت آن 50 
درصد پیشرفت داشته است و به نظر 
بنده مرکز خوبی برای خدمات دهی به 

کارکنان خواهد شــد. این مکان برای 
استفاده کارکنان سپاه سایر استان ها 
نیز خواهد بود. خیلی از این عزیزان در 
ایام عید و تابستان به استان آمده اند 
و با اســتفاده از کارت یکسان سازی 
می توانند در همدان و ســایر شهرها 
از مراکز خدمات دهی استفاده کنند. 
ما هم سعی می کنیم در حد امکانات 
خود، زمینه را برای استفاده کارکنان 
استان و سایر استان ها فراهم کنیم.  

* در استان با چه چالش های 
فرهنگــی و اجتماعــی روبه رو 
هســتید و سپاه اســتان برای 
ایــن چالش ها چه  از  برون رفت 

برنامه هایی دارد؟ 
با توجه به اینکه مردم اســتان 
همدان یک شــهر فرهنگی اســت و 
مردمانــی فهیم و والیت مــدار دارد، 
بــه لطــف خداوند وضعیــت خوبی 
داریــم. اما چــون اســتان همدان،  
اســتان گردش پذیری اســت، بعضاً 
مشــکالتی در مسائل فرهنگی داریم. 
حوزه ها و پایگاه های مقاومت بســیج 
در بصیرت زایــی و روشــنگری مردم 
بحث هایی مطرح کرده اند. با توجه به 
اینکه بنده دبیر ســتاد امر به معروف 
اســتان هم هســتم، پیش بینی شده 
است حدود 138 شورای امر به معروف 
در دستگاه های دولتی ایجاد شود که 
این موضوع ابالغ شده و دستگاه های 
دولتی موظف به انجام آن هســتند. 
بــا توجه به پیگیری هــا و نظارت ها، 
مدیران کل  اســتان هم به این نتیجه 
رســیده اند که باید شــوراهای امر به 
 معروف را در دســتگاه های خود فعال

 کنند. 
جلســاتی با آیت اهلل شــعبانی، 
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان و 
رئیس ســتاد احیای امــر به معروف 
برگزار کرده  و در زمینه امر به معروف 
برنامه ریــزی کرده ایم کــه از مردم و 
نخبگان شــهر در این ســتاد استفاده 
کنیم تا اثرات بیشتری داشته باشد. در 
بحث حجاب و مباحث فرهنگی که 
شبکه های اجتماعی ایجاد کرده اند، به 
یک حرکت مردمی نیاز داریم و همه 
باید در این کار سهیم باشند. در همین 
باره امســال دو همایش و نمایشگاه 
در پیاده راه بوعلی و میدان امام شــهر 
همدان برگزار کردیم، همچنین برای 
بچه های طالیه داران معروف، جلسات 
آموزشی برگزار کردیم که اثرات خوبی 

داشته است. 

فرمانده سپاه انصارالحسین همدان در گفت وگو با صبح صادق

درتامینمسکنکارکنانعقبنیستیم

اســتان همــدان در بحث 
مسکن، یکی از بهترین استان ها 
به شمار می آید که برای کارکنان 
جدیدالورود خود هم توانســته  
مسکن تهیه کند. باید بگویم در 
ســاخت این مسکن ها درصدی 
دولت کمــک می کند و درصدی 
را کارکنان باید وام بگیرند. ما در 
بحث مسکن عقب ماندگی نداریم 
و وضعیت ما نسبت به کل کشور 
بهتر است و ان شاء اهلل در آینده در 
این بخش مشکلی نخواهیم داشت

به  مربوط  کار  از  بخشــی 
است  بی بضاعتی  خانواده های 
که تحت نظر سازمان بهزیستی 
یا کمیته امداد هســتند، که با 
لطف خداوند ســعی می کنیم 
درصد بســیار زیــادی از آن 
را تــا هفته دفــاع مقدس به 
بهره برداری برســانیم و مابقی 
را که به اعتبارات بیشتری نیاز 
دارد، برای سال آینده با کمک 
اتمام  به  دســتگاه های دولتی 

می رسانیم

دیده بان
در نشست مشترک سازمان های عقیدتی ـ سیاسی نیروهای مسلح مطرح شد

وحدت،اخوتوصمیمیتراافزایشدهید

سومین نشســت فصلی مدیراین عالی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه و سازمان های 
به  نیروهای مسلح  در  عقیدتی ـ سیاســی 
میزبانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد.

 به گزارش صبح صادق، این نشست با حضور 
رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی معظم 
کل  قوا،  رؤســای سازمان های عقیدتی ـ سیاسی 
ارتش،  نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح،  نماینده ولی فقیه در سپاه،  معاونان 
و رؤسای ادارات عقیدتی ـ سیاسی نیروی زمینی، 
 هوایی، دریایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران،  مسئول نمایندگی های ولی فقیه در 
نیروهای زمینی، هوایی، دریایی،  قدس و سازمان 
بســیج مســتضعفین و همچنین مدیران عالی 
سازمان های عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی و 

وزارت دفاع برگزار شد. 
گفتنی است هدف این نشست ایجاد وحدت، 
 اخــوت و صمیمیت در مجموعه ســازمان های 
عقیدتی ـ سیاســی و نمایندگی هــای ولی فقیه،  
فراهم کردن زمینه تعامل و همکاری های مجموعه 

ســازمان ها و نمایندگی هــا در حوزه های کاری 
مشترک، تبیین و شناساندن ظرفیت های متقابل 
ســازمان های عقیدتی ـ سیاسی و نمایندگی ها،  
همکاری های اطالعاتی و کاری در سلسله مراتب 
سازمان های عقیدتی ـ سیاسی و نمایندگی ها در 
استان ها و رده های سلسله مراتبی و تبیین و اخذ 
مشــورت در مورد سیاســت های کالن فرهنگی 
و مأموریتی دفتر عقیدتی ـ سیاســی فرماندهی 
معظم کل قوا بودند. در ابتدای این نشســت، که 
به میزبانی نمایندگی ولی فقیه در ســپاه برگزار 
شد، حجت االسالم حاجی صادقی ضمن تبریک به 
مناسبت فرا رسیدن عید والیت، به تبیین گفتمان 
مقاومت، مقایسه شرایط جمهوری اسالمی ایران 
در سال گذشته و ســال جاری و نتایج اقدامات 
جمهوری اسالمی ایران در انهدام پهپاد آمریکایی 
و توقیف کشــتی انگلیسی و تأثیر آن بر وضعیت 

فضای سیاسی داخلی و بین المللی پرداخت. 
در ادامه حجت االسالم والمسلمین سعیدی، 
رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی معظم 
کل قوا به شرایط سیاسی بین المللی، جایگاه رو 
به افول آمریکا و جایــگاه مقاومت در مقابله با 

دسیسه های آمریکا منطقه ای آن پرداخت.
این نشســت با ارائــه دیدگاه های مدیران 
ســازمان های فوق و همچنــان تبیین اقدامات 
مأموریتی دفتر عقیدتی ـ سیاســی فرماندهی 
معظم کل قوا در ارائه برنامه  بازرسی از یگان های 
مستقر در تهران و مهارت آموزی ادامه یافت. در 
پایان سردار سنایی، معاون سیاسی دفتر عقیدتی ـ 
سیاسی فرماندهی معظم کل قوا و سردار دکتر 
جوانی، معاون سیاســی نمایندگی ولی فقیه در 
ســپاه به تبیین شرایط سیاسی کشور و منطقه 

پرداختند.

به تازگی اطالعیه ای در فروشگاه های اتکا نصب 
شده که حاکی از تغییر پرداخت کاالهای یارانه ای به 

صورت نقدی در کارت حکمت است.
بر اساس این، در این اطالعیه آمده است: »به استناد 
ابالغیه ســتاد کل نیروی مسلح و اعالم سازمان اتکا برنامه 
مصرفی ســال جاری از طریق شارژ اعتبار مالی در حکمت 
کارت اتکا کارکنان شاغل و بازنشسته نیروی مسلح و خرید 
از کلیه گروه های کاالیی در فروشــگاه های زنجیره ای اتکا 

انجام می پذیرد.«
در این اطالعیه ضمن بیان اینکه یارانه نقدی به صورت 
دو ماه یک بار در کارت حکمت شارژ می شود، آمده است: 
»در تاریخ 1398/4/19 شارژ نقدی در کارت حکمت کارت 

توسط سازمان اتکا به عنوان یارانه نقدی بر اساس تعداد عائله 
تحت تکفل )همسر و فرزند( صورت گرفت.«

در این اطالعیه آمده است: »خانواده یک نفره 34 هزار 
تومان، دو نفره 60 هزار تومان، ســه نفره ۷4 هزار تومان، 
چهار نفره 86 هزار تومان و پنج نفره به باال 100 هزار تومان 
به صورت دو ماه یک بار در کارت حکمت خود شارژ یارانه 

خرید از فروشگاه حکمت را خواهند داشت.«
در انتهای ایــن اطالعیه آمده اســت: »مبالغ مزبور 
برابــر زمان بندی در حکمت کارت های اتکا شــارژ و قابل 
ذخیره ســازی بوده؛ همچنین کاالبرگ های اعالمی قبلی 
موجود در حکمت کارت ها تا آخرین روز شهریور ماه سال 

جاری معتبر است.«

 تحول در یارانه نقدی حکمت نیروهای مسلح
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پژواک

تا به حال فکر کرده اید که تصویر در حال نمایش در نمایشــگر چگونه 
تشکیل می شود؟ یا چگونه داده های گوناگون، قطعه موسیقی ای دیجیتال را 
خلق می کنند؟ هنگامی که سندی را از تلفن  همراه خود به تلفن  همراه دیگری 
با بلوتوث یا برنامه هایی مانند share it و... ارســال می کنید، چه چیزی در 

حال انتقال است؟
علم رایانه و دنیای دیجیتال از یک ترتیب به  وجود آمده اســت؛ ترتیب 
دو عدد در کنار هم، ترتیب صفرها و یک ها به دنبال هم، که هر تغییر در این 
ترتیب مفهوم جدیدی را ایجاد می کند. به همین دلیل علم رایانه را باینری یا 
دودویی می گویند. هر چیزی در این علم مبنای دودویی دارد و شــمارش در 
رایانه از صفر تا یک است! هر سندی که در رایانه، تلفن  همراه، لوح نمایشگر، 
تلویزیون های دیجیتال و هر وسیله الکترونیکی که استفاده می کنید ترکیبی از 
صفر و یک هاست. از یک سند موسیقی تا یک فیلم با کیفیت 4K، همه ترکیبی 
از توالی صفر و یک ها هستند. رایانه ها بر اساس پردازنده خود که 32 بیتی یا 
64 بیتی می توانند باشند سندها را پردازش می کنند. در یک رایانه 32 بیتی 
که هر ســلول حافظه 32 بیت جا می تواند اشغال کند، یک سند مجموعه ای 
از بســته های 32 بیتی است که هر بســته اطالعات مربوط به قسمتی از آن 
فایل را دارد. این بسته 32 بیتی ترکیبی از 32 صفر و یک است، مانند 010

11100100011101010110010100110 که ترکیبی ارزشمند به شمار 
می آید. فرض کنید تصویر خانه ای را دارید که در رایانه 32 بیتی مجموعه ای 
از بســته های 32 بیتی است، که هر قســمت آن ارائه دهنده اطالعاتی خاص 
است؛ به عنوان مثال رقم اول از 32 رقم، نشان دهنده خاموش یا روشن بودن 
پیکسل نمایشگر است که صفر به معنی خاموش و یک به معنی روشن است. 
4 رقم بعدی از 32 رقم، نشــان دهنده مکان آن پیکســل در نمایشگر است.

5 رقم بعدی نشان دهنده رنگ آن پیکسل، 4 رقم بعدی نشان دهنده شدت نور 
آن پیکسل و... به این ترتیب مجموعه اعداد صفر و یک در کنار هم، خانه ای 

را به تصویر می کشند.
تا اینجا باید متوجه شــده  باشید هنگامی که با تلفن  همراه خود سندی 
را انتقال می دهید، دقیقاً چه چیزی در حال انتقال اســت؟ صفر و یک ها به 
صورت امواج در تلفن  همراهی به تلفن همراهی دیگر انتقال می یابند و درک 
هر دو دستگاه از ترکیب این صفر و یک ها یکسان است؛ به همین دلیل دقیقاً 
همان تصویری که در تلفن   همراه فرســتنده دیده می شــود، در تلفن  همراه 

گیرنده قابل مشاهده است.
دلیل اینکه مبنای محاسبات در رایانه بر اساس صفر و یک و پایه اعداد 2 
است، وابستگی رایانه به جریان الکتریکی است. وجود جریان برای رایانه معنی 
یک و نبود جریان معنی صفر را می دهد. این بودن یا نبودن و تفاوت هایش با 
منطق ده دهی سبب سختی در درک نوع کارکرد رایانه می شود؛ اما باید گفت 
علم رایانه اولین و ارزشمندترین ترتیب با معنی را در اختیار ندارد! همه ما نام 
DNA را شنیده ایم؛ رشته ای که اطالعات ژنتیکی را در خود جای می دهد و 
نسل به نسل برای تولید بشر منتقل می شود. اطالعات در DNA به ترتیبی 
خاص و با اســتفاده از اتصاالتی ذخیره می شــود و برای بقای بشر و ساخت 
ســلول ها به کار گرفته می شود. بر خالف رایانه که مبنای ترتیب ها در آن 2 
است، در DNA مبنای ترتیب فراتر رفته و 4 است؛ به همین دلیل داده های 
پیچیده ساخت یک انســان راحت تر در آن می تواند ذخیره شود. DNA به 
جریان الکتریکی وابسته نیست و وابستگی آن به مواد آلی است. حتما می توان 
 DNA گفت ارزشمندترین ترتیب خلقت در جهان هستی داده های ژنتیکی در

است که خداوند آنها را خلق کرده است.
همان طور که گفته شــد، در علم رایانــه ترتیب صفر و یک ها مفاهیم و 
ساخته های جدیدی ایجاد می  کنند و این ساخته ها در نهایِت بلوِغ خود، نتیجِه 
ترتیب DNA خواهند شد که از یک گیاه و حیوان گرفته تا انسان را شامل 
می شوند؛ بنابراین ترتیب صفر و یک های خلق کننده در علوم رایانه در نهایت 
چیزی را به وجود خواهند آورد که از میلیون ها سال قبل وجود داشته است!

تقویم انقالب

 صاف بودن حساب!
غم ها و شادی های دنیا را اگر حذف کنیم، چیزی نمی ماند و طلبی نداریم. 
تا حاال هر چه بنا بوده به ما رســیده و هر چه مال ما نبوده، نرســیده. بعد از 
این هم همین طور است. همانطور که پیامبر می فرماید: »آنچه برای تو نبود، 

به تو نرسید و آنچه برای تو بود ممکن نیست به تو نرسد.«

جریان تحوالت انقالب اســالمی همواره گرفتار دشمنی ها بوده و هست؛ 
به ویژه گروه های آتش افروز در داخل کشــور که با دشمنان خارج هم صدایی 
داشته اند؛ مانند گروهک های تجزیه طلب، کودتاچیان، تروریست ها،  آشوبگران، 
فتنه جویان و غیره که جنایت آنها در تاریخ معاصر ایران به ثبت رسیده و درباره 

آنها بحث و گفت وگوهای زیادی هم صورت گرفته است.
در این میان جریانی وجود داشــت که بدترین ضربه ها را به بدنه انقالب 
اســالمی وارد کرد  که البته کاری از پیش نبردند که جا دارد درباره آن بیشتر 
و عمیق تر بحث شــود و آن عوامل نفوذی دشــمنان اســت. اینها هم مانند 
تجزیه طلب ها، کودتاچیان و  تروریست ها آتش افروزی کردند و شخصیت های 
متعدد، مؤثر و متعهد را از نظام جمهوری اسالمی گرفتند. بارزترین نمونه آن  
انفجار ساختمان نخست وزیری در هشتم شهریور 1360 بود. که به دنبال آن 
دو چهره محبوب،  دوست داشتنی،  آگاه، همرزم،  همراه،  دانشمند،  معلم،  انقالبی، 
مظلوم،  دلسوز، خدمتگزار و  بی ادعا، در آتش افروزی نفوذی از گروهک منافقین 
مشهور به کشمیری »سوزانده« شدند؛  شهید محمدعلی رجایی، رئیس جمهور و 
شهید  محمدجواد باهنر نخست وزیر که هر دو سال ها با یکدیگر در عرصه های 
آموزش،  تعلیم و تربیت و فعالیت های فرهنگی و علمی مشغول بوده و در اثر 
خدماتی که به ملت کرده بودند،  در رأس دســتگاه های اجرایی قرار گرفتند و 

هدف شان خدمت رسانی به محرومان و مظلومان بود.
حضرت امام خمینی)ره( درباره شهید رجایی جمله ای مهم ذکر کردند. به 
این مضمون که »قدرت،  پست و مقام در روحیه رجایی اثر نکرده بود« که این 
حکایت از پاکی و درست کاری او دارد. همان طور که خود شهید رجایی در یکی 
از سخنرانی های عمومی در میان مردم اعالم کرد: »هرگاه بخواهید خدمتی به 
من بکنید، بیایید در گوش من این جمله را زمزمه کنید؛ تو محمدعلی رجایی، 
فرزند عبدالمصد همان دست  فرو ش قابلمه فروش و دوره گرد بودی و...« شهید 
رجایی با بیان این پیام در مقام ریاست جمهوری در واقع به همه مقامات درس 
داد که مبادا به واسطه پست، مقام و مسئولیت ها خدمت رسانی به مردم محروم 
فراموش شود؛ در حالی که او در مقام نخست وزیری و در تشکیل کابینه و دولت 

با سعه صدر با رئیس جمهور وقت کار خود را پیش برد.
 آغاز دولت او با جنگ تحمیلی همزمان شد. دولت او با وجود مشکالت، 
خدماتــی ارائه داد که هنوز آثار و بــرکات آن نزد محرومان و فقرا باقی مانده 
است. او پس از اینکه رئیس جمهور شد، نخست وزیری را تعیین کرد و کابینه 
تشکیل داد، پس از یک هفته از شروع کار دولت شهید باهنر به همراه ایشان 
در جلسه شورای امنیت در ساختمان نخست وزیر در اثر آتش نفوذی ها سوخت 

و به شهادت رسید.

     
حسن ختام

 از یا علی گفتن تا با علی شدن
غدیر نه برای یک زمان و مکان خاص، بلکه برای همه زمان ها و مکان هاست. 
خطبه پیامبر)ص( که تمام شد، خداوند مژدگانی اتمام رسالت آقا رسول اهلل)ص( 
را با آیه »الیوم اکملت لکم دینکم« فرستاد و این یعنی اتمام حجت خداوند برای 
تمام دوران ها و زمان ها و این یعنی غدیر فریادی است به وسعت تمام تاریخ و 
قاعده و برنامه ای است برای همه تا روز قیامت و نشانی راه مستقیمی است که 
از زبان پیامبر)ص( جاری شد آنجا که فرمود: »من کنت موال فهذا علی موال.«

موالی من
در روز غدیر بسان تمام کسانی که در غدیر دست بیعت با علی)ع( دادند 
و فریاد یاعلی سر دادند، با شما بیعت کردیم؛ ولی ترس مان این است که نوای 
یا علی)ع( و مهدی)عج( مان به با علی)ع( و با مهدی)عج( ختم نشــود؛ چرا که 
از یا علی تا با علی به اندازه خود علی)ع( فاصله اســت، موالی من دست مان را 
بگیر تا همچون »سلمان«ها تا آخر مسیر بمانیم، وگرنه »مسلمان »ها در همان 

غدیر ماندند.
آقا جان

خوشا به حال آنانکه در غدیر خود را به علی)ع( رساندند و همراه شدند، آنان 
هستند که در گذر زمان از غدیر به مباهله هجرت می کنند و هر روز پیامبر)ص( را 
در آغوش می کشند؛ چرا که شناخت علی)ع( شناخت جان پیامبر)ع( است و تنها 
آنان هستند که از دل غدیر خود را به عاشورای حسین)ع( می رسانند و در دوران 
غیبت تا لبخند رضایت امام زمان شان)عج( را نگیرند، لحظه ای آرام نمی گیرند.
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آتش افروزی نفوذی ها

روایت شهیدی که گنجشک ها را آزاد می کرد

     
قبیله عشق

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

 ترتیب خلقت!

مهدی جهاندار
شاعر

تلخند

یار مهربان

نعمت الهی
حضرت امام ســجاد)ع( می فرمایند: حق همســرت آن است که بدانی 
خداوند متعال با آفرینش او وســیله آرامش و رفــاه و انس و نگهداری تو را 
فراهم کرده اســت. هر کدام از شما زن و مرد بر نعمت وجود دیگری خدا را 
ســپاس گوید و بداند که این نعمت الهی اســت. بر او و بر تو واجب است که 
نعمت الهی را گرامی داشته و در معاشرت با او خوش رفتاری و رفق پیشه کنی.

     

داغ های مجازی

 حمیدرضا حیدری/ 
 برنامه تلویزیونی عصر جدید این هفته به ایســتگاه پایانی خود رســید. 
هشــتگ »عصر جدید« یکی از پر کاربردترین هشتگ های این هفته بود. اعالم 
برندگان در هفته ای که گذشــت ســبب شــد تا کاربران بار دیگر به این برنامه 
تلویزیونی واکنش نشــان دهند. یکی از کاربــران در واکنش به اعالم »فاطمه 
عبادی« به عنوان برنده نوشت: »مردم به یک چهره عدالتخواه که از درد مردم 
می گفت رأی دادند، بانویی که دغدغه داشت؛ دغدغه کودکان کار، دغدغه خشک 
شدن خوزستان، دغدغه زندگی... این رأی معنادار بود.« البته فراتر از این تعریف 
و تمجیدها عده ای هــم معتقد بودند که این برنامه کپی برداری از روی برنامه 
آمریکایی است و ساخت آن یعنی دامن زدن به فرهنگ غربی. عده ای دیگر هم 
آن را فرصتی برای ظهور اســتعدادهای جدید دانســتند؛ اما هرچه بود می توان 
آن را یکی از پرمخاطب ترین برنامه های چند سال گذشته صدا و سیما دانست.

 اولین روز شهریور مصادف است با سالروز تولد »بوعلی سینا« که به نام 

روز پزشک نامگذاری شده است. هر چند این روزها انحصارطلبی و فرار مالیاتی 
برخی پزشــکان صدای مردم و حتی برخی مسئوالن را درآورده است، کاربران 
فضای مجازی این روز را به پزشکان متعهد و انقالبی کشورمان تبریک گفتند. 
یکی از کاربران نوشت: »روز پزشک را به پزشک های جهادی که بیش از 1000 
کیلومتر از خونه و زندگیشــون دور شدن و در روستاهای مرزی درد خلق اهلل را 

مداوا می کنن تبریک می گم. خداقوت بهتون...«
 هشتگ »رئیسی مچکریم« هم این هفته در فضای مجازی دست به دست 
شد. این روزها مردم و کاربران مجازی از اینکه مشاهده می کنند دستگاه قضایی با 
اقتدار در مقابل مفسدان اقتصادی ایستاده است خوشحالند و همین سبب شده 
تا کاربران فضای مجازی به این واسطه از او تشکر کنند. یکی از کاربران با اشاره 
به عدم مماشات چشم پوشی قوه قضائیه در دوره جدید از فساد مفسدان در هر 
رده و منصب و تفکر و لباسی نوشت: همه مردم، از هر طیف و با هنر نگاهی، از 

برخورد، با فساد راضی هستند رئیسی متشکریم.«

از »عصر جدید« تا »رئیسی مچکریم«

     
نکته و نظر

اصالح جامعه در گرو اصالح خود
نکته: دانشــمندی وصیت کرد که روی ســنگ قبــرش این جمالت را 
بنویسند: کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر بدهم. وقتی بزرگ تر شدم، 
دیدم دنیا خیلی بزرگ اســت، بهتر است کشورم را تغییر بدهم. در میانسالی 
تصمیم گرفتم شــهرم را تغییر بدهم، آن را هم بزرگ یافتم. در ســالخوردگی 
تصمیم گرفتم خانواده ام را تغییر بدهم؛ اما اینک در آستانه مرگ فهمیدم که 
باید از روز اول به فکر تغییر خود می افتادم، آنگاه شــاید می توانستم دیگران و 

بلکه دنیا را تغییر دهم.
نظر: این حکایت قصه برخی سیاســتمداران، هنرمندان، ورزشکاران، 
مدیران فرهنگی و... اســت که به جای تالش بــرای تغییر خود، مدام در 
جست وجوی عیوب دیگران هستند. به عبارت دیگر، خار را در چشم دیگران 
مي بینند و تیر را در چشم خودشان نمي بینند؛ پس اگر مسئوالن سعی کنند 
پیش از همه در پی اصالح خود باشند، آنگاه تالششان برای اصالح جامعه، 
باورپذیر خواهد بود و حتی رقبایشان نیز از نیت خیر آنها برای اصالح استقبال 
می کنند؛ برای نمونه رئیس جدید قوه قضائیه در جریان مناظره های انتخابات 
ریاســت جمهوری، حاضر نشد برای رأی آوردن اخالق را زیر پا بگذارد. 
این اقدام جوانمردانه او ســبب شد اکنون که بر مسند ریاست قوه قضائیه 
نشسته، تالش های او برای اصالح جامعه و مبارزه با فساد از سوی مردم و 
مسئوالن باورپذیر باشد و حتی جناح های گوناگون سیاسی نیز از اقدامات 

قاطع او حمایت کنند؛ زیرا او را فردی منصف می دانند.

     
نکته گرام

 ســعید جلیلی: امام خمینــی)ره( در آخرین پیام شــان از یک طرف 
می گوینــد که از فرزنــدان عزیز بســیجی ام می خواهم مواظــب نفوذ ایادی 
شــرق و غرب باشــند و از یک طرف هم می گویند این تفکر بســیجی اســت 
 که اگر بر ســر ملتی سایه افکند، چشــم طمع جهان خواران از او قطع خواهد

 شد.
 سیدعزت اهلل ضرغامی: در اقتصاد، در مقام حرف و شعار، آخر سوسیالیسم 
هســتیم و در مقام عمل و اقدام گرفتار کاپیتالیســم افسار گسیخته، آن هم از 
جنس داللی شــده ایم. از حداقل مواهب سوسیالیسم و کاپیتالیسم هم اجماالً 

بی بهره ایم! تنها ره رهایی توزیع عادالنه ثروت است.

  محمد ایمانی: از ســنگ صدا در می آید؛ اما از انگلیسی ها نه! بریتانیای 
صغیر با همه وقاحتش، به چنان خفت و سرشکســتگی بی سابقه ای دچار شده 
که حتی پس از رفع توقیف نفت کش ایرانی رویش نمی شود علناً بگوید نفت کش 
ما را هم آزاد کنید! یعنی وضعیت پرونده به حدی تحقیرآمیز و اعتبارسوز است 
که انگلیسی ها ترجیح می دهند حتی کلمه ای در این باره حرف نزنند؛ نفت کش 

دیدی، ندیدی!

هجویه ای برای انگلیس خبیث 

نفت کش از ما گرفتی
نفت کش پس می دهی

ناخداجانم فدای بادبان و لنگرت
هفت ناو چاق را خورده است ناو الغرت
خنجر از رو بسته ای روباه ای روباه پیر

پیش از این در پشت پنهان می نمودی خنجرت
کشتی ما را هواپیماربایی می کنی؟!
مرده شور کشتی و ناو هواپیمابرت

نفت کش از ما گرفتی، نفت کش پس می دهی
لنگری انداختی حاال که خوردی کنگرت

کشتِی در تنگه  هرمز به ترمز آمده
هر طرف دریاست، می ریزی چه خاکی بر سرت؟

روبهی؟ زاغی؟ پرستویی؟ گرازی؟ گاندویی؟
هرچه هستی زودتر برگرد سوی کشورت

کاش سربازان آمریکا سوارت می شدند
تا صفایی تازه می دادند در سرتاسرت

ای سگ زرد شغال خوک خرس کرگدن!
خود که تعریفی نخواهی داشت، اما دخترت!

اینکه شکل آدمیزادان دوران نیستی
ماجرا را در میان بگذار شب با مادرت

ای عقاب آمریکایی که پهپاد منی
باز پیدایت شد این اطراف، تیرم در پرت

چه خبر داری که ما پهپادهامان تا کجاست
دّب اکبر را بریزم روی دّب اصغرت؟

خواب قایق های ایران را ببینی بعد از این
از خلیج فارس می ترسند زین پس لشکرت

ای سپاه، ای نیروی دریایی، ای کل قوا
آفرین بر غیرت فرمانده و فرمانبرت

زندگی نامه مستند »شهید حسن تاجوک«، فرمانده گردان مسلم ابن عقیل مالیر 
و فرمانده طرح و عملیات لشــکر انصارالحسین)ع( همدان، با نام »عزیزکرده« حاصل 
ساعت ها گفت وگو با 90 نفر از افراد خانواده و یاران و هم رزمان آن شهید است که در 
نهایت به صورت کتابی در 368 صفحه به قلم مرضیه نظرلو نوشــته شده و انتشارات 
صریر آن را منتشــر کرده است. ســه فصل ابتدایی کتاب به سرگذشت شهید حسن 
تاجــوک از تولد تا آغاز جنگ اختصاص دارد. آنچــه در این فصول به طور ویژه جلب 

توجه می کند، روایتی است که کتاب از وقایع سال های 
ابتدایی انقالب تا آغاز جنگ در شهر محل تولد شهید 
تاجوک، یعنی مالیر ارائه می دهد. همچنین ابعاد زندگی 
شهید تاجوک در دوران پیش از جنگ نزدیک به 100 
صفحه و روایت زندگی او در دوران جنگ حدود 230 
صفحه از مطالب کتاب را به خود اختصاص داده است. 
کتــاب »عزیزکرده« پس از مقدمه 12 فصل دارد و با 

35 صفحه عکس و تصویر اسناد به پایان می رسد.

هــر بار که به جبهه مي رفت ناامید از اینکه شــهادت نصیبش نمي شــد، 
برمي گشــت. صادق همیشه مي گفت من مزدستان هستم. آنقدر در راه خدا کار 
مي کنم تا مزد بســتانم. هر طوري شــده باید از خدا مزد بگیرم و هیچ مزدي از 

شهید شدن در راه خدا و دین اسالم ارزش مندتر نیست.
به نقل از یکی از همرزمان شهید صادق مزدستان

صادق 2۷ دی ماه 1335 در قائمشهر متولد شد. تحصیالت خود را تا دیپلم 
ادامه داد و ســال 135۷ وارد مبارزات انقالبی شد. شبانه روز به فعالیت  مشغول 
بود و پس از پیروزي انقالب در مســجد مهدیه عشــقي )انجمن شهید مسعود 
دهقان( مشغول شد. شب ها به پاسداري و روزها هم به تبلیغات و شعار نوشتن 
روي دیوارهاي خیابان ها مي پرداخت. شهید صادق مزدستان براي سرکوبي ضد 
انقالبیون به کردستان رفت و پیوسته در درگیري هاي قائمشهر و دیگر شهرهاي 
مازندران علیه منافقان داخلي شرکت می کرد، تا اینکه جنگ تحمیلي عراق شروع 
شــد و داوطلبانه و عاشقانه به فرمان امام امت لبیک گفت و به سوي جبهه این 
ســنگر حق علیه باطل شتافت. وی در گروه چریکي دکتر چمران وارد شد و در 
تمام عملیات ها و حمالت علیه مزدوران بعثي عراق شرکت کرد. در اوایل جنگ 
در مالکیه و سوســنگرد، پس در عملیــات فتح المبین، بیت المقدس و رمضان و 
عملیات هاي دیگر مانند عملیات محرم شرکت داشت. وقتي صادق از فرماندهي 
گردان رســید، گفت من لیاقت فرماندهي این بسیجي هاي جان برکف را ندارم؛ 
ولي از آنجا که فردي بسیار الیق بود و با دالوري هاي مکرر و آشنایي فوق العاده 
که به خط مقدم جبهه داشــت مسئولیت فرماندهي تیپ پیاده 2 مکانیزه لشکر 
کربال را به او ســپردند؛ هر چند او به چیز دیگري مي اندیشید و آن شهادت بود 

و بس. او نه تنها در میدان جنگ رزمنده اي رشــید و دالور بود، بلکه در میادین 
ورزشی نیز مبارز و بنیان گذار تیم فوتبال شهید رجائي )انجمن اسالمي مسعود 
دهقان( و کاپیتان تیم بود. همچنین اولین کســي که در زمین ورزش قائمشهر 
شــعارهاي انقالبي را با صداي رسا سر داد شهید صادق بود. یکي از ویژگی های 
بارز وي کمک به درماندگان و مســتضعفان بود. صادق مزدستان در 2۷ آذر ماه 
1361 پاي سفره عقد نشست. صادق مزدستان حدود یک هفته پس از عقدش 
به دلیل مسئولیتي که در تیپ کربال داشت به جبهه رفت و در 9 دی  ماه 1361 
در شهر فکه عراق با ترکش مین به آرزوي دیرین خود یعني شهادت در راه خدا 

و امام امت نائل شد.

اینقدر
در راه خدا 
کار می کنم 
تا مزد بگیرم


