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برگرداندن یک متهم فراری به داخل کشــور بدون 
کمک پلیس اینترپل تنها از عهده پاسداران گمنام امام 
زمان)عج( بر می آید. »رســول دانیال زاده« متهمی 
اســت که هزار میلیارد تومان جلوتر از »خاوری« 
است. »دانیال زاده« حدود 4 هزار میلیارد تومان از 
سرمایه کشــور را به تاراج برده و با همکاری برخی 
مســئوالن داخلی به خارج از ایران فرار کرده بود. 
بازگشت وی به کشور با هدایت اطالعاتی صورت 
گرفت و این کار دومین شاهکار اطالعاتی سپاه در 

طول یک ماه گذشته است.
با گذشت اندک زمانی از رسیدگی به این پرونده، 
مسئوالن دستگاه قضایی بازداشت این فرد را تأیید 
کردند و ســخنگوی دســتگاه قضا نیز عنوان کرد 

بررسی پرونده وی آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در بهمن ماه سال  1395 
درباره دستگیری »رسول دانیال زاده نمین« گفته بود 
که او از بدهکاران بزرگ بانکی اســت و با »حسین 

فریدون« ارتباط داشته است. دختر »حسین فریدون« 
در لندن و کانادا زندگی می کند و »رسول دانیال زاده« 

یکی از مرتبطان فریدون با خارج از کشور بود.
پس از بازداشــت »دانیال زاده« و آغاز رسیدگی 
به پرونده وی،  همچنین پس از گذشت حدود چهار 
ماه از دســتگیری وی و برگزاری جلسات بازپرسی 
و تحقیق مشخص شــد یکی از متهمان کالن این 
پرونده قضایی، که در چرخه فساد »دانیال زاده« نقش 

داشته به خارج از کشور گریخته است.
 در ابتدای مهر ماه ســال جــاری خبرهایی در 
مورد فراری شدن »رســول دانیال زاده« از کشور به 
گوش می رسید. گفته شده »دانیال زاده« برای پروسه 
درمانی به خارج از کشور سفر کرده بود و وکیل این 

فرد به وکالت از وی پرونده را پیگیری می کرد.
»رسول دانیال زاده« سلطان فوالد ایران، یکی از 
بزرگ ترین بدهکاران به شبکه بانکی کشور است 
که نامش در کنــار مدل  ها و »حســین هدایتی«، 
»بهــروز ریخته گران« و »گروه جهانبانی« به عنوان 
ابربدهکاران بانک ســرمایه در سال  139۷ اعالم 
شــد. »رســول دانیال زاده« از دوســتان »حسین 

فریدون« )بــرادر رئیس جمهور( اســت و نامش 
همــواره در کنار نام برادر »حســن روحانی« دیده 
می شود. »حســین فریدون« به جرم دریافت رشوه 
31۰  میلیــارد ریالی و اتهامــات اقتصادی، اوایل 
مهر ماه ســال جاری به پنج ســال زندان و رد مال 
محکوم شد. »دانیال زاده« و »ماالمیری« با سفارش 
»حســین فریدون« از بانک ملت شعبه دبی، 4۰۰ 
میلیون درهم با کارمزد صفر درصد وام گرفتند و با 
سپرده گذاری آن در بانک ملت شعبه جهان کودک 

تهران، سود ۲۲ درصدی گرفتند.
همچنین »دانیال زاده« با همکاری شــماری از 
پزشکان و مهندسان تجهیزات پزشکی، دو شرکت 
به نام »طب و توســعه تپش« و »توسعه طب قلب« 
تأسیس کرده و در زمینه صنعت سالمت کشور، از 

صنایع پر سود ایران عصر 14۰۰، فعالیت دارد. 
وی کــه چندین شــرکت را با هیئــت مدیری 
همسرش، پســرش و دخترانش اداره می کند، در 
پوشش تأمین مواد اولیه ســه کارخانه فوالدسازی 
خود )فوالد گیالن، نورد و لوله ســمنان و مجتمع 
فوالد کاویان( با LCهایی که افتتاح می کرد، ضمن 

جذب ســهمیه ارزی، زمینه خروج ارز از کشور را 
با صورت معامله با شرکت های صوری نیز فراهم 

می  کرد.
»رسول دانیال زاده نمین« به منظور فرار مالیاتی 
و پرداخــت بدهی هــای بانکی و اســتهمال چند 
باره بدهی، به شــبکه بانکی کشــور رشوه می داد. 
تســهیالتی که وی بــا رانت گرفته بــود، تبدیل به 
امالک و مســتغالت زیادی در داخــل و خارج از 
کشور مثل »شرکت گلد فیرو« در امارات و شرکت 

»ال سی اس« در هامبورگ آلمان شد.
»رســول دانیال زاده« از سال 13۸۰ تا 139۷ در 
ده ها شرکت تجاری، تولیدی، وارداتی و صادراتی 
فعالیت داشــته و تالش کرده تا حوزه کسب و کار 
خود را از فوالد بــه تجارت های گوناگون در حوزه 
ساختمان ســازی و واردات گسترش دهد و حیطه 
 در کامرانیه و الهیه و فرمانیه 

ً
فعالیت هایش، صرفــا

تهران و ســاخت برج های الکچــری در محدوده 
شــهرداری منطقه 1 محدود نبود و در استان گیالن، 
سمنان و قزوین، شرکت ها و مجمتع های تولیدی و 

صادراتی داشت.

دیدگاه نگاه

»حسن روحانی« در حالی آخرین جمله سخنانش 
در میدان »امیر چخماق« یزد را به »سالم می کنیم 
به ســید محمد خاتمی، افتخار این دیــار و ایران« 
اختصــاص داد کــه او آخرین بار نــام لیدر جریان 
اصالحات را در دوران انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم نزدیک به ســه ســال پیش بر زبان آورده 
بــود! گفتن این جمله ۲4 ســاعت مانده به حضور 
»رحمانی فضلی« در ســتاد انتخابات کشور و آغاز 
به کار رسمی فرایند انتخابات را نمی توان تنها یک 
تصادف تلقی کرد. این عبارت خبر از آن می دهد که 
نامزد مورد حمایــت اصالح طلبان در دو انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته، هنوز نیم نگاهی به ائتالف 
با این جریان برای انتخابات اســفندماه سال جاری 

دارد! اما این همه ماجرا نیست.

BB!جمله ای که شنیده نشد 
اظهــارات چهره های اصالح طلــب و فضای 
رسانه ای این جریان در ســاعات و روزهای پس از 
ســخنرانی روحانی در جمع مردم یــزد به گونه ای 
است که گویا رئیس دولت دوازدهم اصال آن عبارت 
را در پایان سخنانش بر زبان نیاورده است! سکوت 
و بی تفاوتی نزدیک به مطلــق در برابر ابراز ارادت 
روحانی به خاتمی! و در مقابل، اعتراض به سخنان 
وی درباره »مبارزه با فســاد« را می توان تصویری از 
مختصات صف بندی های انتخابات مجلس یازدهم 

دانست.

روحانی در یــزد در عباراتی تعجب برانگیز، که 
البته منتقدانش بر این باورند که نمی تواند بی ارتباط 
با پرونده »حسین فریدون« باشد، اقدامات دستگاه 
قضا در مبارزه با فســاد را زیر ســؤال برده و مدعی 
برخورد جناحی و سیاسی با فساد از سوی قوه قضائیه 
می شود! و برخالف انتظارش نه تنها اصالح طلبان از 
این عبارات و ادبیات استقبال نکردند، بلکه به جای 

سکوت زبان به انتقاد چرخاندند!
»صادق زیباکالم« از مهم ترین چهره های حامی 
روحانــی در انتخابات هــای 139۲ و 1396 نیز از 
او پرســید »اگر با نزدیکانش برخورد نمی شــد، باز 
هم چنین ســخنانی بر زبان می آورد؟« »محمدعلی 
ابطحــی« رئیس  دفتر رئیس دولــت اصالحات هم 
نوشــت: کاش آقای روحانی ابتدا از مبارزه با فســاد 
تشکر می کرد، بعد درباره جناحی نشدن برخوردها 
ســخن می گفت. »عباس عبدی« نیز اعالم کرد این 
شیوه هیچ کمکی به حســن روحانی نخواهد کرد؛ 
»حجت االســالم هریســی«، »محمود صادقی«، 
»محمد عطریانفر« و »غالمحسین کرباسچی« تنها 
چند نام دیگر از فهرســت بلند باالی اصالح طلبان 
منتقد گفته های رئیس دولت اعتدال در یزد هستند؛ 
انتقاداتی که وقتی آنها را کنار گفته های »غالمحسین 
کرباسچی« درباره ناکارآمدی دولت مبتنی بر اینکه 
»مشــکل دولت دوم روحانی بیش از آنکه با عوامل 
خارجی و آمدن ترامپ یا مسائل داخلی بیرون دولت 
و کارشکنی های مخالفان داخلی نسبتی داشته باشد، 
به خود این دولت و عملکردش مربوط است«، قرار 
می دهیم به تالش های روزافزون جریان اصالحات 
برای فاصله گذاری با دولت مورد حمایت شــان پی 

می بریم. راهبرد اصالح طلبان برای انتخابات پیش 
رو که »محمــود صادقی« از آن به عنوان »لیســت 
خالص« یاد می کند، از ســوی »مصطفی تاجزاده« 
اینگونه توضیح داده می شــود که » شــرایط امروز با 
شرایط سال 1396 متفاوت است و دیگر نمی توانیم 
سیاســت ورزی نیابتــی کنیم«. همچنیــن؛ »علی 
صوفی« وزیر تعاون دولت اصالحات، به طور شفاف 
دربــاره این راهبرد می گوید »در انتخابات شــرکت 
می کنیم؛ اما تن به لیست حداقلی یا لیست ائتالفی 
نخواهیم داد.« و »محمد رضا عارف« چنین توضیح 
می دهــد که »ما در انتخابات ســال 139۸ با پرچم 
اصالح طلبانه وارد می شویم؛ یعنی ائتالف نمی کنیم، 
به اندازه کافی هم نیرو داریم«. این مواضع مشخص 
می کنند که حســن روحانی و همراهان سیاسی او از 
جمله حزب »اعتدال و توســعه« اگــر می خواهند 
جایگاه خود در ســپهر سیاست ایران را حفظ کنند، 
باید به عنوان »ضلع سوم« وارد انتخابات شوند! اما آیا 
حسن روحانی و نزدیکانش در این مسیر تنها هستند؟

BBچشم به هیئت رئیسه
تنهــا ســاعاتی پس از انتشــار فهرســت اولیه 
اصولگرایان برای انتخابات اسفندماه از زبان »احمد 
امیرآبادی« در حوزه انتخابیه قم بدون آنکه نامی از 
»علی الریجانی« در آن باشــد، گمانه زنی ها برای 
آینده سیاســی رئیس مجلس شورای اسالمی آغاز 
شــد! اگرچه در انتخابات مجلــس دهم نیز علی 
الریجانی در فهرست اصولگرایان جایی نداشت؛ 
اما حکایت اســفند ســال جاری با انتخابات دوره 
 متفاوت است! در آن زمان، 

ً
گذشــته مجلس کامال

 از کاندیداتوری 
ً
اصالح طلبــان بــا اینکــه رســما

الریجانی در قم حمایــت نکردند؛ اما در مقابل او 
نیز کاندیدایی را معرفی نکردند تا الریجانی بدون 
نگرانی از جانب رقبای اصالح طلب راهی مجلس 
شــود! اما راهبرد »لیســت خالص« اصالح طلبان 
برای مجلس یازدهم ماجــرای انتخابات مجلس 
آینــده را برای رئیس مجلس متفاوت کرده اســت! 
شرایطی که روزنامه »ایران« آن را این گونه توصیف 
می کند: »آینده سیاسی علی الریجانی اگر یک گزینه 
جز بازنشســتگی باشد، آن گزینه چیزی نیست جز 
تبدیل شــدن به محور جریانی که نه اصولگراست 
و نه اصالح طلب«؛ اما  نقطه اصلی و مهم نوشــته 
روزنامه دولت در کلمات بعدی این نوشــته است، 
آنجا که می نویســد: »جریانی که حســن روحانی 
پرچمدار فعلی آن اســت.« ایران همچنین در ادامه 
تأکید می کند که »در میان گروه های سیاســی هم، 
حزب اعتدال و توســعه واجد ویژگی های اعتدالی 
 اعضای آن رابطه حسنه ای هم با رئیس 

ً
است که اتفاقا

مجلس دارند و بیراه نیست اگر گفته شود برگ برنده 
احتمالی رئیس مجلس اهتمام برای ســر و سامان 
دادن به جریان اعتدالی و مجاب کردن افکار عمومی 
به این گزاره اســت که تأمین منافع آنها نه از دوگانه 
مرســوم اصالح طلبی ـ اصولگرایی، بلکه از مسیر 
میانه روی و اعتدال است.« همچنین اضافه می کند 
الریجانی در این راه تنها نیست و چهره هایی چون 
»مطهری« و »ناطق نــوری« نیز در کنار او خواهند 
بود! موضوعی که وقتی آن را در کنار شرکت نکردن 
مجدد »ناطق نوری« در جلسات جامعه روحانیت 
مبارز قرار دهیم، می توان شکل گیری ضلع سوم را 

جدی تر دانست.

وداع با دوقطبی
آیا آرایش سیاسی انتخابات مجلس تغییر می کند؟

گام دوم

 معنویت و اخالق 
با  فضای مجازی 

یکــی از موضوعات مهمی کــه در حوزه 
پژوهشگران  توجه  مورد  جامعه شناســی 
قرار دارد، تأثیرات فضای مجازی بر سبک 
زندگی مردم در جوامع گوناگون اســت. 
امروزه در کشــور ما نیز توجه به این حوزه 
از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. در 
جامعه ایران اسالمی که حکومت دینی در 
صدد محافظت از اخالق و معنویت جامعه 
در مقابل تهاجــم فرهنگی و ضد اخالقی 
دشمن اســت، توجه به این حوزه و مقابله 
با ابزارهای رسانه ای، که اخالق اجتماعی 
را هدف قرار داده اند اهمیت بسیاری دارد. 
رهبــر معظــم انقالب)مدظله العالی( در 
بیانیه گام دوم انقالب اســالمی در بخشی 
از توصیه نامه خود به جوانان انقالبی پس از 
ضرورت توجه به اخالق و معنویت، که در 
شماره پیش تبیین شد، به یکی از حوزه های 
تهدیدآمیز معنویت اشاره داشته اند؛ یعنی 
ابزارهای رسانه ای در اختیار افراد، گروه ها، 
سازمان ها و حتی دولت هایی است که بنای 
ضدیت با اخالق و معنویت را دارند. ایشان 
می فرمایند: »ابزارهای رسانه ای پیشرفته و 
فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار 
کانون های ضد معنویت و ضد اخالق نهاده 
است و هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان 
به دل های پاک جوانان و نوجوانان و حتی 
نونهاالن با بهره گیــری از این ابزارها را به 
چشم خود می بینیم. دستگاه های مسئول 
حکومتی در این  باره، وظایفی ســنگین بر 
 
ً
عهده دارند که باید هوشــمندانه و کامال

مسئوالنه صورت گیرد و این البته به معنی 
رفع مســئولیت از اشــخاص و نهادهای 
غیرحکومتــی نیســت. در دوره  پیش  رو 
باید در این  بــاره  برنامه های کوتاه مدت و 

میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود.«
اندیشــه های معظم له قابل  از  آنچــه 
اســتنباط و در بیانات ایشان همیشه مورد 
توجه اســت، اســتفاده از فضای مجازی 
برای ترویج معنویت و اخالق اســت. در 
این میان، دولت ها نقش آفرین هســتند و 
باید ضمن مقابله با سوءاستفاده کنندگان از 
بسترهای مجازی، به تولید محتوای دینی 
و فرهنگــی و ترویــج آن در جامعه توجه 
و اهتمام داشــته باشند. همچنین فرد فرد 
جامعه به عنوان مســئوالن اجتماعی باید 
ضمن حضور فعال در این عرصه پاسدار 
اخالق و معنویــت دینی باشــند؛ یعنی 
نمی توانیم اطراف فضای مجازی جامعه 
که به بخشــی از واقعیت اجتماعی تبدیل 
شده اســت دیوار بکشــیم و با فیلترینگ 
دائم به جنگ با دشــمنان دینــی برویم، 
بلکه ضروری است همه آحاد جامعه را با 
حضور فعال در این عرصه تبلیغات دینی 

جدی بگیریم.
حوزه علمیه و روحانیونی که پاسداران 
واقعی دین و معنویت در جامعه هســتند، 
ضمن بهره منــدی از روش های ســنتی، 
با حضــور در فضای مجازی و اســتفاده 
از ابزارهای رســانه ای جدیــد مهم ترین 
گروه های اجتماعی محسوب می شوند که 
می توانند مسیر اخالقی در جامعه را احیا 
و از انحرافات جدی و خطرناک اجتماعی 
جلوگیری کنند. برخــالف تصور برخی 
افراد و حتی مسئوالن که ابزارهای رسانه ای 
را بیش از هر چیز یک تهدید می پندارند، 
رهبــر معظــم انقالب)مدظله العالی( در 
اهمیت این بســتر اجتماعی و در پاســخ 
به افــرادی که این حوزه را بیشــتر تهدید 
می دانند تا فرصــت می فرمایند: »اگر من 
امروز رهبر انقالب نبــودم، رئیس فضای 

مجازی کشور می شدم.«)139۷/۷/۲۰(

سرمقاله

   عکس و مکث   

»محمدرضا عارف« رئیس فراکســیون امید ایجاد شــکاف بین 
مسئوالن نظام را خواست دشــمنان ملت ایران دانست و گفت: 
 
ً
»متأســفانه از تریبون هایی که باید منادی وحدت باشــند، بعضا
سخنانی شنیده می شود که در راستای ایجاد تفرقه در درون خانواده 
انقالب است. جای تعجب است وقتی دولت در صف مقابله با 
تحریم های ظالمانه قــرار دارد برخی به جای آنکه در این کارزار 
سخت پشــتیبان دولتمردان باشــند، با توهین و حمله به مدیران 
دولتی، همسو با دشمنان این نظام عمل می کنند.« گفتنی است، 
حسن روحانی در سفر به یزد در اظهاراتی تعجب برانگیز مبارزه با 
فساد از سوی قوه قضائیه را زیر سؤال برده و عمل جناحی دانست!

دشمنان! خواست 
»امیر حاتمی« وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با اشاره 
به خباثت های نظام سلطه علیه ایران اسالمی و  تالش دشمن 
برای به کارگیری عناصر نفوذی، هم افزایی در این جلسه را بسیار 
حائز اهمیت برشمرد و گفت: »امروز ایران اسالمی به واسطه 
قدرت منطقه ای به یک بازی ساز منطقه ای تبدیل شده است و 
این جز با مقاومت، اتکا به ظرفیت های درونی و توسعه قدرت 
دفاعی حاصل نشده است. بحمدالله توطئه نظام استکباری به 
سرکردگی آمریکا علیه ایران اسالمی در آوردگاه های گوناگون 
با شکست مواجه شده است؛ اما دشمن از هیچ فرصتی برای 

ضربه به کیان کشور دریغ نخواهد کرد.«

مقاومت! ثمره 
»حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی« رئیس دستگاه 
قضا در همایش فرصت های تحول در ســازمان قضایی نیروهای 
مسلح  با بیان اینکه حقوق عامه باید محترم شناخته شود، گفت: 
»نگاه انقالبی در سازمان قضایی نیروهای مسلح همواره حاکم و 
فرصت های تحول در این سازمان باید با تحول در نیروهای مسلح 
و تحول در قوه قضائیه تناســب داشــته باشد. نیروهای مسلح که 
کشور را از توطئه ها حفظ می کنند، باید همچنان کارآمد، منضبط، 
انقالبی و اثرگذار باقی بمانند.« وی افزود: »باید جامعه احساس 
کند که عدالت اجرا و با فســاد مبارزه می شــود، اینکه برخی از 

اشخاص از این روند رضایت ندارند، مهم نیست.«

انقالبی و اثرگذار

فاصلــه این دو عکس چند ســال اســت؛ به اندازه قد کشــیدن دختر، به انــدازه زبان باز کردنش، بــه اندازه بابا 
گفتنش وقتی که دیگر بابا نیست. حاال از بابا چه مانده جز همان قاب عکسی که او آن را سخت در آغوش کشیده 
است؟ »شهیدمحمدحسین جونی« که در ۲۶ سالگی به شهادت رسید. این تصویر از او در حرم مطهر امام رضا)ع( 

و چندی بعد تصویر دخترش بدون او و تنها قاب عکس در آغوش، بازتابی در شبکه های اجتماعی داشته است.

ایــن عکس اتاق عمل را بیمارســتانی در غزه منتشــر کرده و در شــرح آن نوشــته اســت: »در اینجا هــم مانند خارج از 
دیوارهای بیمارستان جنگی به پا بود. اینجا بیمار و دکترها با مرگ پیکار می کردند.« شمار شهدای فلسطینی در حمالت 
اخیــر رژیم صهیونیســتی به مناطق مختلــف نوار غزه ۳۴ نفر و تعــداد زخمی ها ۱۰۰ نفر اعالم شده اســت. جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین در پی این حمالت، بیش از ۳۴۰ موشک از غزه به سوی شهرک های صهیونیستی شلیک کرده است.

یک شــرکت کره ای برای مبتالیان به اســترس در این کشور راهکاری پیشنهاد می دهد. افرادی که با افسردگی و 
افکار  پراسترس و پرخطر دست و پنجه نرم می کنند، در مرکز درمانی در سئول تحت درمانی عجیب قرار می گیرند 
و در مراســم تدفیــن خود شــرکت می کننــد! این افــراد درون تابوت می رونــد و برای مدتی حس مــرگ را تجربه 
می کنند تا بی ارزش بودن دنیا را متوجه شوند. کره جنوبی یکی از افسرده ترین کشورهای دنیا به شمار می آید.

تصویر فردی داعشی که از همه جا رانده شده است. این عضو داعش شهروند آمریکا بوده؛ اما کشور متبوعش او 
را نمی پذیرد. وی از سوی دولت ترکیه از طریق مرز زمینی یونان اخراج شده؛ ولی یونان هم به او اجازه ورود نداده 
و او در منطقه مرزی بالتکلیف مانده و به معنای واقعی بیچاره شــده اســت! تهدید ترکیه مبنی بر اعزام زندانیان 
داعشی به اروپا و باز کردن مرزها برای عبور پناهجویان به سوی قاره سبز، کابوس کشور های اروپایی شده است.

یهود ستیز نیستیم

یکــی از موضوعاتی که رهبر معظم انقالب 
در دیدار با مسئوالن نظام و میهمانان نشست 
وحدت اســالمی به آن اشاره کردند، مسئله 
فلســطین و لزوم محو رژیم صهیونیســتی 
بود؛ اما رسانه های معاند سخنان معظم له را 
تحریف کرده و مدعی شدند رهبر ایران لحن 
خود درباره رژیم صهیونیستی را تغییر داده و 

این لحن مالیم تر شده است.
رهبر معظــم انقالب در ایــن دیدار 
درباره این موضوع فرمودند: »ما طرف دار 
فلسطین و استقالل و نجات آن هستیم و 
محو اسرائیل به معنای محو مردم یهودی 
نیست؛ چراکه ما با آنها هیچ کاری نداریم؛ 
همچنان که در کشــور مــا نیز جمعی از 
یهودیان در کمال امنیت زندگی می کنند.«

آیــا نظر ایشــان دربــاره محــو رژیم 
صهیونیســتی و ســاکنان ســرزمین های 
اشغالی تغییر کرده است؟ مروری بر بیانات 
ایشان طی چند دهه گذشته نشان می دهد، 
 
ً
از منظر ایشان یک راه حل منطقی و کامال
مبتنی بر مردم ساالری در این زمینه وجود 
دارد که بارها به صورت مشروح یا مختصر 
بیان شــده و آن، عبارت است از برگزاری 
انتخابات میان ســاکنان واقعی ســرزمین 
فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی 
و پیروان دیگر ادیان که به صورت طبیعی و 

از دیرباز در این منطقه ساکن بوده اند. 
برای نمونه، رهبر معظم انقالب اسالمی 
سه دهه پیش به برچسب یهودی ستیزی اشاره 
کرده و می فرمایند: »حرف، همانی است که 
امام راحل عظیم الشــأن فرمود: »اسرائیل 
بایستی محو بشود.« یهودی های فلسطین، 
اگر دولت اسالمی را قبول می کنند، در آنجا 
زندگی کنند. بحث، بحث یهودی  ستیزی 
نیست. مسئله، مسئله غصب خانه  مسلمین 
است.« )1369/9/13( این موضع از ابتدا 
بــه همین صورت بوده و تغییــری در آن به 
وجود نیامده است. کما اینکه ایشان خرداد 
ماه سال گذشــته در این باره فرمودند: »در 
قضیه  رژیم اشــغالگر، جمال عبدالّناصر، 
شعار می داد که ما یهودی ها را می ریزیم به 
دریا؛ یعنی ]وقتی[ می خواست علیه اسرائیل 
حرف بزند، می گفت یهودی ها را می ریزیم 
به دریا؛ جمهوری اسالمی از روز اّول چنین 

حرفی نزده.«
چهار دهه است که رژیم صهیونیستی 
با تبلیغات گمراه کننــده و دروغ پردازی، 
چنین عنوان می کند که جمهوری اسالمی 
دشــمن یهودیان و به دنبال کشــتار آنان 
اســت. هرکس در هر گوشه ای از جهان 
علیه جنایت های رژیم صهیونیستی سخنی 
به زبان آورده و کوچک ترین انتقادی کند، 
ماشین عظیم تبلیغاتی صهیونیسم وی را به 
یهودی ستیزی متهم می کند و چنان تحت 
فشار قرار می  دهد که دیگران فکر انتقاد از 

این رژیم را هم کنار بگذارند. 
برچسب »یهودی ستیزی« که اوج آن را 
می توان در افسانه هلوکاست دید، یکی از 
اصلی ترین اسلحه های رژیم صهیونیستی 
در جنگ سیاســی و رســانه ای است. ما 
برای خنثی کردن این سالح تاکنون کاری 
بایسته و شایســته انجام نداده ایم. چندی 
پیش، یک فیلم کوتــاه از ادای احترام چند 
نفر از فرماندهان ســپاه به شهدای کلیمی 
کشــورمان در فضای مجازی منتشر شد و 
بازتابی جهانی یافت. فیلمی که نشان داد در 
این عرصه چقدر خأل وجود داشته و دشمن 
از آن، چه سوءاستفاده هایی که نکرده است. 
نباید اجازه داد صهیونیســت ها به راحتی 
جای جنایتــکار و قربانــی را در این نبرد 
مظلومانه عوض کنند. کار دشواری نیست 

و کمی خالقیت می خواهد و البته همت.

 یکــی از مباحث کالن هفت گانــه طرح تحول 
اقتصادی اصالح نظام یارانه ها در کشــور بود که 
همه کارشناســان و همه جریان هــا و جناح های 
سیاسی متفق القول بودند که باید این اقدام بنیادین 
هر چه ســریع تر صــورت بگیــرد. در کنار این 
موضوع، از سال گذشــته بحث یارانه های پنهان 
به طور جدی تر در دولت مطرح و برای اولین  بار 

ارقام کالنی در این زمینه منتشر شد.
ســازمان برنامه و بودجه اعــالم کرد، دولت 
ســالیانه بیش از 9۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان پرداخت می کند و در ادامه جزئیات این رقم 
از این حکایت داشت که حدود 6۰۰ هزار میلیارد 
تومان آن مربوط به حوزه انرژی، نفت و مشتقات 
آن است و جالب تر آنکه از این حوزه بالغ بر ۲5۰ 
هزار میلیارد تومان یارانه  به بنزین تعلق می گرفت.

مضاف بر این، بنزین به جز اینکه یارانه باالیی 
مصرف می کنــد، یکی از کاالهــای ضروری و 
اساسی است که به هر نحو ممکن باید به آسانی 
و فــراوان در دســترس مردم قرار گیــرد و الزمه 
آن ســاخت جدید پاالیشــگاه ها برای مصارف 
روزافزون بــود. از آنجــا که پــس از راه اندازی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که روزانه بین 4۰ تا 
45 میلیون لیتر بنزین تولید می کند، پروژه خاصی 

در این بخش طراحی نشــده است و اگر هم آغاز 
شود، حداقل سه ســال زمان نیاز دارد و از سوی 
دیگر واردات از خارج در این وضعیت اقتصادی 
 با محدودیت هایی به 

ً
بسیار پیچیده است و بعضا

جهت تحریم ها و فشار حداکثری مواجه است، 
بهترین اقدام مدیریت داشــته ها و منابع داخلی با 
سهمیه بندی و افزایش قیمت خارج از سهمیه بود 

که در حال اجراست.
افزون بر این، یک سری مالحظات دیگر هم در 
این بین وجود دارد که خود آنها عامل تشدیدکننده 
و تسریع کننده در اجرایی شدن این موضوع شد که 
به اجمال به آنها اشاره می شود. »قاچاق سوخت« 
دلیل عمده ای در اصالح قیمت ها بود. یارانه ای که 
بابت ســوخت و به ویژه بنزین پرداخت می شد، 
سبب شده بود اختالف قیمت زیادی بین ایران و 
کشورهای همسایه ایجاد شود و عاملی باشد برای 
افزایش قاچاق سوخت و هدررفت منابع یارانه ای 

که دولت پرداخت می کرد.
ایران دومین کشــور در جهان است که بنزین 
ارزان دارد و این در حالی است که در کشورهای 
همسایه، مانند ترکیه، پاکستان، آذربایجان عراق 
و افغانســتان قیمت این کاال چند برابر اســت و 
بررسی ها نشــان می دهد، قیمت بنزین در ایران 
حداقل فاصلــه ای 4۸۰۰ تومانی بــا ارزان ترین 
کشور همسایه دارد. قیمت بنزین در ترکمنستان 
کــه ارزان ترین بنزین پــس از ایــران را در میان 
همسایگان عرضه می کند، 5۸۰5 تومان است؛ 

در ترکیــه در هر لیتر به 16 هــزار و 6۰۰ تومان، 
در افغانســتان به 1۰ هزار تومان، در پاکســتان به 
۸۰5۰ تومان و در جمهــوری آذربایجان در هر 
لیتر به 63۰۰ تومان می رســد. هر چند 1۰ سال 
پیش و در قانون هدفمندی یارانه ها مصوب شده 
بود حامل های انرژی 1۰ درصد ارزان تر از قیمت 
تحویل روی کشتی )فوب( در خلیج فارس باشد. 
اجرا نشــدن این قانون خودبه خود سبب شده بود 
حاشیه ســود برای قاچاقچیان بسیار باال باشد و 
لذا افراد ســودجو با ترفندهای گوناگون سوخت 
را به کشورهای همسایه قاچاق می کردند. »توزیع 
نامناسب یارانه بین دهک ها« عامل بعدی است. 
طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه دهک 
باالی درآمدی به دلیل مصرف بیشتر تا ۲3 برابر 
بیشــتر از ســایر دهک ها از یارانه بنزین استفاده 

می کنند.
همچنین در جریان تدوین الیحه بودجه سال 
آینده قرار اســت تأمین مالــی از طریق نفت در 
بودجه به حداقل برسد، افزون بر افزایش پایه های 
مالیاتی، تأمین منابع از طریق اصالح یارانه های 
پنهان هم جزء موارد اصلی است که باید مقدمات 
کار فراهــم می شــد. در ضــرورت این موضوع 
کســی تردید ندارد؛ اما در این بین دولت باید بر 
اســاس منافع ملی اقدامات اساســی را با لحاظ 
کردن آثــار جانبی و با درایــت و تدبیر مدیریت 
کند تا همان گونه که قول داده اســت پول حاصل 
از افزایش بنزین به خوبی در بین مردم توزیع شود 

و مشکالتی که در موضوع کارت سوخت وجود 
دارد، با سرعت مرتفع شود.

خوب بود دولــت در فرایند چند ســاله و به 
تدریج این کار را انجام می داد تا ناچار نباشــد با 
افزایش ســنگین گام بعدی را بر دارد. با این حال 
اکنون به متولیان امر در این حوزه توصیه می شود 
در این زمینه به طور مداوم و شفاف اطالع رسانی 
کنند تا فضــای روانی جامعه را بــا خود همراه 
سازند. در همین راســتا، گفتنی است بازتوزیع 
درآمد حاصل از بنزین برای 1۸ میلیون خانوار با 
کمی تأخیر بیان شــد که اگر این کار زودتر انجام 
می گرفــت، همراهی ها بهتر و انتقــادات کمتر 
می شــد. در پایان باید گفت، حجم عظیم یارانه 
انرژی و به ویژه بنزین از طریق مداخالت مستمر 
دولت در امــر قیمت گــذاری، پیامدهای منفی 
فراوانی شامل مصرف  بی رویه سوخت، افزایش 
شــدید قاچاق، آلودگی هــوا و تخریب محیط  
زیســت، کاهش بهره وری و دامن زدن به شکاف 
طبقاتی از طریق توزیع ناعادالنه یارانه سوخت را 
برای اقتصاد کشــور به همراه داشته است. ضمن 
اینکه در وضعیت دشوار تحریم که اقتصاد ایران 
با تنگناهای متعدد مواجه شــده اســت، اثرات 
نامطلوب فوق و همچنین فشار مضاعف به بودجه 
دولت به  صورت پررنگ تر ظاهر خواهد شد؛ از 
ایــن  رو حذف و کم کــردن یارانه و جلوگیری از 
سرکوب قیمتی بنزین به  عنوان یکی از مهم ترین 

اصالحات اقتصادی ضرورت جدی دارد.

رانت پنهان
نگاهی به بهره مندی ۲۳ برابری ثروتمندان از یارانه  بنزین

   یادداشت    

 علی بهروان
فرمانده  کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با کارشناس امنیتی

تشــریح اقدامات سپاه در مناطق زلزله زده میانه و 
سراب گفت: »مردم عزیز این منطقه مطمئن باشند 

 سپاه تا پایان کار کنار آنها  خواهد بود.«
»سرلشکر حسین سالمی« فرمانده  کل سپاه، 
در مناطق زلزله زده شهرستان میانه حضور یافت  
و ضمن بررســی آخرین روند کمک رســانی به 
زلزلــه زدگان بر ضرورت اســکان موقت اهالی 
روستا و تسریع در عملیات های آواربرداری تأکید 
کرد. وی با اشــاره به زلزله میانه اظهار داشــت: 
»بعــد از وقوع زلزله بالفاصله نیروهای ســپاه به 
منطقه گسیل شــدند و اقدام به خارج کردن مردم 

از زیر آو ار کردند.« »سرلشــکر سالمی« با ابراز 
اینکه »ما سپاه و بسیج به عنوان نخستین گروه وارد 
منطقه شده ایم و آخر از همه خارج خواهیم شد«، 
خاطرنشان کرد: »سپاه  مدافع اصلی و همیشگی 
مردم در سختی ها و مشکالت است و همیشه کنار 

آنها خواهد بود.«
این همه ماجرای حضــور فرمانده در میدان 
سپاه در جمع مردم زلزله زده میانه و سراب نبود. 
»سردار ســالمی« برای عرض تســلیت و ابراز 
همــدردی به دیدار خانواده هــای داغدیده زلزله 
هم رفت. در یکی از این دیدارها، پدر داغدیده از 
مرگ دختر با دیدن سردار سالمی و این حرکت او 

جلو آمد، دســت های سردار سالمی را باال برد و 
گفت: »این مرد سازندگی ایران است و همه باید 

قدردان او و سربازانش باشیم.«
این مرد پدر زهرا عابدی شیرین زبان آذری بود 
که در فضای مجازی فیلم های گالیه او از وضعیت 

مدرسه و تحصیل در روستای شان معروف شد.
پدر زهرا می گوید: »زهرا کجایی که ســردار 
آمده نبودنت را تسلیت بگوید. چشم دشمنان با 
حضور سردار در چادر ما کور، و گوش بدخواهان 

با شنیدن این خبر کر خواهد شد.«
برادر زهرا هم با بیان اینکــه زهرا در زیر آوار 
جان داد؛ ولی نباید آرزوهایش زیر آوارها بماند، 

گفت: »سردار، شما و همکاران تان اجازه ندهید 
آرزوی زهرا برای ساختن و آباد کردن مملکت در 

زیر آوار باقی بماند.«
و زیبا بود حال »حاج حســین سالمی« که از 
صحبت های خانواده زهرا اشک هایش جاری شد. 
او که در مقابل مسلح ترین ارتش جهان چنان فریاد 
می زند که ترس تمام وجود ژنرال های آمریکایی 
را فرامی گیرد، چگونه این چنین در صحنه ای پر از 
احساس می شکند و چشمانش می بارد. آری این 
حقیقت وجودی مردان خداســت، که پارسایان 
شب و شیران روزند و مقتدای شان موال علی است 

و کارشان مقدمه سازی ظهور آخرین فرزند علی.

تعبیر فرمانده کل سپاه از حضور سپاه در مناطق زلزله زده میانه و سراب

نخستین گروه آمدیم؛ آخرین گروه می رویم
   دریچه    

علی قاسمی
تحلیلگر  ارشد 

اقتصادی

سیدفخرالدین موسوی
روزنامه نگار

 »ر. د« چگونه رفت و چگونه برگشت؟!
نگاهی به عملیات پیچیده اطالعات سپاه در دستگیری یک مفسد اقتصادی

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

محمد صرفی
کارشناس سیاسی
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قدرت موشکی ایران تعیین کننده است

رأی الیــوم: ســناریوی جنگ اســرائیل علیه 
ایران ســناریویی بعیــد در کوتاه مدت اســت؛ 
زیرا 1ـ اســرائیل از میزان توانایی نظامی نظامی 
دشــمنان خود آگاه اســت؛ به  ویژه آنکه به زعم 
صهیونیست ها، جبهه ای که کمترین میزان توان 
بازدارندگــی را در اختیــار دارد، غزه اســت که 
سقف باالیی از توان مقابله نظامی دارد؛ بنابراین 
در مــورد تهران و موشــک های قدرتمند آن چه 
می توان گفت؟ ۲ـ شــرایط داخلی اسرائیل که 
درگیر چالش های فراوانی است، صحبت از اقدام 
آن برای هدف گرفتن ایــران را به امری غیرقابل 
تحقــق بدل می کنــد؛ زیرا تعییــن کادر دولتی 
اسرائیل، مقدم بر سناریوی جنگ در کوتاه مدت 
است. منطقی تر این است که رژیم صهیونیستی 
به سناریوهای جنگ غیرمستقیم با ایران متمایل 
شــود؛ یعنی در این دو ســطح: نخســت به راه 
انداختن تحرکات مردمی در عراق و لبنان و دوم 
تالش برای ایجاد جریان هایی در داخل ایران یا 
فعال کردن گروهک های مســلح یا انفجارهای 
تروریستی که می تواند مقدمه تولد نسخه ایرانی 

داعش باشد.

بازیگر قدرتمند منطقه

مؤسسه مطالعات استراتژیک لندن: ایران 
که با تحریم های تحمیلی روبه روســت، تنها 
با اندک هزینه ای توانســته اســت با موفقیت 
خود را در سراســر منطقــه در موقعیت برتر 
اســتراتژیک قرار دهد. جمهوری اســالمی 
تعادل نیروی مؤثر در خاورمیانه را به نفع خود 
تعیین کرده است. این مهم از طریق مقابله با 
قوای متعارف برتر با استفاده از عملیات نفوذ و 
استفاده از نیروهای ثالث به دست آمده است. 
نیروی قدس که تحت فرماندهی فعلی خود، 

قاســم ســلیمانی به پختگی رسیده است، 
اکنون بازیگر قدرتمند منطقه ای اســت 
که دکتریــن و راهبرد آن با واقعیت های 
تعارض های معاصر بســیار ســازگار 
اســت. ایران ایــن توانایــی را به عنوان 

اصلی ترین ابزار بــرای مقابله با 
و  منطقــه ای  مخالفــان 

بین المللی  فشارهای 
و  کــرده  طراحی 

منابع آن را تأمین 
می کند. 

عاجز از درک واقعیت

تبلیغاتــی  عملیــات  اینتلیجنس آنالیــن: 
ســرویس های اطالعاتی اسرائیل علیه قاسم 
ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس با شکست 
مواجه شده است. این عملیات که از سه سال 
پیش آغاز شده بود، از ســوی گروه کوچکی 
انجام می شــد که به طور مشترک از اعضای 
سرویس اطالعاتی ارتش اســرائیل، موسوم 
به »آمان« و »موســاد« تشکیل شده بود؛ زیرا 
تل آویــو از درک این واقعیــت عاجز بوده که 
مردم ]ایران[ می دانند سلیمانی تنها از 
]آیت الله العظمی[  دستورات 
می کند  تبعیــت  خامنــه ای 
]بنابرایــن اختــالف میــان 
فرمانده نیروی قدس و مردم 
ممکن نیســت[. برخی منابع 
می گویند این عملیات حتی نتیجه 
و  داشــته  معکــوس هم 
تقویت  موجب  تنها 
]بــه  وفــاداری 
سلیمانی[ در نظام 
ایران شده است. 

فروپاشی راهبرد ضد ایرانی تل آویو

المانیتور: نهادهای امنیتی اســرائیل با موقعیت 
دشواری روبه رو شده اند. اسرائیل در طول یک دهه 
گذشته ۲/۸ میلیارد دالر برای تقویت قابلیت های 
نظامی خود سرمایه گذاری کرده بود تا در صورت 
نیاز بتواند ضربه مهلکی به زیرساخت های هسته ای 
ایــران وارد کند؛ اما آنها در مقایســه با قبل، هیچ 
شانسی برای ضربه زدن به تأسیسات هسته ای ایران 
ندارند. ایرانی ها در طول این ســال ها سیستم های 
دفاعی خود را تقویت کردند.  اکنون راهبرد نتانیاهو 
در قبال ایران فروپاشیده و ضعف آمریکا در دفاع از 

دولت عبری، تل آویو را تضعیف کرده است.
رویکرد ترامپ بی فایده است

فارن افــرز: ایــران تا این جــای کار از فشــار 
تحریم های آمریکا جان ســالم به در برده است. 
ترامپ رویکردی بی فایــده را در پیش گرفته و به 
نظر نمی رسد بتواند از این به بعد هم کار چندانی 
پیش ببرد. از جمله اهداف کمپین اعمال فشــار 
حداکثری آمریکا افزایــش هزینه منطقه ای ایران 
بــود؛ اما به نظر می رســد ایــران در حالی وارد 
دومین سال تحت فشار تحریم ها شده که موقعیت 

منطقه ای قدرتمندتری دارد.

جهانراهبرد

شناخت

 اقناع سازی در رسانه  

هدف اصلی یک پیــام،  اقناع و متقاعد 
کردن مخاطب اســت. زبــان اقناع از 
مهم ترین مهارت های ســواد رسانه ای 
و همچنین نقطه اوج مبحث ارتباطات 
به شمار می آید. اقناع، تالشی صادقانه 
برای مجاب کردن مخاطبان در راستای 
پذیرفتــن موضوعی اســت. در حوزه 
اقناع، ما به نوعی دنبال ترغیب مخاطب 
به واسطه تبلیغ هســتیم. »نزدیک ترین 
عبارت بــه بحث اقناع تبلیغ اســت«؛ 
چرا که تبلیغ شــکل کنترل شده ارتباط 
متقاعدگرایانــه اســت که با توســل به 
راهبردهای گوناگــون، افراد هدف را به 
انجام عملی ترغیب کــرده و در نهایت 
آنهــا را متقاعد می کند. در این راســتا، 
می توان از ابزارهایی چون شــعر، آواز، 
موســیقی ، دکور، آمار و ارقــام و غیره 

استفاده کرد. 
به همین منظور محتوای پیام ها باید 
به سالح عقالنیت و تفکر منطقی مجهز 
باشــد تا بتواند اقناع مخاطبان را نشانه 

رود.
پیام  باید مؤلفه هایی، از جمله هدف 
و نیــت خیــر، صداقت، هم تــرازی با 
مخاطب، صراحت، منفعت دوســویه، 
منشــأ مشــروع، جذابیت و در ضمن 
فضایی امن برای تبــادل آرا، گفت وگو 
و تعامل به منظور اقناع سازی مخاطبان 

داشته باشد.
از ویژگی های اقناع ســازی مخاطب 
می تــوان به هدف گرا بــودن و فرایندی 
بودن شکل اقناع اشــاره کرد تا ماهیت 
مخاطبان را در نظر داشــته و فکر کنیم 
چه ایده هایــی می تواند توجــه آنها را 
جلب کند. به این منظور باید مخاطبان، 
گروهی از افراد باشــند تا بتوانیم با آنها 
ارتباط برقرار کرده یا پیام خود را به آنها 
منتقل کنیم و اگر پیام تأثیرگذار باشــد، 
در مراحل بعدی مخاطبان به خواست 
گوینده، گردن می نهند.برخی فنون رایج 

 اقناع  عبارتند از: 
تبلیــغ: یکی از فنون مورد اســتفاده در 
جهــت اقناع ســازی مخاطبــان تبلیغ 
اســت که هدف اصلی در فعالیت های 
تبلیغی، افزون بر اطالع رســانی، ایجاد 
طرح انگیزشی است؛ در چنین طرحی 
اســتفاده از محرک های ایجــاد انگیزه 
بسیار مهم اســت تا افراد را به  کاری در 
جهت تحقق مقصــود و نیاز برانگیخته 

کنند.
تلقین: از شیوه های رایج اقناع محسوب 
می شود و نوعی فرایند ارتباطی است که 
موجب پذیرش مسئله  مورد نظر اقناع گر 
می شود؛ اما این پذیرش مبتنی بر دالیل 
منطقی و عقالنی نیست، بلکه به  صورت 

ناآگاهانه صورت می گیرد.
تقلید: اقناع گرایــان در پیام های خود، 
مخاطبان را به تقلید فرامی خوانند و هر 
کجا که کسی از دیگری تقلید می کند، 
ابتــدا برتری آن بــرای او تلقین و ثابت 
شده؛ چرا که »تلقین خادم تقلید است.« 
و بــر این اســاس در درون هــر تقلید، 

عناصری از تلقین موجود است.
تصویرســازی: یکــی از رایج تریــن 
روش ها برای اقناع مخاطبان اســت که 
امروزه کشــورهای غربــی برای تحقق 
اهداف خویش به درشت نمایی تصاویر و 
وارونه جلوه دادن حقایق دست می زنند. 
فنون کنترل ذهن و دســتکاری اذهان 
تــوده: از جمله روش هایی اســت که 
رســانه ها به کرات از آنها برای متقاعد 
کردن مخاطبان شان، در راستای تحقق 

اهداف استفاده می کنند.

   رصد    

در تاریخ ۷ آبان روزنامه صهیونیســتی و نزدیک 
به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیســتی »اورشلیم 
پســت« در یادداشــتی سه دشــمن اصلی و سه 
سرلیســت ترور را برای این رژیــم معرفی کرد. 
»سیدحســن نصرالله« و »حاج قاسم سلیمانی« 
دو چهره مشــهور این یادداشــت بودند؛ اما نفر 
سوم کمتر شناخته  شــده، کسی نبود جز »شهید 
ابوالعطا«. اورشلیم پست در آن یادداشت شهید 
اخیر جهــاد اســالمی را با مؤلفه هایــی، چون 
»نماینــده ایــران در جهاد«، »فعال در ســاخت 
موشک های دوربرد« و »هدف ترور ناکام در سال 
۲۰1۲« معرفی می کنــد؛ ادعاهایی که اهمیت 
ترور را برای صهیونیست ها نشان می دهد. برای  
تحلیل چرایی اقدامات تروریستی صهیونیست ها 

در مقطع کنونی  اشاره به چند نکته الزم است:

 رویکرد صهیونیســت ها در چند سال 
گذشــته از رونــدی چندجانبه گــرا بر ۱

رونــدی تکجانبه، یعنی امنیت تغییــر پیدا کرده 
اســت. از سال ۲۰۰1 م و وقوع بحران در سوریه، 
صهیونیست ها امید داشتند از تهدیدهای امنیتی 
بالقوه علیه خودشــان، یعنــی حزب الله و دولت 
فعلی ســوریه حداقل در زمینه ســوریه موفقیت 
امنیتی به دست آورند. این امر نه تنها محقق نشد؛ 
بلکه تهدیدهای امنیتی این رژیم از دو وجه به چهار 
و گروه های  ایــران  وجه)ســوریه، حزب اللــه، 
فلســطینی( تغییــر پیــدا کردنــد. در نهایــت 
صهیونیست ها اکنون به دنبال تضعیف همین چهار 
وجه براســاس اولویت منابع ســرزمینی نزدیک 

هستند.

متشــکل از سه هدف اســت: »تأمین 2 دکترین استراتژیک رژیم صهیونیستی، 
امنیــت روزمــره«، »جلوگیــری از جنگ های 
متعارف« و »ممانعت از جنگ غیرمتعارف«. از 

منظر صهیونیست ها، امنیت این رژیم در مقابله با 
توسعه موشکی گروه های فلسطینی به عنوان گروه 

پیرامونی نزدیک به صهیونیست هاست.

 بر اساس توافق قبلی میان صهیونیست ها 
و گروه های فلسطینی، سوخت رسانی به 3

نیروگاه ها، پیشروی نکردن در نوار غزه و امتناع از 
ترور فرماندهان نظامی مورد توافق قرار گرفته بود؛ 
اما اکنون مشاهده می شود این توافق زیرپا گذاشته 
می شود و تنها هدف نیز ورود به عرصه ای جدید از 
منازعات با فلسطینی ها در حوزه نظامی ـ سیاسی 
برای نتانیاهو برای به حاشیه بردن مسئله تشکیل 

دولت است.

صهیونیســت ها از ســه منظر بــه توان  موشکی مقاومت اذعان دارند: شهرهای 4
موشکی این گروه ها با توجه به انجام عملیات های 
واکنشــی صورت گرفته؛ دقــت اصابت و تهدید 
عملــی؛ رونمایــی از موشــک های جدیــد. در 
درگیری های اخیر، ســرایا القدس) شاخه نظامی 
جهاد اسالمی( از موشک جدید »بدر 3« رونمایی 
کرد و برای اولین بار از آن به منظور هدف قرار دادن 
شهر »عســقالن« استفاده شــد. همچنین منابع 
صهیونیســتی پیش از درگیری سال ۲۰14 اعالم 
کرده بودند، در نوار غزه چیزی حدود 11 هزار تیر 
انواع راکت و موشک های کوتاه برد، میان برد و برد 
بلند وجود داشته است. برآورد فعلی صهیونیست ها 
از توان راکتی و موشکی مقاومت غزه حدود 5 تا 6 

هزار تیر از انواع مختلف آن است.

در ابعاد داخلی صهیونیست ها از منظر  سیاسی با چالش تشکیل نشدن دولت 5
دست و پنجه نرم می کنند. نتانیاهو چند روز پیش 
»نفتالی بنت« وزیر ســابق آموزش وپرورش این 
رژیــم و رئیس کنونی حزب راســت جدید را به  
عنوان وزیر جنگ در کابینه انتقالی منصوب کرد که 
این انتصاب در جهت همراهی تندروها با نتانیاهو 
برای تشکیل کابینه است. همچنین نتانیاهو برای 
فرار از پرونده های اقتصادی تمایل به فرافکنی از 

فسادهای خود به مسائل امنیتی دارد.

 اقدام بر پایه ترس
به بهانه ترور فرمانده ارشد جهاد اسالمی

   پنجره    

بــا واکاوی دیدگاه سیاســتمداران آمریکا درباره 
حکومت و دولت های مردمی و آنچه در تبلیغات 
رســانه ای آمریکا اتفــاق می افتــد، درمی یابیم 
آمریکایی هــا همــواره از موضوعاتــی ماننــد 
دموکراســی و حقوق بشر، تفســیری بر اساس 
منافع استکباری خود دارند و در واقعیت امر هیچ  
اعتقادی به دموکراسی در کشورهای دیگر ندارند.

نگاهی به تاریخ اقدامات آمریکا در 
کشورهای گوناگون در طول یک قرن ۱

گذشته نشان می دهد آمریکایی ها در بیش از 
5۰ کشــور به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
کودتا طراحی کرده اند. ممکن است آمریکا در 
سرنگونی یک دولت مردمی، کودتا را از طریق 
پیاده نظام و اراذل و اوباش پیش ببرد و قدرت را 
به کــس دیگری واگذار  کند؛ شــبیه آنچه در 
کودتای ۲۸ مرداد ســال 133۲ در تهران رخ 
داد، یا ممکن است کودتای نظامی را طراحی 
و اجرا کند؛ مانند آنچه در مصر و پاکستان در 
گذشته اتفاق افتاده است، یا کودتا را با اسم رمز 

انقالب رنگی طراحی کند.

در مدل انقالب های رنگی، بخشی از  جامعه از طریق نفوذ در افراد تأثیرگذار 2
ســبب اعتراضات خیابانی می شوند و در ادامه 
اهداف شوم خود را اجرایی می کنند؛ شبیه آنچه 
در اوکرایــن و قرقیزســتان رخ داد، یا مدلی که 
خواستند در سال 13۸۸ علیه ایران اسالمی اجرا 
کنند که البته ناکام ماندند. در سال های اخیر نیز 
مدل جدیدی از کودتا در سوریه طراحی و اجرا 
شــد؛ به این صورت که با حمایت گســترده از 
شورشیان آن کشور و گسیل کردن اراذل و اوباش 
داخلی، همچنین حمایت های مالی ســنگین، 
گروه ترویســتی داعش را به وجــود آوردند تا 

حکومت مردمی بشار اسد را ساقط کنند. 

آمریکا هیچ گاه به دنبال حمایت از  دولت های مردمی نبوده است، بلکه 3
دولت آمریکا همواره سعی در روی کار آوردن 
دولتــی دارد که مطلوب این کشــور و گروه 
اقلیتی باشــد که پیروز انتخابــات نبوده اند. 
آمریکایی ها به تازگی سیاســتی را در کشور 
بولیــوی اجرا کردنــد و دولــت قانونی که 
بیشترین آرای مردمی را با نظارت ۲5۰ ناظر 
بین المللی به دســت آورده بود کنار زدند و 
فردی خود خوانده را به عنوان رئیس جمهوری 
 همین مدل 

ً
بولیوی به رسمیت شناختند. دقیقا

را در ونزوئال اجرا کردند؛ اما موفق نشدند. در 
عراق نیز شواهد نشان می دهد سفارت آمریکا 
فعال شده اســت تا اعتراضات مردمی را به 
کودتا علیه دولت قانونی این کشــور تبدیل

کند.

طبق اســناد موجود سیاست آمریکا  همراهی با حکومت های پادشــاهی 4
 پشتوانه مردمی ندارند و برای 

ً
است که معموال

حفظ خود به حمایت ابرقدرتی مانند آمریکا نیاز 
دارند تا بیشتر از منافع مردم خود به حفظ منافع 
آمریــکا بپردازند. البتــه این قبیــل دولت ها 

اقلیت گرا هستند. 

از این رو رفتار آمریکا می تواند درس  عبرتی باشــد برای همه کشورها و 5
افرادی در داخل کشورمان که تصور می کنند 
با مذاکره و تســلیم در برابر سیاســت ها و 
اهداف آمریکا می توان کشوری توسعه یافته و 
مستقل در همه حوزه ها، به ویژه در حوزه های 
اقتصــادی و امنیــت داشــت؛ در حالی که  
تجارب ما نشان می دهد تنها مسیر مقابله با 
آمریکا در پیش گرفتــن راهبرد مقاومت در 
برابر شیطان بزرگ است؛ زیرا با این راهبرد  
دیگر اجازه نفوذ دوباره به آمریکا در امور در 
کشــور داده  نمی شــود؛ بنابراین تضعیف 
مقاومت در برابر آمریکا به هر عنوان و دلیلی 
 که باشــد بــازی در زمین اســتکبار خواهد

 بود.  

براندازی  کودتا،  نفوذ، 
چند ضلعی مداخالت آمریکا برای وابسته سازی دولت ها

   فراسو    

یادداشت

 نقش آوانجلیست ها 
و امکان پیروزی ترامپ!

یــا  صهیونیســم  مســیحیت  ســران 
»آوانجلیســت ها« هفته گذشــته مراسم 
دعای خــود را در کاخ ســفید برگزار و 
برای رئیس جمهور آمریــکا دعا کردند. 
البته این فرقه فکری ـ سیاسی افزون بر دعا 
و استغاثه برای دونالد ترامپ، در جریان 
مطرح شدن موضوع استیضاح ترامپ نیز 
از وی به شدت حمایت کردند. مسیحیان 
شاخه ای  آوانجلیست ها،  یا  صهیونیست 
قدرتمند و پر نفوذ از پروتستان ها هستند 
که تعــداد آنها در آمریکا بــه ۷۰ میلیون 
نفر می رســد. این گــروه اعتقــاد دارند 
برای رســتگاری باید به آموزه های انجیل 
برگشت. از منظر آنها، تاریخ بشر در طی 
نبردی در آخرالزمــان به نام »آرماگدون« 
که نام مکانــی در نزدیکی بیت المقدس 
است، به پایان می رسد. نقطه اوج آن نبرد 
ظهور دوباره حضرت مسیح)ع( است که 
پس از آن داوری نهایی برای همه مردگان 
و زندگان انجام می شود. فراز دیگری که 
بــه باورهای آنها رنگ سیاســی می زند، 
و  به نقش صهیونیســت ها  اعتقادشــان 
شــکل گیری دولت یهــود در راه پیروزی 
نهایی مســیح اســت؛ از این رو، آنها از 
حامیان سرســخت صهیونیســت ها در 

آمریکا به شمار می آیند.
ترامپ در راســتای جذب و جلب 
آرای باالیی که این فرقــه در انتخابات 
آمریــکا دارد و بســیار هــم در صحنه 
انتخابات فعال هســتند، خــود را یک 
وی  می دهــد.  نشــان  آوانجلیســت 
حتی معــاون رئیس جمهــور را از میان 
آوانجلیســت ها انتخاب کرده اســت. 
همچنین دو نفــر از قضات دادگاه عالی 
فدرال را از بین آوانجلیست ها برگزیده 
و خود را به شــدت به این فرقه نزدیک 
کرده اســت؛ بــه گونه ای کــه »رالف 
رید« یکی از رهبران این گروه می گوید 
تا کنون سابقه نداشته است کسی مانند 
دونالد ترامپ در مقام رئیس جمهور ما را 

دوست داشته باشد.
»پیتر ولز« سردبیر مجله »آتالنتیک« 
نیز اعتقاد دارد آوانجلیست ها معتقدند 
همــه قضاوت هایی که دربــاره ترامپ 
می شــود؛ به ویژه در بحــث تقلب در 
انتخابات دروغ اســت و یــک نیروی 
ماورایی عصر ترامپ را رقم زده است. 
آنها معتقدند، خدا او را انتخاب کرده و 

خودش هم از او محافظت می کند. 
نکته نغــز و جالب در آموزه های این 
فرقه، تأکید آنها بر ارزش های اخالقی و 
پایبندی به خانواده در آمریکایی است که 
فروپاشی خانواده و اخالق هدف هالیوود 
و سیاست رسمی آموزشی آنهاست. این 
موضــوع، حتی در تضاد بــا رفتارهای 
ترامپ قرار دارد؛ اما آنها می گویند چون 
ترامپ با لیبرال ها، دموکرات ها، ایران و 
کره شمالی برخورد می کند، این موضوع 

اهمیتی ندارد.
مشاور مذهبی ترامپ هم فردی به نام 
»پائوال وایت« است که یک آوانجلیست 
متعصب است. او در یک سخنرانی کاخ 
سفید را ارض مقدس خوانده که می توان 
به نام مسیح از این محل تبرک جست. 
همچنین وی چندی پیــش گفت: »نه 
گفتن به ترامپ نه گفتن به خداست و هر 
که با ترامپ مخالفت کند، در جنگ با 
خداست.« گروهی از کارشناسان مسائل 
سیاســی معتقدند، حمایت گســترده 
آوانجلیست ها از ترامپ می تواند نقش 
بسزایی در پیروزی احتمالی ترامپ در 

انتخابات۲۰۲۰ بازی کند!

رضا صارمی راد
کارشناس مطالعات آمریکا

دانشجویان دانشگاه »هاروارد« به صورت دسته جمعی محل 
سخنرانی دیپلمات صهیونیست را ترک کردند. چهره اشغالگر 
رژیم صهیونیســتی و اقدامات غیر انســانی این رژیم در حق 
فلســطینیان روز به روز در میان افکار عمومی جهان نمایان تر 
می  شود؛ به گونه ای که واکنش ها علیه صهیونیست ها هر روز در 
چهار گوشه جهان افزایش می یابد. اعتراض به سخنرانی »دانی 
دیان« سرکنســول رژیم صهیونیستی در شهر نیویورک و سفیر 
سابق این رژیم در برزیل هنگام سخنرانی در دانشگاه هاروارد 
آمریکا که »هو« شــد از آنجا مهم تلقی می شــود که این رژیم 

بیشترین تأثیر گذاری را در آمریکا دارد. 

به اعتراض 
اشغالگر  یم  رژ

پارلمان عراق اعالم کرد: انفجارهای بغداد وجود طرف سوم 
در هرج و مرج ها را ثابت می  کند. در همین رابطه کمیســیون 
حقوق بشر پارلمان عراق اعالم کرد انفجارهای نزدیک میدان 
»التحریر« بغداد، تهدید بزرگی علیه امنیت تظاهرات کنندگان 
است و وجود طرف ســوم را که به دنبال ناامنی و هرج و مرج 
اســت ثابت می کند. با توجه به شکست های پی در پی محور 
عبری ـ عربی آمریکایی در منطقه غرب آسیا، عربستان سعودی 
و رژیم صهیونیســتی درصدند اعتراضات در عراق را به نفع 
 خود مصافحه کرده و از این طریق محور مقاومت را تضعیف 

کنند. 

نشــریه »فارین پالیســی« به نقل از منابع مطلع گزارش داد، 
واشــنگتن رویکرد فشــار به توکیو را در پیــش گرفته تا مبلغ 
پرداختی برای استقرار نظامیان آمریکایی در ژاپن را چهار برابر 
کند. مقامات پیشــین پنتاگون می گویند دولت ترامپ از ژاپن 
خواسته است پرداختی سالیانه برای استقرار 54 هزار نظامی 
آمریکایی را از ۲ میلیارد دالر به ۸ میلیارد دالر افزایش دهد؛ 
سیاستی که آمریکا چندین سال است در قبال کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی اجرا می کند و به تازگی 
نیز آمریکایی ها چندین بار هزینه ناتو را از کشورهای اروپایی 

خواستار شدند.

باج خواهی
یکایی! آمر

است منطقه  قدرتمند  یگر  باز پاسداران  سپاه 

اکبر معصومی
کارشناس

 مسائل بین الملل

محمدرضا فرهادی
 کارشناس 

مسائل منطقه

با وجود بی وفایی ها و بدعهدی های اروپایی ها در 
قبال برجام و وظایفــی که این توافق در بند 11 بر 
دوش آنها دربــاره نقض و بی عملی به مفاد آن از 
ســوی اعضای برجام از جمله آمریکا گذاشته و 
 کاری به 

ً
اروپایی ها بارها تعلل کرده و تاکنون عمال

نفع ایران و حتی برای حفظ برجام ـ که آن را پیمانی 
جهانی و الگویی برای دیپلماسی چندجانبه گرایانه 
بین بازیگران عرصه بین الملــل می دانندـ انجام 
نداده انــد، دولت آقای روحانی همچنان به حفظ 
برجام اصرار دارد. روحانی حتی در پیش گرفتن 
سیاست های گام به گام تعدیل تعهدات هسته ای 
ایران را برای حفظ برجام و بازگرداندن کشورهای 
عضو آن به تعهدات درون برجامی تحلیل می کند. 
چرایی اصرار و ابرام روحانی به ماندن در برجام 
و اینکه فعال سازی کانال های رسمی و غیررسمی 
برای دادن تنفس مصنوعی با هدف احیای برجام 
چه معنا و مفهومی در عالم دیپلماسی و سیاست 

دارد، در این نوشتار ارزیابی می شود.

BBکارشکنی های اروپایی
آقای روحانی در سفر به نیویورک هنوز بر فراز 
آســمان بود که بیانیه سه کشور اروپایی انگلیس، 
آلمان و فرانسه علیه ایران منتشر شد؛ بیانیه ای که 
دقیق و مؤثر نبود و آنقدر استناداتش ضعیف بود 
که هر یک از ســران تروئیــکای اروپایی آن را بر 
گردن دیگری و ســرانجام فرانسه می انداختند و 
 تحقیقاتی درباره انفجار آرامکو 

ً
می گفتند مستقال

انجــام نداده اند و متکی بــه آمریکایی ها ایران را 
به دست داشــتن در آن متهم کرده اند؛ در حالی 
که مبــارزان یمنی به صراحت مســئولیت آن را 
پذیرفته بودند. با وجود این بازی اروپایی ها که در 
 آخرین حرکت آنهاست و قبل از آن 

ً
رتبه بندی فعال

نیز آنها رفتارهای عهدشکنانه داشته اند و هیچ گاه 
در عمل بــه تعهداتی که قائل بــه جبران ضرر و 
زیان برجامی ایران بودند، وفــا نکردند و تنها با 
سامانه مالی دروغین »اینستکس« زمان را به نفع 
آمریکا مدیریت کردند، برخی به طور طبیعی عیان 
شــدن دســت اروپا در بازی برجام را تمام کننده 
اعتماد دولــت تحلیل می کردنــد و دیگر راهی 
برای تأثیرگذاری دیپلماســی متصور نبودند؛ اما 
رئیس جمهور کشورمان خونسرد و با قهقهه های 
مســتانه در دیدار با »بوریس جانســون« و سایر 
سران قاره ســبز وانمود می کرد که اهمیتی برای 
بیانیه اروپا قائل نیست و هنوز به اکسیر دیپلماسی 

امید بسته است. 
بررســی مجموعه نظرات و دیدارهای وزیر 
خارجــه فرانســه در امارات و اظهارات ســفیر 
انگلیس در تهران نشــان می دهد، اروپایی ها نیز 
به سیاســت ها و اظهارات دولت روحانی هنوز 

امیدوارند و حتی برای کمک به باورپذیر شــدن 
نظرات دولت، چاشــنی رقیقــی از تهدید ایران 
به فعال ســازی »مکانیسم ماشــه« و برگرداندن 
تحریم های چندجانبه بین المللی را اعالم می کنند 
تا ضمن ترســیم مجــدد دوگانه هــای دروغین 
تحریم ـ سازش و جنگ ـ مذاکره، فضای حمایت 
غرورآمیز ملی از حقوق هسته ای در داخل ایران 
را به ضد خود تبدیل کنند و بازگشــت آرامش، 
امنیت، رونق در اقتصــاد و... را تنها در گرو نگاه 
به بیرون و همکاری با اروپا و از آن طریق با آمریکا 

و آنچه نظام اقتصاد جهانی می نامند، منوط کنند.

BBبزرگنمایی تهدید و اشتباه محاسباتی
اروپایی هــا در بازی برجام هیــچ گاه رو بازی 
نکرده اند و همواره نقش دوگانه ای را ایفا کرده اند 
کــه در نهایت امر، به نفع کلیــت غرب در برابر 
انقالب اســالمی و آمریــکا در برابر جمهوری 
اســالمی ایران تمام شده است. با وجود این نظر 
آقای روحانی و تیم مذاکراتی اش که اگر مزاحمت 
ترامپ نبود، کار مذاکره و برجام از نظر اروپایی ها 
تمام شــده بود، اروپا در خوش بینانه ترین حالت 
ترمز ایران اسالمی در مسیر توسعه و پیشرفت با 
الگوی انقالبی بوده اســت. آنها در حالی امروز 
مرموزانه از فعال ســازی مکانیســم ماشه سخن 
می گویند و ایران اســالمی را تهدید می کنند که 
ماه ها و بلکه ســال ها فرصت را به بهانه نداشتن 
توانمندی یا اراده در برابــر آمریکا به باد دادند و 
امروز نیز با بزرگنمایی در آثار و پیامدهای برداشتن 
گام چهارم هسته ای از سوی ایران، به دنبال تغییر 
محاســبات ایران و در واقع، واداشــتن مسئوالن 
دولت به اشتباه محاســباتی در تصمیم گیری ها 
هستند. این در حالی است که جمهوری اسالمی 
ایران به اندازه کافی به دیپلماســی فرصت داده و 
اگر قرار بر نتیجه بخشی بود،  باید تاکنون نتایج برد 

 ـ برد برای طرفین حاصل می شد. 

روحانی در حالی به امید برجام و گشودن راهی 
با اروپایی ها نشســته و از دیدارها و رایزنی های 
مجــدد با فرانســوی ها خبر می دهد کــه افکار 
عمومی و رسانه های داخلی چندان در جریان آن 
قرار نمی گیرند کــه ادعاها و تالش های هیجانی 
مکرون جوان و جویای نام در عرصه دیپلماســی 
بین المللی نتوانست حتی اجازه 15 میلیارد دالر 
تســهیالت مالی برای ایران را از آمریکا بگیرد؛ 
چیزی که »والدیمیــر پوتین« درباره آن مردد بود 
و »آنگال مرکل« درباره منابع آن از فرانسه سؤال 
کــرده بود. چالش دیگر روحانــی در این زمینه، 
اعتماد به ترامپ است؛ چرا که تجربه کره شمالی 
پیش چشم مســئوالن دولتی قرار دارد. موقعیت 
سیاسی متزلزل ترامپ در آمریکا )قرار گرفتن در 
معرض استیضاح( و موقعیت اخالقی متزلزل تر 
او )در عمــل به تعهدات( باید درس عبرتی برای 
وی باشــد تا به اعــالم وی قبل از اقــدام اعتماد 
نکند. بازی دوگانــه اروپایی ها نیز در این مرحله 
محل تأمل اســت؛ آنها در بازه ای چنان با برجام 
به صــورت ایدئولوژیک، مقدس مآبانه و حیثیتی 
برخورد کردند که گویی چیزی مهم تر از آن برای 
اروپایی ها در برابر آمریکا نیســت؛ اما زمانی که 
ایران در راســتای حفظ برجــام و مطابق با مفاد 
آن ـ که به تأیید اروپایی ها نیز رســیده ـ می خواهد 
با برداشــتن گام هایی در تعهدات هسته ای خود 
و ســایر اعضا تعدیــل و توازن ایجاد کــرده و از 
طریــق قانونی و مســالمت آمیز اعضای دیگر را 
وادار به برگشــت به برجام کند، به صورت تند و 
افراطی از فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن 

تحریم های گذشته سخن می گویند. 

BBچرا اعتماد مجدد؟
به نظر می رســد با تجارب زیــادی که آقای 
روحانی در جایگاه رئیس جمهوری و مناصب قبلی 
خود داشته و دارد، دولت دوازدهم هوشمندتر از 

آن است که بی ثمر بودن سیاست »صبر و انتظار« 
بــرای ثمردهی درخت برجــام را ادراک نکند؛ 
بلکه می توان سراغ یکسری علل و عوامل داخلی 
دیگر را گرفت که هم برای دولت مهم تر است و 
هم می تواند توجیه کننده رفتار دولت در اصرار و 
ابرام بر تداوم اعتماد بر اروپایی ها و رایزنی برای 
دیپلماســی پنهان با فرانسوی ها به عنوان نماینده 

توأمان اروپا و آمریکا باشد. 
وضعیت امروز دولت، همانند وضعیت کسی 
است که در اتوبان یک طرفه ای افتاده و گریزی از 
ادامه آن متصور نیســت؛ چرا که دولت یازدهم و 
دوازدهم ابرپروژه ای به جز برجام نداشته و ندارد 
و اشتباه آن در این بود که به تعبیر سیاست مداران، 
همه تخم مرغ ها و مزیت هــای دولت خود را در 
سبد برجام گذاشته و امروز با تکانه های شدیدی 
کــه در طول کمتر از یک ســال و نیم به پایان این 
 تخم مرغ سالمی 

ً
دولت احساس می کند، اساسا

برایــش نمانــده اســت! و انبان دولــت تهی از 
دستاوردهایی است که در ســال 139۲ به مثابه 
وعده انتخاباتی به مردم داده شده و در سال 1396 
کرار برخی تضمین شــده بــود. البته به تعبیر 

َ
با ت

رهبر معظم انقالب هنوز هم با وجود خســارت 
محضی که برجام بر ما وارد کرد، می توان جلوی 
ضرر بیشتر را گرفت و از فرجام برجام برگی برای 
استکبارســتیزی و بصیرت بیشتر جوانان و مردم 
ایران ساخت، به شــرط آنکه از رویکرد انقالبی 
که از اول انقالب تاکنــون جواب داده و به عامل 
پیشرفت کشور تبدیل شــده، بهره گرفت. از این 
رو، تداوم سیاست های کاهشی تعهدات برجامی 
با قدرت و زبان واحد توصیه ای در این راستاست؛ 
ولی اگر چند صدا و تحلیل به نام بخش انتخابی 
و انتصابی و این قبیل موارد از کشور صادر شودـ 
که متأسفانه در پاره ای موارد خود دولت، رسانه ها 
و منسوبان به دولت به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه 
این کار را انجام می دهندـ دشــمن را به اشــتباه 
محاســباتی خواهد انداخت و به واسطه شکافی 
که احســاس می کنند بر تصاعد فشارها خواهند 

افزود.
البته برخی ها نیز معتقدند این اصرار بر برجام 
از انگیزه های انتخاباتی تهی نیســت و هنوز هم 
از ظرفیــت جذب و جلب آرای انتخاباتی به نفع 
خرده گفتمان اعتــدال و دولت در انتخابات دوم 
اســفند مجلس یازدهم و حتی خــرداد 14۰۰ 
ریاست جمهوری سیزدهم برخوردار است. البته 
منوط به شروطی که دوقطبی سازی های دروغین و 
ماشین تبلیغات روانی و جنگ نرم رسانه ای در این 
زمینه روی جامعه تمرکز کنند و شمشیر داموکلس 
»مکانیســم ماشــه« و تهدید »ســایه جنگ« را 
همچنان بر سر ایران اسالمی افراشته نگه دارند. 
در چنین فضایی می توان امید داشت که بخشی از 
جامعه با باورمندان به این راه همراه شوند که تنها 
راه مسالمت آمیز تداوم صلح از گذرگاه مذاکره و 

برجام عبور می کند.

فتح الله پریشان
کارشناس سیاسی

واکاوی صبح  صادق از چرایی اصرار دولت بر روند دیپلماسی و مذاکره با وجود تهدیدنمایی اروپایی ها

برجام مصرف داخلی دارد!

ذره بین
۱ـ  اروپایی ها در بازی برجام هیچ گاه رو بازی نکرده اند و همواره نقش دوگانه ای را 
ایفا کرده اند که در نهایت امر، به نفع کلیت غرب در برابر انقالب اسالمی و آمریکا 

در برابر جمهوری اسالمی ایران تمام شده است.
2- روحانی در حالی به امید برجام و گشودن راهی با اروپایی ها نشسته و از 
دیدارها و رایزنی های مجدد با فرانسوی ها خبر می دهد که افکار عمومی و 

رسانه های داخلی چندان در جریان آن قرار نمی گیرند.
3- دولت یازدهم و دوازدهم ابرپروژه ای به جز برجام نداشته و ندارد و اشتباه آن 

در این بود که به تعبیر سیاست مداران، همه تخم مرغ ها و مزیت های دولت خود را 
در سبد برجام گذاشته است.

4- این اصرار بر برجام از انگیزه های انتخاباتی تهی نیست و هنوز هم از ظرفیت 
جذب آرای انتخاباتی به نفع خرده گفتمان اعتدال و دولت در انتخابات دوم اسفند 

مجلس یازدهم و حتی خرداد ۱4۰۰ ریاست جمهوری سیزدهم برخوردار است.

کیومرث کوثری مقدم
کارشناس رسانه

ج ج و مر هر
در عراق
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 Financial Action Task( گروه ویژه اقدام مالــی
Force( که »FATF« نامیده می شود، کنوانسیونی 

اســت که بــه  منزله یک نهــاد بین الدولــی و نه 
بین المللی مطرح است و جایگاه مشورتی دارد.

این کنوانسیون برای به عضویت درآوردن ایران 
برنامه ای با عنوان »Action Plan« که 4۲ مورد را 
شامل می شــود، ترتیب داده است؛ اما نکته قابل 
توجه این است که حتی در صورت انجام تمام و 
کمال این موارد از سوی کشورمان، قدم بعدی این 
است که آنها بررسی می کنند که آیا می توانند ایران 

را از فهرست سیاه خارج کنند یا خیر!
جمهوری اســالمی ایران تاکنون 3۸ مورد از 
ایــن 4۲ مورد را به طور کامل انجام داده اســت 
و فقط چهار مورد اســت که انجام آنان به فرجام 

نرسیده است که عبارتند از:

1ـ گزارش هــای مســتقل FIU  از اطالعــات 
اقتصادی ما به خارج از کشور؛

۲ـ تأمین مالی تروریسم )CFT(؛
3ـ جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو(؛

4ـ تبادل اطالعات مالی میان واحدهای مربوطه 
خارجی )اگمونت(.

مضرات اقتصادی پیوســتن به این کنوانسیون 
در وضعیت فعلی که کشورمان 
تحریم های  شدیدترین  تحت 
بی رحمانه دشمنان قرار گرفته 
اســت، نوعی گل بــه خودی 
و بحرانی تــر کــردن اوضاع 

اقتصادی کشور است.
از راه هــای مؤثر در  یکی 
دور  تحریم ها،  اثرات  کاهش 
زدن آنهاســت. به گونه ای که 
باید کاالهــا و خدمات مورد 
نیاز کشور را از مسیرهایی که 
برای دشمنان نامعلوم و مبهم 
اســت، تهیه و وارد کنیم و از 

سوی دیگر کاالها و خدمات مورد نیاز کشورهای 
دیگر را صادر کنیم.

ممکن است اســتفاده از این روش هزینه های 
بیشــتری برای واردات و صادرات کاالهای مان 
داشته باشد؛ اما در وضعیت فعلی که کشور در یک 
نبرد تمام عیار اقتصادی قرار گرفته، روشی منطقی 

و کارآمد است.
پــس از توافقــات برجام 
و عملیاتی نشــدن مفاد آن از 
متخاصم  کشــورهای  سوی 
غربی و همچنین مرتفع نشدن 
دشمنان  ظالمانه،  تحریم های 
ایران اسالمی درصدد برآمدند 
تــا از راه های دیگــری وضع 
زندگی و معیشت را برای مردم 
ایران دشوار کنند؛ از این رو به 
دنبال این بودند که حصاری را 
دور تا دور کشورمان بکشند و 
از ورود و خروج کاال و سرمایه 

به کشورمان جلوگیری کنند. 

آنهــا بهتریــن روش را در ایــن کنوانســیون 
بین الدولــی، یعنی FATF دیدنــد و لذا درصدد 
هستند با فشارهای رســانه ای و اقتصادی خود، 
جمهوری اســالمی ایران را مجبــور کنند تا به 
عضویت این کنوانسیون درآید تا همان منفذهایی 
را که در مســیر دور زدن تحریم ها برای ما وجود 
دارد، ببندنــد و تاریخ اقتصادی کشــورمان را به 
مرحله تازه ای از تنگنا و سختی بکشانند؛ چرا که 
اگر بتوانند به این خواســته خود دست پیدا کنند، 
به همه اطالعات اقتصــادی موجود در بانک ها، 
بیمه ها، صنایع، تجارت و بازرگانی دست می یابند 
و می تواننــد ضربــات و تحریم هــای اقتصادی 
هوشمندانه و نقطه زن را بر ظرفیت های اقتصادی 

کشورمان وارد آورند.
همه این دشــمنی ها و تخاصمات دشــمنان 
کوردل و ظالم برای این است که در نهایت ایران 
اسالمی مقتدر را به پای میز مذاکره بکشانند و با به 
دست آوردن ارکان اقتدار ما در حوزه های نظامی، 
منطقه ای، هسته ای و سیاسی، ایران انقالبی را به 

یک کشور سرسپرده و وابسته تبدیل کنند.

 تکمیل حصار
FATF و تالش برای وابسته سازی اقتصاد ایران

   آن روی سکه    

دین بازار

پایه های نظام سازی

امــام  تمدنــی  و  تفســیری  نــگاه  در 
قرآن  آیات  برخی  خامنه ای)مدظله العالی(، 
کریم به مســئله نظام سازی اشــاره دارند که 
از جمله آنها آیه ای از ســوره »حج« است. 
خداوند متعال در این ســوره شــریفه چهار 
شاخص را برای مؤمنانی که قدرت در اختیار 
آنها قرار می گیرد و از زیر ســلطه  قدرتمندان 
جائر خارج می شــوند، معین کرده اســت: 
قاُموا الَصلوَة 

َ
رِض ا

َ
ّناُهم ِفی اال

َّ
ذیَن ِان َمک

َّ
ل
َ
»ا

َمــروا ِبالَمعروِف َو َنَهوا َعِن 
َ
کوة َو ا ُوا الزَّ

َ
َو ءات

مور«؛ همان کسانی که 
ُ
 اال

ُ
ِه عاِقبة

ّ
ِر َو ِلل

َ
الُمنک

هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز 
را برپا می دارنــد، و زکات می دهند و امر به 
معروف و نهی از منکر می کنند، و پایان همه 

کارها از آن خداست! )حج/ 41(
معظم لــه افزون بر همــه راز و رمزی که 
در حقیقت نماز نهفته است، جنبه اجتماعی 
مهمی هم برای نماز قائل هســتند. ایشــان 
صال همه  دل ها به مرکز واحد را مسئله ای 

ّ
ات

اجتماعی، نظام ساز، معین کننده و شکل دهنده  
هندسه نظام اسالمی معرفی می کنند.

ایشان برای زکات نیز عالوه بر جنبه های 
فردی، یک ترجمان اجتماعی هم قائلند. در 
نظرگاه معظم له جنبه  اجتماعی و نظام ســاز 
زکات این اســت که انســانی که در محیط 
اســالمی و جامعه  اســالمی، از مال دنیوی 
برخوردار اســت، خود را طلبکار نمی داند؛ 
بلکه متعّهــد و بدهکار جامعه  اســالمی و 
مدیــون در مقابل فقرا و ضعفــا و در مقابل 
ه می داند. بنابراین، زکات با این نگاه، 

ّ
سبیل الل

یک حکم و شاخص نظام ساز است.
معظم له، امر به معــروف و نهی از منکر 
را هم زیربنای همه حرکات اجتماعی اسالم 
راِئض« )کلینی، 

َ
قــاُم الف

ُ
می داننــد که »ِبها ت

الکافــی، 5، ص 55(. امر به معروف یعنی 
همه مؤمنان در هر نقطه ای از عالم که هستند، 
فند جامعه را به  سمت نیکی، معروف  و 

ّ
موظ

همه  کارهای نیکو حرکت دهند.
ایشان در ادامه ضمن نکوهش تقلیل امر 
به معروف و نهی از منکر به مسائل غیر مهم، 
به مصادیق مهم و نظام ساز آن اشاره می کنند: 
»بزرگ ترین معروف ها در درجه  اّول عبارت 
اســت از ایجاد نظام اســالمی و حفظ نظام 
اسالمی؛ این امر به معروف است. معروفی 
باالتــر از ایجاد نظام اســالمی و حفظ نظام 
اسالمی نداریم؛ هر کسی که در این راه تالش 

کند، آمر به معروف است.«
ت ایران 

ّ
معظم له، حفظ عّزت و آبروی مل

را بزرگ ترین معروف دانسته، برخی دیگر از 
مهم ترین معروف ها را چنین معرفی می کنند: 
»اعتالی فرهنگ، سالمت محیط اخالقی، 
ســالمت محیط خانوادگی، تکثیر نســل و 
تربیت نسل جوان آماده  برای اعتالی کشور، 
رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن 
اخالق اســالمی، گســترش علم و فّناوری، 
استقرار عدالت قضائی و عدالت اقتصادی، 
ت ایران و ورای آن 

ّ
مجاهدت برای اقتدار مل

و فراتر از آن، اقتدار اّمت اسالمی و تالش و 
مجاهدت برای وحدت اسالمی.«

ایشان نهی از منکر را دور داشتن همگان 
از بدی ها، پســتی ها و پلشــتی ها دانسته و 
مهم تریــن مصادیق آن را ابتــذال، کمک به 
دشــمنان اســالم، تضعیف نظام اسالمی، 
تضعیف فرهنگ اسالمی، تضعیف اقتصاد 
جامعه و تضعیف علم و فّناوری می دانند که 

باید از آن نهی کرد. 
به این ترتیب، نظام اسالمی مّتکی به اقامه  
صالت، ایتاء زکات، امر به  معروف و نهی از 
منکر است. در بیان معظم له، هر یک از این 
چهار شــاخص به  نحوی ترجمان ساخت و 
هندسه نظام اسالمی و چهار پایه  اصلی برای 

نظام سازی است. )1394/1/1(

آیه منهای نفت 

 صنعت ورزش
ورزش یکــی از صنایع مهــم در جوامع 
گوناگون جهان به شمار می آید که روز به 
روز درحال گســترش و اثرگذاری بیشتر 
است. یکی از مهم ترین ابعاد این صنعت 
در حوزه اقتصادی است و می توان گفت 
اقتصــاد ورزش؛ اقتصــادی جــذاب و 
خوش آتیه است که سرمایه گذاری برروی 
آن حداقل ضرر و حداکثر ســود را دارد. 
باید بدانیم صنعت ورزش در دهه پایانی 
قرن بیســتم، بیــش از ۲5۰ میلیارد دالر 
گردش مالی در هر ســال داشــته و مقام 
16 یا 1۷ را در جایگاه صنایع در جهان به 
خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری 
در این صنعت بر روی مواردی، همچون 
معلمان و استادان، روان شناسان، پزشکان، 
اماکن مخصوص، سازمان های خصوصی 
و دولتی، تحلیلگران و... می تواند انجام 
پذیرد و تحوالت خوبی را در این عرصه 
رقم بزند. گفتنی اســت، توجه به رشد و 
توســعه ورزش در ابعاد گوناگون یکی از 
شاخصه های توســعه یک کشور در نظام 
بین الملل محســوب می شــود و کسب 
پیروزی در این حوزه نشــان دهنده سطح 

قدرت اقتصادی و سیاسی کشورهاست.

شاخص

   
پولشویی در اروپا

 
 اتحادیه اروپــا قصد دارد با اعمال قوانین 
سختگیرانه جدید، شرایط را برای امکان 
پولشــویی در بانک های کشورهای عضو 
دشــوارتر کند؛ چرا که از یک سو آمارها 
افزایش چشــمگیر حجم پولشــویی در 
کشــورهای اروپایی را نشــان می دهد و 
از ســوی دیگر تالشــی جدی از سوی 
نهادهــای نظارتــی داخلی کشــورهای 
اروپایی برای مقابله با این روند مشــاهده 
نمی شود. اما کشورهای اروپایی معتقدند 
داده هــای مربــوط به مبــادالت بانکی، 
اطالعاتی محرمانه و حساس است که به 
نوعی با امنیت ملی کشورها مرتبط است؛ 
از این رو مسئله نظارت بر مبادالت مالی 
به منظور مبارزه با پولشــویی در بانک ها، 

یک امر ملی به شمار می آید.

افزوده

جاده ابریشم نوین
»جاده ابریشــم« شــبکه راه های به هم 
پیوسته ای به طول 6۰۰۰ کیلومتر است که 
بخش های شرقی و جنوب شرقی قاره آسیا 
را به بخش های مرکزی و غربی آن، شمال 
آفریقا و غرب اروپا متصل می کند. مسیری 
که تا سده پانزدهم میالدی به مدت 1۷۰۰ 
سال بزرگ ترین شــبکه بازرگانی جهان 
به شــمار می آمد و گذرگاهــی بود برای 
اشاعه و آشنایی با هنر موسیقی، نقاشی، 
معماری و تمدن های جهان و ترویج ادیان 
و همچنین تجارت ابریشم، چای، ظروف 
چینی، پارچه و...؛ مزیتی که موجب شد 
این مســیر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی تأثیری شــگرف بر کشورهای 
مسیرش بگذارد . چند ســالی است که 
دولت چین طرح بازســازی این راه را با 
عنوان »جاده ابریشم نوین« در دستور کار 
خود قرار داده است و یکی از بزرگ ترین 
طرح های کشور چین به شمار می آید که 
با همکاری 6۰ کشور جهان اجرا خواهد 

شد.

 نگاهی به نقش مبارزه با فساد در تحقق رونق اقتصادی

کنیم بیمه  را  اقتصاد 

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

امــروزه، فســاد و مبارزه بــا آن در بســیاری از 
کشــورهای جهان به مثابه یک مســئله اساسی 
مورد نظر است. از مهم ترین زمینه ساز های فساد 
اقتصادی در بخش عمومی می توان به تصدی های 
دولت اشاره کرده که شامل ایجاد محدودیت های 
تجــاری، اعطــای یارانه های صنعتــی، کنترل 
قیمت ها، تعیین نرخ های چندگانه ارزی، پرداخت 
دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و 
انحصار بهره برداری از ذخایر منابع طبیعی، مانند 

نفت است.

BBمکافات فساد
فساد اقتصادی ســبب کاهش سرمایه گذاری 
و کندی رشد اقتصادی و در نهایت سبب محقق 
نشدن اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود، 
این موضوع درآمدهای مالیاتی را کاهش می دهد 
و کیفیت زیرســاخت های اقتصادی و خدمات 

عمومی نامطلوب خواهد بود.
با فساد  اساســی ترین سیاســت های مبارزه 
اقتصــادی و اصالحات اقتصادی شــامل ایجاد 
نهادهایی به همین منظور، افزایش دستمزدهای 
بخش عمومی، کم شــدن میزان دخالت دولت 
در اقتصاد، حسابرســی مالی دقیق، اســتقالل 
رسانه های ارتباط جمعی، استقالل دستگاه قضا، 
مشــارکت شــهروندان، تمرکززدایی و اصالح 
فرهنگ جامعه اســت که می توانــد در اقتصاد 
کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت سبب رشد و 
شکوفایی اقتصاد ملی شود. »فساد« یکی از موانع 
اصلی رشد اقتصادی، کاهش مشروعیت دولت، 
افزایش فعالیت هــای غیرقانونی و بی ثباتی های 

سیاسی کشورهاست.
در این حوزه دولتمردان بایــد بدانند، امروزه 
مردم از مسئوالن، اجرای قانون، عدالت و عمل 
می خواهند و آرزوی شان ریشه کن  شدن فساد به 
ویژه در میان مسئوالن اســت تا بتوانند در مسیر 
ســختی که هســتیم همراه حاکمیت از آن عبور 
کنند. امروزه، مردم انتظار شرایطی را دارند که در 
آن بتوان کسب وکار راه انداخت و اشتغال جوانان 
را تأمین کرد و با تکیه بر سرمایه های کشور و توان 
داخلی و جوانان توســعه اقتصادی محقق شود. 
اجــازه دهیم هر قوه یا دســتگاهی کار خود را به 
درستی انجام داده و مسئوالن هر قوه نیز در حوزه 
فعالیت و حیطه وظایف کارشان را انجام دهند. 
هنوز وقت برای دولت مســتقر به منظور اصالح 
ساختارها تمام نشده است. اگر دستورالعمل ها 
و مأموریت هــای روزهــای باقیمانــده را مورد 
حاشیه ســازی و متناقض گویی ها قــرار ندهیم، 

امکان رشد و توسعه کشور هموارتر می شود.
با نگاهی به آمار سازمان شفافیت بین المللی 

می توان مشاهده کرد که کشــورهای دانمارک، 
نیوزیلند، فنالند، ســنگاپور، ســوئد، سوئیس، 
هلند، کانادا و لوکزامبورگ جزء ده کشور اول از 
منظر کنترل فساد هستند. بنابراین، برای موفقیت 
در اجرای یک سیاســت، توجه صــرف به یک 
شاخص نمی تواند سبب موفقیت در این کشورها 
شود. کشورهای مورد بررســی از نظر شاخص 
دموکراسی، آزادی اقتصادی و نظام تعرفه ای، نظام 
مالیاتی شفاف، درآمد سرانه، شایسته ساالری و 
همچنین رقابت به جای انحصار دولتی در جایگاه 
باالیی قرار دارند. بنابراین برای بهبود شــاخص 
کنترل فســاد در کشور، توجه به دیگر بخش های 

اقتصاد نیز ضروری است.

BBرقابت جایگزین انحصار
متأسفانه، افزایش نوسانات ارزی در سال های 
اخیر و فاصله گرفتن نــرخ ارز دولتی با نرخ ارز 
بازاری و بی توجهی به شایسته ساالری، استفاده از 
رانــت ارزی و دریافت ارز با نرخ دولتی و فروش 
با نرخ بازاری از ســوی برخی سودجویان سبب 
بروز فســادهای اقتصادی کالن در کشــور شده 
است. برای موفقیت اجرای سیاست کنترل فساد 
توجه به شــفافیت اقتصادی در نظام های بانکی، 
گمرکی و مالیاتی، برخورد قاطع با اخاللگران، 
شایسته ساالری، رقابت به جای انحصار دولتی 
ضروری است. باید همه تالش کنند نظام اداری 
کشور از هرگونه پارتی بازی، رشوه، فساد و روابط 
ناســالم دور باشد تا بتوانیم آن را یک نظام اداری 
کارآمــد و در تراز انقالب اســالمی بدانیم و از 
این طریــق در جهت افزایش اعتماد عمومی گام 

برداریم.

BBفرهنگ سازی و حمایت
امسال سال رونق تولید است و اولین اقتضای 
رونق تولید آن است که دستگاه های فرهنگ ساز 
بایــد ضرورت مســئله رونــق تولیــد را از نظر 
 تبیین و توجیه 

ً
فرهنگ ســازی برای جامعه کامال

کنند تا برای همه  بخش هــا و الیه های اجرایی، 
قضایی، قانون گذاری و بخش های مختلف کشور، 
این مسئله به منزله امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
روشن شود. این اقدام فرهنگی، تبیینی و توجیهی 
هم با یک جلسه و میزگرد و گفت وگو قابل تبیین 
نیست و به فرهنگ سازی و کار مداوم فرهنگی نیاز 

دارد.
دومیــن اقتضای رونق تولید این اســت که ما 
از بخش مولد و کارآفرین و ســرمایه گذار به طور 
عملی حمایت کــرده و تنها به حرف زدن در این 
زمینه اکتفــا نکنیم. بماند کــه برخی ها به دنبال 

غوغاساالری به بهانه فساد هستند.
 بایــد حمایت حقوقی 

ً
در همین راســتا، اوال

انجام بگیــرد؛ یعنی قانون بایــد از تولیدکننده و 
ســرمایه گذار به نحوی حمایت کند که در روند 
ســرمایه گذاری دچار مشکل نشــود و بتواند به 

رضا زمانی
کارشناس اقتصادی

 خوبی و بــدون دغدغه و حاشــیه تولید خود را 
 بایــد حمایت اقتصادی و مالی 

ً
انجام دهد. ثانیا

صورت پذیرد. ســومین حمایــت هم حمایت 
قضایی اســت. به این معنا کــه وقتی تولیدکننده 
دچار مشکالتی می شود، باید به لحاظ قضایی از 
تولید و تولیدکننده و سرمایه گذاری و کارآفرینی 
حمایت کنیم. در این زمینه قوه  قضائیه یک بخش 
نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرده 
اســت که موظف اســت فقط از تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذاران حمایــت کند که ایــن اقدام 
 نوید خوبی برای فعــاالن حقیقی در این عرصه

 است.
با توجه به اینکه رونق اقتصادی در گرو مبارزه 
با مفاســد اقتصادی است، اگر شــما بخواهید 
رونق تولید اتفاق بیفتد، باید با فســاد اقتصادی 
برخورد کنید. این در حالی است که عده ای فکر 
می کنند اگر با فســاد اقتصادی برخورد شود، در 
تولید مشکل ایجاد می شــود؛ اما باید گفت اگر 
می بینید کشــورهای تولیدکننده در تولید موفق 
بوده اند، به دلیل این اســت که اجازه شکل گیری  
 روابط ناســالم اقتصادی و گســترش فســاد را

 نداده اند.

BBبی اثرکننده تهدید و تحریم
در مجموع،  آنچه می تواند کشور را در مقابله  
با تحریم ها و تکان های اقتصادی روی پای خود 
نگه دارد و در مقابله  با تهدیدهای اقتصادی بیمه 
کند، فقط »تولید« اســت؛ از این رو بحث رونق 
تولید یک پیام جدی برای همه  بخش های کشور 
دارد و می تواند ما را در حوزه های سیاسی نیز در 
موضع اقتدار قرار دهد و کشــور را به یک کشور 

مولد تبدیل کند.
در اینجــا باید اذعان کرد کــه ما امروز ذخایر 
عظیمی از نظــر مادی و معنوی داریم و مهم تر از 
همه  اینها، ایران ما یک کشور جوان و دارای نیروی 
مستعد و کارآمد است که می تواند  منشأ برکات 
بسیاری برای کشور باشد و با شتاب دادن به چرخ 
تولید کشور  را در جاده توسعه اقتصادی قرار دهد.
بهتریــن قانونی کــه باید پیش روی ســه قوه 
برای مبارزه با فســاد اقتصادی باشد، پیام هشت 
ماده ای رهبر معظم انقالب در سال 13۸۰ است. 
بنابراین باید برخورد دقیق، سریع و عبرت آموزی 
با مفســدان اقتصادی انجام گیرد و این مســئله 
نباید سبب تعارض و فرافکنی برخی رسانه ها یا 

نزدیکان تیم های فساد شود.

روح الله صنعتکار
هادی سیاسی

BBBBB در کدام  یک از ادعیه می توانیم مقامات 
ائمه طاهرین)ع( را بشناسیم؟

در زمــان امام باقر)ع( و امام صــادق)ع( بنی امیه و 
بنی عباس در حال کشــمکش برای از دست ندادن 
و کسب قدرت بودند. درگیری ها میان این دو گروه 
فرصتی برای امام باقر)ع( و امام صاق)ع( ایجاد کرد 
که به نشــر معارف دین بپردازند. در این میان، امام 
ششــم)ع( در مورد امام زمان)عج( سخنان زیادی 
داشت و می دانست مردم به شناخت امام زمان)عج( 
عالقه مند شدند. روزی فردی خدمت امام ششم)ع( 
آمد و گفت: این امامی را که شــما می گویید چطور 
بشناسیم؟ امام صادق)ع( دعای ندبه را به او تعلیم 
داد و بــه همه فرمــود آن را در چهار عید و در دیگر 
اوقــات بخوانند. امــام)ع( در اولین فــراز این دعا 
ی 

َ
ُه َعل

َّ
ی الل

َّ
ِمیَن َو َصل

َ
َعال

ْ
ِه َرِبّ ال

َّ
 ِلل

ُ
َحْمد

ْ
می گوید: »ال

ْسِلیما«. در روایات 
َ
َم ت

َّ
ِه َو آِلِه َو َسل ٍد َنِبِیّ ِدَنا ُمَحَمّ َســِیّ

ه الرحمن الرحیم 
ّ
است که هر امر مهمی را با بسم الل

یا حمد خدا شــروع کنید تا ابتر نباشد. صلوات بر 
اهل بیت)ع( هم کاری است که خدا انجام می دهد. 
دلیلش را خداوند در آیه 156سوره بقره فرموده که: 
»من صلوات و درود می فرســتم بر کسانی که آنها 
ْم 

ُ
ک َونَّ

ُ
َنْبل

َ
را امتحان می کنیم و آنها صبر می کنند. »َول

ْمواِل 
َ ْ
ٍص ِمــَن ال

ْ
 َوَنق

ِ
ُجوع

ْ
ــْوِف َوال

َ
خ

ْ
ــْي ٍء ِمَن ال

َ
ِبش

اِبریَن« )بقره/ 155(.  ِر الصَّ
ِّ

َمراِت َوَبش
َّ
ِس َوالث

ُ
ْنف

َ ْ
َوال

به چند چیــز، خوف)ترس(، جوع)گرســنگی(، 
نقص امــوال و انفس)ورشکســتگی ها و فوت ها( 
و ثمرات)بهره هایــی که از بین مــی رود(. عده ای 
صبر می کنند و ما بشــارت می دهیم به کسانی که 
صاَبْتُهْم 

َ
ذیــَن ِإذا أ

َّ
صبر می کنند. چه کســانی؟ »ال

ْیِه راِجُعــوَن« )بقره/ 
َ
ــا ِإل ِه َو ِإنَّ

َّ
ــا ِلل وا ِإنَّ

ُ
 قال

ٌ
ُمصیَبــة

156(؛ کسانی که وقتی مصیبتی برای آنها به وجود 
می آیــد، می گویند: »ما از خداییم و به ســوی خدا 
برمی گردیم«. این آیه نازل نشــده بود. هنگامی که 
جناب جعفربن ابی طالب به شهادت رسید و خبرش 
ِه 

َّ
ا ِلل را به امیرالمؤمنین)ع( رساندند، ایشان گفتند: »ِإنَّ

ْیِه َراِجُعوَن «. پس از این بیان امیرالمؤمنین)ع( 
َ
ا ِإل َوِإنَّ

آیه فوق نازل شــد. خداوند به چنین طرز فکری که 
علی)ع( داشت، درود فرستاد. اهل بیت)ع( اینقدر 
کارشــان را خوب انجام دادند کــه خداوند درود 
فرستادن بر ایشــان را کار خود قرار داد. خدا در آیه 
56 ســوره احزاب، بر ایشــان صلوات می فرستد: 
ذیَن 

َّ
َها ال یُّ

َ
ِبيِّ یا أ ي النَّ

َ
وَن َعل

ُّ
َتُه ُیَصل

َ
ــَه َو َمالِئک

َّ
»ِإنَّ الل

«. روایت داریم که 
ً
ْسلیما

َ
ُموا ت

ِّ
ْیِه َو َسل

َ
وا َعل

ُّ
آَمُنوا َصل

شما هم اگر می خواهید دعایتان مستجاب شود، بر 
محمد و آل او صلوات بفرستید چون صلوات دعای 
مستجاب است و ما به واسطه آن می خواهیم دعای 

ما هم مستجاب شود. 

BBBBB به جز صبر چه ویژگی دیگری در وجود 
ائمه)ع( مشاهده می شد؟

امــام صــادق)ع( در ادامه دعای ندبــه می فرماید: 
خدایــا من تو را حمد می کنــم در چیزی که فرمان 
تو برای اولیایت در جریان بوده اســت. »پروردگارا 
تو را ســتایش می کنم برای هرچــه در قضا و قدر 
تقدیر کردی بر خاصان و محبانت؛ یعنی بر آنان که 
وجودشــان را برای حضرتت خالص و برای دینت 
مخصوص گردانیدی«. دیگر ویژگی اهل بیت)ع( 
اخالص در دین بود. خداوند در سوره زمر می گوید: 
ِلًصا 

ْ
َه ُمخ

َّ
اْعُبِد الل

َ
َحقِّ ف

ْ
ِکَتــاَب ِبال

ْ
 ال

َ
ْیك

َ
َنا ِإل

ْ
نَزل

َ
ا أ »ِإنَّ

یَن« )زمر/ ۲(. خــود را خالص کردند؛ زیرا 
ِّ

ُه الد
َّ
ل

ُه 
ُّ
ل

ُ
یُن ک

ِّ
ْمُر«)اعراف/ (54؛ »الد

َ ْ
ــُق َوال

ْ
ل

َ
خ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ال

َ
»أ

ِه«)انفال/ 39(. ما باید برای عمل به دستور شرع 
َّ
ِلل

خود را خالص کنیم و هیچ کسی نمی تواند تخلف 
 ِإْن 

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ  ِإنِّ

ْ
ل

ُ
کند. در آیه 13 ســوره زمر آمده: »ق

اَب َیــْوٍم َعِظیٍم«؛ پیامبر)ص(، به 
َ

ي َعذ َعَصْیُت َربِّ
مؤمنان بگو اگر من دستور خدا را عصیان کنم، دچار 
عذاب می شوم. ای پیامبر)ص( برای اینکه مردم فکر 
نکنند خویشاوندی ای با خدا داری، بگو که می ترسم 
از خدا و از عذاب بزرگ. باز می گوید: پیغمبر بگو 
ُه 

َ
ِلًصا ل

ْ
 ُمخ

ُ
ْعُبد

َ
َه أ

َّ
ِل الل

ُ
من فقط خدا را می پرستم: »ق

ِدیِني«)زمــر14(. در دعای ندبه هم امام صادق)ع( 
همین را می فرمایند که خدایا تو بنده هایت را دعوت 
کردی که فقط تو را بپرســتند و تو را عبادت کنند و 
فرمان تو را اجابت کنند. یک سری از افراد دوستان تو 
بودند، خودشان را خالص کردند و پرستش کردند تو 
را و تو گفتی من پاداش می دهم در آخرت که زوال 
ندارد و شرط کردی با همه که قلبتان را مشغول دنیا 
نکنید؛ یعنی دنیا می گــذرد و نباید قلبت گرفتار آن 
شــود؛ مثل اینکه با سوار شدن به اتوبوس جدیدی، 
مجذوب زیبایی اش می شــوید؛ اما کسی می گوید 

مشغول زیبایی ها نشو، االن باید پیاده شوی! 

BBBBB خلوص مســتلزم چه چیزی است و 
چطور باید به وجود بیاید؟ 

در ادامه دعای ندبه امام صادق)ع( می فرمایند: »... 
نعمت بزرگ ابدی و بی زوال را که نزد توســت، بر 
آنان اختیــار کردی؛ پس از آنکــه زهد در مقامات 
و لــذات و زیب و زیور دنیای دون را بر آنها شــرط 
 فی 

َ
ْیِهــُم الُزْهد

َ
َت َعل

ْ
ــَرط

َ
ْن ش

َ
 أ

َ
فرمــودی...؛ َبْعد

نَیِة...«. زهد یعنی قلبت از 
َ

نیــا الد
ُ

َدَرجاِت هِذِه الد
محبت دنیا خالی باشد. همچنین می فرمایند: »تو 
می دانستی چه کسانی به دســتوراتت تمام و کمال 
عمل می کنند، خالص هســتند و زهد می ورزند؛ 
قبول شان کردی و نزدیک شــان کردی به خودت و 
آنها را پیشــوا قرار دادی؛ مانند معلمی که می داند 
شــاگردش خوب درس می خواند و اول سال او را 
پیشــوای کالس قرار می دهد؛ »... َوَعِلْمَت ِمْنُهُم 

ْبَتُهْم...«  َرّ
َ
َتُهْم َو ق

ْ
ِبل

َ
ق

َ
َوفاَء ف

ْ
ال

BBBBB آیــا خداونــد راه هدایت را گشــوده 
است؟ 

خدا در قــرآن قــول داده که اگر انســان بخواهد 
فرمان ببرد، خداوند فرمانش را به او می رســاند: 
«. وقتی امام زین العابدین)ع( 

َ
ْمَتُهــْم ِبَوْحِیک َرّ

َ
»َوک

به حضرت زینب)س( گفــت که عمه جان »أنِت 
َمٍة«.  یُر ُمفَهّ

َ
 غ

ٌ
ِهَمة

َ
َمٍة، ف

َّ
یــُر ُمَعل

َ
 غ

ٌ
ِه عاِلَمة

ّ
ِبَحمِد الل

منظور این بود که خدا به او رســانده بود. حضرت 
زینب)س( شــاگرد امیرالمؤمنین)ع( بود؛ تا آنجا 
که حتــی امام ســجاد)ع( هرچیزی را از ایشــان 
می پرسید. بعضی اوقات، خداوند چون می دانست 
اهل عمل به دستورات است، خودش علم دین را 
بــه او می آموخت؛ به همین دلیل امام ســجاد)ع( 
می فرماید: »غیر معلمه«. در آیة الکرسی آمده: »َوال 
اَء«)بقره/ ۲55(؛ 

َ
 ِبَما ش

َّ
ِمِه ِإال

ْ
ْيٍء ِمْن ِعل

َ
وَن ِبش

ُ
ُیِحیط

مخلوقات به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد 
احاطــه نمی یابند. خودش می داند به چه کســی 
چقدر بدهد. پیامبر)ص( می فرمایند: »الِعلُم نوٌر 
لوِب أوِلیاِئِه« )کنزالفوائد، ج 

ُ
ُه اللُه في ق

ُ
وضیاٌء َیقِذف

۲، ص 1۰۷(. خودش تصمیم می گیرد و می گوید: 
من شایستگی ببینم علم می دهم. در آیه 115 سوره 
 
ْ
 ِإذ

َ
ْوًما َبْعد

َ
 ق

َّ
ُه ِلُیِضــل

َّ
اَن الل

َ
توبه می گویــد: »َوَما ک

اُهْم...«؛ خب این خوب است که وقتی می دانم 
َ

َهد
کســی خوب درس می خواند به دیگر شــاگردها 
معرفی اش کنم که ببینید این فرد چقدر خوب درس 
می خواند و... خدا می دانست که ائمه اطهار)ع( وفا 
می کنند؛ برای همین آنها را معرفی کرد و امام قرار 
داد. اگر خداوند یک سر سوزن امتیازی بی حساب 
و کتاب برای مخلوقش قائل شود، تمام قرآنش زیر 
ســؤال می رود؛ چون در قرآن آمده »التجزون و ما 
وَن«)یس/ 

ُ
ْعَمل

َ
ْنُتْم ت

ُ
 َما ک

َّ
ْجــَزْوَن ِإال

ُ
 ت

َ
تجزون« »َوال

وَن«)صافات/ 
ُ
ْعَمل

َ
ْنُتْم ت

ُ
 َما ک

َّ
ْجَزْوَن ِإال

ُ
54(، »َوَما ت

39(. خداونــد می گویدجز آنچــه عمل  می کنید 
جزایی ندارد.

BBBBBوظیفه ما چیست؟ 
ِه 

َّ
شــما در قرآن می خوانید »َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبِل الل

وا«)آل عمــران/ 1۰3(. اعتصــام 
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
َجِمیًعــا َوال

یعنــی حالت عصمت. به حبل خــدا چنگ بزن تا 
خدا هم کمکــت کند. می گوید دنبال اینها بیایید تا 
موفق شــوید. اگر می خواهید من راضی باشم مثل 

اینها عمل کنید. ائمه اشــتباه و خطا ندارند؛ چون 
وا ِفیَنا 

ُ
ِذیــَن َجاَهد

َّ
نمی خواهند اشــتباه کنند؛ »َوال

ُمْحِسِنیَن«)عنکبوت/ 
ْ
َمَع ال

َ
َه ل

َّ
َنا َوِإنَّ الل

َ
ُهْم ُسُبل َنْهِدَینَّ

َ
ل

69(. آنها عمل کردند، خدا هم به آنها داده اســت 
و مفتکــی چیزی نمی دهد. خداونــد یک ذره مزد 
بدون عمل به کســی نمی دهد، اگر بخواهد بدهد 
ســروصداها بلند می شود، بقیه می گویند چرا به ما 
نمی دهی تا به بهشــت برویم؟ مشکل آن است که  
ما نمی خواهیم عمل کنیم. امام ششم)ع( اولیا خدا 
را در دعای ندبه معرفی می کنند که یکی از آنها آدم 
بود و دیگری نوح و حضرت ابراهیم است. »َوَبْعٌض 
«؛ خدا بــه ابراهیم فرمود: 

ً
لیال

َ
 خ

َ
ِســک

ْ
ُه ِلَنف

َ
ذت

َ
خ

َّ
ات

ابراهیم من یکی را دوست خودم می گیرم و به دست 
او جلوی چشم مردم مرده زنده می کنم تا وقتی مردم 
زنده شــدن مرده را ببینند، ایمان شان به آخرت زیاد 
بشــود و به آن دوست خود امتیاز می دهم. حضرت 
ابراهیم همین طور که عبادت می کرد، اندیشید اکنون 
به آن سطح رســیده تا رفیق خدا بشود؛ عجله کرد 
و گفت: »می خواهم زنده شــدن مرده ها را ببینم.« 
ْؤِمْن«)بقره/ 

ُ
ــْم ت

َ
َول

َ
 أ

َ
ــال

َ
خداوند فرموده اســت: »ق

۲6۰(؛ ایمان نداری که رفیق من شــدی؟ ابراهیم 
هی اش می گشت. خداوند می گوید: 

ّ
دنبال خلیل الل

َها  یُّ
َ
آنقدر ســرعت بگیرید که سبقت بگیرید... »َیا أ

اِتِه«)آل عمران/ 1۰۲(؛ 
َ

ق
ُ
َه َحقَّ ت

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ِذیَن آَمُنوا ات

َّ
ال

تقوا به خرج دهید، یک جــوری که حق خدا را ادا 
کنید؛ یعنی آنقدر خدمت کنی که بگویی حقش را 
ادا کردم. چهارده معصوم)ع( این کار را انجام دادند. 
امام زین العابدین)ع( بــا ابوحمزه ثمالی به زیارت 
امیرالمؤمنین)ع( رفته بود. ابوحمزه می گوید: ناگهان 
 

َ
ت

ْ
 َجاَهد

َ
ك َنّ

َ
 أ

ُ
ــَهد

ْ
ش

َ
دیدم امام سجاد)ع( گفت: »أ

ِه َحَقّ ِجَهاِدِه«؛ خدا دید که ما نمی توانیم حق 
َّ
ِفي الل

خدا را ادا کنیم، گفت هر کسی به اندازه استطاعتش 
عمل کند؛ ما باید جلو رفتن و بندگی کردن را از اهل 

بیت)ع( درس بگیریم. 

BBBBB بندگی حضرت زهرا)س( چگونه بود 
و چرا او حجت است؟

امــام حســن عســکری)ع( فرمــود: »مــادر ما 
فاطمــه)س(، حجت خدا بر ماســت؛ چنان که ما 
حجت خدا بر مردم هستیم«. پیامبر)ص( نیز فرمود: 
»فاطمه)س( پاره تن من است« و همین تعریف را 
برای امیرالمؤمنین علی)ع( دارد که می فرماید: »أال 
 ِمّنی«. روایت مذکور بدین معناست که 

ٌ
 َبضَعة

ً
ِإنَّ َعلّیا

مقداری از کار رسالت وی به دوش زهرا)س( است 
که باری سخت و بزرگ است. فاطمه)س( دین پدر 
 از زنان الگو می گیرند و از 

ً
را نشر داد. زن ها معموال

سویی همه چیز در حال تغییر بود و جاهلیت عجیبی 
میان مردم رایج بود و باید آیاتی نازل می شــدند تا 
آنان توجیه شوند و پیوسته زن ها در خانه پیامبر)ص( 
رفت و آمد داشتند و فاطمه)س( هم زن ها را تعلیم 
می داد. دین را به ایشــان با پاســخگویی به مسائل 

شــرعی آموزش می داد و پس از چندی که همسر 
علی بن ابی طالب)ع( نخستین سرباز و فداکارترین 
جنگجوی دوران شــد و آن وقت کــه فقر در خانه 
علی)ع( بیداد می کــرد و زهرای مرضیه)س( برای 
تأمین معاش خود پشم ریسی می کرد تا مقداری جو 
تهیه شود و نانی به دست آید، در چنین اوضاعی نیز 
حضرت زهرا)س( دین را برای مردم شرح می داد، 
در حالی که برخی بر اثر اندک ســختی ســخنان 

کفرآمیز به زبان می آوردند.
حضرت زهرا در زمنیه عبادت بســیار کوشــا بود؛ 
چونــان پیغمبر)ص( که به دســتور الهــی از نیمه 
شــب تا صبــح در تمــام دوران رســالت عبادت 
ص ِمنُه 

ُ
ِو انق

َ
ــُه أ

َ
لیال، ِنصف

َ
 ِإال ق

َ
یل

َّ
ِم الل

ُ
می کــرد؛ »ق

لیال«)مزمل۲ـ3(؛ شب را جز کمی بپاخیز، نیمی 
َ
ق

از شب را یا کمی از آن کم کن. زهرا)س( نیز همین 
گونه در خانه به عبادت می پرداخت. امام حسن)ع( 
فرمود: »مــادرم فاطمه)س( را در شــب جمعه ای 
دیدم که در محرابش ایســتاده بود و پیوسته در حال 
رکوع و ســجده بود تا اینکه روشنایی صبح نمایان 
شد و از او شــنیدم که برای مردان و زنان مؤمن دعا 
می کرد و با اسم آنان را نام می برد و برایشان زیاد دعا 
می کرد؛ ولی برای خویش چیزی نمی خواست پس 
به او گفتم: مادر چرا آن گونــه که برای دیگران دعا 
می کنی برای خود دعا نمی کنی؟ او گفت: پســرم، 
اول همسایه بعد خانه«. آری اهل بیت)ع( دین خدا 

را چنین راه اندازی کردند. 
زهرای اطهــر)س( برای گرفتن حق والیت، خود 
را فــدای امام زمانــش کرد؛ زیرا عــدم رهبری و 
والیــت علی)ع( یعنی نقص همــه چیز. زن های 
مدینه در روزهای پایانی عمر حضرت زهرا)س( به 
سفارش شوهرانشان به عیادت آن حضرت رفتند؛ 
ولی ایشــان به هیچ کدام اعتنا نکرد؛ چون پشــت 
کردن به والیت از زن و مرد پذیرفته نیســت. زنان 
انصار و مهاجران به حضرت)س( عرض کردند: 
ای دخت پیامبر)ص( با این بیماری چگونه شــب 
را به صبح آوردی؟ حضرت زهرا)س( نیز پس از 
حمد و صلوات بر پدرش، به خدا سوگند یاد کرد 
و فرمود: »در حالی شــب را به صبح رساندم که از 
دنیای شــما ناراضی و از مردان شما بیزارم. آنان را 
پس از امتحان دور انداخته و پس از مشاهده نیات 
بد و رفتارهای نابهنجارشان از همه آنان کناره گیری 
کردم. چه کار بدی مرتکب شدند که غضب الهی 
برای ایشان آماده شــده و تا ابد در جهنم خواهند 
ماند. چرا این گونه ابوالحسن)ع( را عقوبت کردند! 
به خدا ســوگند کــه دلیل آن فقط از ســر ترس از 
شمشــیر او و مالحظه ننمودن او در اجرای حق و 
سختی و شدت جنگ وی و شجاعت کارزار و بی 
مهابا بودن او در اجرای فرامین الهی و ذوب شدن 
او در ذات الهی بود.« ریشــه همــه حرام کاری ها 
و شرارت ها سقیفه بنی ســاعده و غصب والیت 

امیرالمؤمنین)ع( است.

گفت وگوی صبح صادق با فقیه اهل بیت)ع( استاد سیدمرتضی خاتمی خوانساری

فرمانبر باشیم خداوند هدایتش را می رساند

محبــان  ذهــن  در  پرســش  ایــن 
اهل بیت)علیهم السالم( وجود دارد که چرا 
خداوند ائمه معصومین)ع( را جزو خاصان 
خود قرار داد و چه شایســتگی ای در وجود 
ایشــان بود؟ تکلیف ما نسبت به این ذوات 

مقدسه چیســت و آیا می توانیم به درجه ای 
که معصومین)ع( رســیدند، برسیم؟ برای 
رسیدن به پاســخ این پرسش ها در محضر 
فقیه اهل بیت)ع( »حضرت اســتاد ســید 
با  تا  مرتضی خاتمی خوانســاری« هستیم 
روشن کردن مسیری که معصومین)ع( در 
آن قدم گذاشتند، رابطه ما و ایشان را هم بیان 

بفرمایند.

رسول ایمانی
خبرنگار
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پرونده

 منطقه
 آزاد!

بررسی آسیب های فرهنگی 
شبکه نمایش خانگی 

پیش درآمد

  انحصار تصدی گری
 یا تنظیم گری؟

ســال 1395، صداوســیما مجــوز پنج 
تلویزیــون اینترنتی بــه نام هــای »لنز«، 
»فام«، »آیو«، »تیوا« و »شــمیم« را صادر 
کــرد. این پنج تلویزیون افزون بر تلویزیون 
اینترنتی »شیما« که متعلق به خود سازمان 
صداوسیماســت، تا به امــروز در عرصه 
رقابت به کارشان ادامه داده اند؛ البته چند 
تلویزیون دیگر نیز به مــرور به این رقابت 
افزوده شــده و در فضای مجازی در حال 

فعالیت هستند. 
تکثر تلویزیون های اینترنتی، خود ناشی 
از رشد و نوآوری در فناوری و معلول سیر 
تکاملی فضــای مجازی اســت. این در 
حالی  است که استفاده کاربران از اینترنت 
از میزان اســتفاده آنان از رسانه ملی پیشی 
گرفته و بخش زیادی از  آن به شــبکه های 
اجتماعی تعلق دارد. بنابراین سایر رسانه ها  
مجبور به رقابت در این عرصه خواهند بود 
تا سهم خود را از این الگوی مصرف کسب 
کنند که نتیجه امر، حضور تلویزیون ها در 

بستر اینترنت خواهد بود. 
پیام رسان ها  از سویی تجربه های قبلی 
نشان می دهد، گرایش کاربران به پدیده های 
نــو و نیازهای متنوع  آنــان، تولیدکنندگان 
محتــوا و عالقه مندان به فعالیــت در این 
بســترهای نوپدید را برای ورود جدی تر 
بــه عرصه توســعه پلت فرم های مشــابه 
خارجی ترغیب کرده و این ســیر، الجرم 
تعداد این گونه از تلویزیون هــا را افزایش 
خواهــد داد. بنابرایــن به نظر می رســد، 
همان گونه که نمی توان و نباید جلوی رشد 
فضای مجازی را گرفت، در مقابل تکثیر 
تلویزیون های اینترنتی کــه جزئی از بازار 
گسترده توزیع پیام هستند نیز اتخاذ مواضع 
تدافعی و ســلبی راهگشا نخواهد بود. در 
اینجا به نظر می رسد، نقش »تنظیم گری« 
حاکمیت اهمیت بســزایی دارد. در واقع، 
حاکمیت باید قوانیــن مرتبط با این حوزه 
 از جنس صیانت از 

ً
را که در کشور ما غالبا

ارزش ها و هنجارهای فرهنگی ـ اجتماعی 
است، به سرعت وضع کرده یا سامان دهد. 
سپس به کمک مخاطبان، در جایگاه ناظر 
مســئول قرار گرفته و بــا دقت مضاعف، 
اجــرای قوانیــن وضع شــده را ضمانت 
کند. این همان نقشــی است که با بررسی 
ســابقه عملکرد نهادهای تنظیم گر فعلی 
)مانند وزارت ارشاد دولت های گوناگون( 
مشخص می شود تاکنون به خوبی ایفا نشده 
و بــا اهمال، ســهل انگاری و برخوردها و 
تفسیرهای سلیقه ای مواجه بود و به دغدغه 
فعلی فعاالن فرهنگی در برخورد با پدیده 

تلویزیون های اینترنتی بدل شده است.
حــاال بــا واگــذاری اختیــار اعطای 
مجوز فعالیت تلویزیون هــای اینترنتی به 
صداوسیما، وظیفه تنظیم گری در این حوزه 
نیز به عهده سازمان صداوسیماست که امید 
است این تغییر در متولی، سبب تحول در 
سیاســت گذاری و بهبود روند نظارت بر 

عملکردها باشد.

پیــرو گفت وگوی خبرگزاری مهر بــا »علی اکبر محمودی 
مهریزی«، مدیرکل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی معاونت 
فضای مجازی سازمان صداوسیما درباره جزئیات نظارت 
این سازمان بر سامانه های »وی اودی« معاون تدوین مقررات 
و امور حقوقی »ساترا« )ســازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر صداوسیما(، سازمان متبوع خود را تنها درگاه 
صدور مجوز برای همه فعالیت های صوت و تصویر فراگیر 

معرفی کرد.
مهریــزی اعــالم کرده بــود: »به طور مشــخص کلیه 
امور تنظیم گری شــامل نظارت بر محتوای منتشرشده در 
»وی اودی ها« با ســازمان تنظیم گر صوت و تصویر فراگیر 
ســازمان صداوسیماســت. در عین حال، تولیدکنندگان و 
تهیه کنندگان برنامه های نمایشی و غیرنمایشی در قالب های 
مختلف می توانند برای همکاری و دریافت »مجوز تولید« 
جهت تولید و انتشار در پلتفرم های سازمان و فضای مجازی 
و مشارکت در ساخت این برنامه ها به این اداره کل مراجعه 

نمایند.«
»وحید فرهمند« معاون تدوین مقررات و امور حقوقی 

»ساترا« در واکنش به این اظهارات، روایتی متفاوت از فرایند 
صدور مجوز برای تولید محتوای »وی اودی ها« ارائه کرد. 
وی ضمن تشریح فعالیت های ســازمان متبوع خود تأکید 
کرد: »تنها درگاه بین حاکمیت و فعاالن رسانه های صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی، »ساترا« است.« همچنین 
درباره مباحث مطرح شــده مبنی  بر اعطای مجوز از سوی 
دیگر بخش های سازمان صداوسیما در این حوزه نیز تأکید 
کرد: »کلیه مداخالت تنظیم گرانه برای رســانه های صوت 
و تصویر فراگیر از جمله »وی اودی ها« از ســوی »ساترا« 
 
ً
طراحی، ابالغ و پیگیری می شــود که این مداخالت صرفا

ناظر به محتوا نخواهد بود.«
فرهمند در پاســخ به پرسشــی دربــاره مجوزهایی که 
وزارت ارشاد پیش از این برای تولید محتوا صادر می کرد نیز 
اظهار کرد: »ساترا مجوزهای محتوایی صادر شده از سوی 

نهادهای قانونی دیگر را به رسمیت می شناسد.«
وی همچنین گفت: »سابق بر این، وزارت ارشاد مجوز 
تولید محتوا را صادر می کرد و من می گویم مســیرهایی که 
تولیدکننــده از طریق آنها، محتوا را دریافــت و بارگذاری 
می کرده است و هر مسیر رسمی دریافت و بارگذاری محتوا 
 از نظر 

ً
که در کشــور بر اساس قانون ایجاد شده است حتما

ما معتبر است. من برای اینکه دغدغه های محتوایی را حل 

و فصل کنم، سراغ نهادهای مؤثر در امر محتوا مثل وزارت 
ارشــاد می روم و ســعی می کنم در چارچوب تنظیم گری 
مشارکتی با آنها به مفاهمه ای در مورد الزامات محتوا برسم. 
 براساس 

ً
نه فقط وزارت ارشــاد، بلکه هر نهادی که ســابقا

قانون مجوز تولید محتوا صادر می کرده است، کماکان و با 
قوت قبل به کار خود ادامه می دهد. دیگر به فیلمساز ارتباطی 
ندارد که من چه چانه زنی ای با این نهادها دارم. تولیدکننده 
فیلمش مجوز می گیــرد و حق دارد از آن درآمد به دســت 
بیاورد. من حتی اجازه نخواهم داد که اختالف دیدگاه های 
محتوایی من با باقی دستگاه ها به فیلم ساز فشار وارد کند. من 
 »government to government« این اختالف ها را در الیه
حل می کنم؛ انگار که دو بخش از حاکمیت درباره مسئله ای 

 فکر می کنند.«
ً
مشترکا

به هر حال برای روشــن شــدن جزئیات ایــن ماجرا با 
»حجت االسالم احمد مازنی« رئیس کمیته فرهنگ، هنر و 

رسانه مجلس شواری اسالمی به گفت وگو نشستیم.

BBBBB تغییر نظارت بر تلویزیون های اینترنتی از وزارت
ارشاد به صداوسیما بر اساس کدام مصوبه و 

قانون صورت گرفته است؟
در طرح اداره، نظارت و خط مشی حاکم بر صداوسیما، 

به نوعی صدور مجوز پخش رادیو ـ تلویزیونی به صداوسیما 
در نظر گرفته شده است؛ به عبارتی دیگر در این طرح، مجوز 
پخش تلویزیونی و رادیویی، یعنی شبکه های خصوصی در 
ایران با مجوز ســازمان صداوســیما پیش بینی شده است. 
این طرح در کمیســیون فرهنگی مجلس شواری اسالمی 
تصویب شــده اســت و به زودی در صحن مجلس مطرح 

خواهد شد و در این طرح به نوعی وظایف صداوسیما، 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری و وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی خیلی با دقت دیده شده است. در 
عین حال جزئیات را در این قسمت، یعنی پخش 
مســتقل صوت و تصویر فراگیر به یک آیین نامه 
محول کرده که از سوی این سه نهاد ذکر شده تهیه 

شــود و به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
برسد و پیشــنهاد ما این است که به تصویب هیئت 

وزیران نیز برسد.
مسئله ای که در این طرح پیش بینی 

شــده این اســت که در قالب یک 
آیین نامه اجرایی مســائل فنی به 

وزارت ارتباطــات و فناوری، 
مســائل محتوایی به وزارت 

فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

و نهادهای فرهنگی و مسئولیت های مربوط به مجوزهایی 
نهایی هم به سازمان صداوسیما محول شود و ان شاءالله اگر 
در صحن مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان هم 

برسد، تحولی رخ خواهد داد.

BBBBB پس مسئله جابه جایی نظارت از وزارت ارشاد 
به صداوسیما نیست؟

 بحث جابه جایی نیست.
ً
اصال

BBBBB آیا همه مســائلی که مطرح 
کردید بر عهــده وزارت ارشــاد و 

اسالمی نبوده است؟
خیر، چیزی به نام رادیو و تلویزیون 
خصوصی در ایــران نداریم و برخی ها 
معتقد بر تفســیر قانون اساســی از 
جملــه اصــل 44 قانون 
که  هســتند  اساسی 
رادیــو تلویزیــون 
حاکمیتی  تنهــا 
بــوده و جــزء 
امور حاکمیتی 

 مجاز نیســتیم آن را واگذار 
ً
است و معتقد هستند ما اصال

کنیــم؛ ولی مــواردی مثل »وی اودی«ها و شــبکه نمایش 
خانگــی و از این قبیــل موارد همچنــان در اختیار وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی است. 
  این جابه جا نشده و در جای خود محفوظ است. چنین 
انتقالی صورت نگرفته و آنچه در مورد تقســیم کار مطرح 
است، بیشتر به شبکه های رادیویی و تلویزیونی مربوط است 
که آن هم به تصویب کمیسیون فرهنگی رسیده و تا وقتی در 
صحن مجلس به تصویب نرسد و شورای نگهبان تأیید نکند، 

قانون نمی شود.

BBBBB با توجه به صحبت های شما اگر این آیین نامه ای
که گفته شد، در مجلس شورای اسالمی رأی 
بیاورد، آیا نظارت بر محتوای فیلم های شبکه 
نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد می ماند؟

البته در آیین نامــه ای که عرض کردم جزئیات پیش بینی 
خواهد شــد و به صورت کلی تقسیم کار شــده است. از 
نظر ما مأموریت ســازمان صداوسیما، وزارت ارتباطات و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مشخص است و باید به آیین نامه ای 
تبدیل شود که ان شاءالله تکلیف جزئیات آن با تفاهم هایی 

مشخص شود.

شبکه نمایش خانگی در دهه ۷۰ پا به عرصه حیات گذاشت و مؤسسات 
گوناگونی در این حوزه شــروع بــه کار کردند؛ با این هدف  که فیلم ها و 
آثاری را که صداوســیما به دلیل برخــی ممیزی ها و مخاطب عمومی 
نمی تواند تولید و منتشر کند، تولید و وارد چرخه شبکه نمایش خانگی 
کنند. در ادامه همین روند، اواخر ســال 1394 امکان فیلم های نمایش 
خانگی در »وی اودی « فراهم شد که به معنای برنامه ویدیویی درخواستی 
ضبط شده است. در شبکه های تلویزیون اینترنتی این امکان وجود دارد 
که فیلم های ســینمایی، سریال های تلویزیونی، مســتندهای جذاب و 
 در صفحه ای 

ً
برنامه های آموزشی در اختیار کاربران قرار بگیرد. معموال

که برای نمایش فهرســت این ویدیوها تعبیه می شــود، تمهیداتی مانند 
جست وجو بر اساس نام فیلم، بازیگران، کارگردان و همچنین اطالعاتی 
در مورد قیمت، مدت زمان اجاره و قوانین مربوط به محتوا قرار می گیرد. 
امروزه دوره رفتن به سینما یا انتظار برای انتشار لوح فشرده فیلم ها سپری 
شده و »وی او دی«ها با انتشار آنالین فیلم ها و سریال های شبکه نمایش 

خانگی سهم بزرگی در چرخه اقتصادی این حوزه دارند.

BBعبور از خط قرمزها با هدف جذب مخاطب
همان طور کــه تولید محتــوای برنامه های صداوســیما برخی 
چارچوب ها و خطوط مشــخص متناســب با موازین عرفی، دینی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشــور دارند، باید بر فیلم های شبکه 
نمایش خانگی و »وی اودی«ها نیز نظارت های خاصی وجود داشته 
باشــد؛ هر چند که این امر تاکنون به درستی اجرا نشده و سبب شده 
برخی تهیه کنندگان این گونه فیلم ها و سریال ها، بعضی از خطوط قرمز 
را رد کنند و منجر شوند که فیلم های نمایش خانگی به ضد خانوادگی 
تبدیل شــود و خانواده ها نتوانند آنها را در حضور اعضای خانواده و 
فرزندان تماشــا کنند. برخی ســریال ها در چند قســمت نخست، 
محتواهای مناسبی از نظر فرهنگی و کالمی دارند؛ اما پس از گذشت 
چند قسمت که مخاطب را درگیر خود می کنند، محتواها بیشتر به ضد 

ارزش نزدیک می شوند. 
»سعید مستغاثی« رئیس پیشین انجمن نویسندگان و منتقدان سینما، 
در این باره می گوید: »یکی از مشکالت سریال های شبکه نمایش خانگی، 
ضعف ساختاری و محتوایی این آثار است؛ به همین دلیل سازندگان این 
نوع سریال ها برای جبران ضعف های خود به سمت شکستن خطوط قرمز 

و جذابیت کاذب و استفاده از موضوعات نامتعارف می روند.«
»عباس گل« کارشناس ارشد روان شناسی و فعال رسانه ای، درباره 
تأثیرات سریال های شــبکه نمایش خانگی بر روح و روان کودکان و 
نوجوانان می گوید: »ما با دو مسئله مواجهیم؛ از طرفی برنامه ای برای 
تولید محصوالت فرهنگی ویژه کودکان نداریم و از طرف دیگر خیلی 
 تناسبی برای 

ً
از آثار، هم در سینما و هم در شبکه نمایش خانگی، اصال

بچه ها ندارند و آنچه ســبب این وضعیت شده این است که در تولید 

 نگاه تجاری وجود دارد. سازندگان 
ً
محصوالت نمایش خانگی صرفا

این ســریال ها برای دســت یافتن به اهداف تجاری خود از طریق به 
کارگیری الفاظ رکیک، شوخی های جنسی و حتی تبلیغ ازدواج سفید 
سعی در جذب مشــتری دارند. بسیاری از خانواده ها تا چندی پیش 
نگران بدآموزی های سریال های ماهواره ای بودند؛ اما مدتی است که 
مفاهیم آن سریال ها در شبکه نمایش خانگی و سریال هایی که با مجوز 

وزارت ارشاد ساخته می شوند هم در خانه های ما ترویج می شود.«

BBشبکه ای برای تجارت و فروش
همین تجاری ســازی فیلم های شــبکه نمایش خانگی و »وی او 
دی«ها ســبب شده است تا بحث پول های کثیف به این تولیدات باز 
شود و بازیگران پول های هنگفتی در قبال بازی در این فیلم و سریال ها 
بگیرند؛ تا جایی که چند وقت پیش، در جریان دادگاه »هادی رضوی« 
ســرمایه گذار سریال »شهرزاد« برخی روابط مالی پشت پرده در این 

سریال فاش شد.
»عبدالله علیخانی« تهیه کننده سینما می گوید: »به نظرم پول های 
بی هدف و بزرگی که صرف تولید در بخش نمایش خانگی می شود، 

 با هدفی 
ً
جز جریان پولشــویی اتفاق دیگری نمی تواند باشد و قطعا

خاص پیش می رود؛ وگرنه هیچ منطقــی پذیرای اثرات منفی رونق 
بیش از حد نمایش خانگی نیست.«

BBرقابت با شبکه های ماهواره ای
در این میان، برخی مسئوالن فرهنگی برای توجیه چنین تولیداتی 
و ضعف محتوایــی برخی از آنها، رقابت بــا محصوالت فرهنگی 
وارداتی و شبکه های ماهواره ای یا سرگرم شدن مردم و نرفتن به سمت 
برنامه های ماهواره را بیان می کنند و برخی دیگر نبود نظارت صحیح 

را دلیل بروز این مشکالت می دانند.
»محمد اســماعیل سعیدی« عضو کمیســیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی، در گفت وگو با صبح صادق می گوید: »صداوسیما 
یک شبکه ملی و برای همه جامعه بوده و با توجه به اینکه متعلق به نظام 
اســت، هر فیلمی که از آنجا پخش می شود، مهر تأیید نظام را پشت 
خود دارد؛ بنابرایــن باید تمامی جوانب را برای فیلم هایی که پخش 

می کند، رعایت کند.«
وی درباره فیلم های شبکه نمایش خانگی می گوید: »بحث شبکه 

نمایش خانگی جداست و فیلم هایی را که در این شبکه تولید می شود 
وزارت ارشــاد تأیید می کند؛ اما آنهایی که تولید می شود دلیل بر این 
نیست که مورد تأیید است؛ برخی چارچوب ها در این شبکه ها رعایت 
نمی شــود، باید وزارت ارشــاد نظارت کند. این فیلم ها بیشتر با دید 
تجاری تولید می شوند و تهاجم فرهنگی، تفکرات و دیدگاه های غربی 
 سریال های مشهوری که از شبکه 

ً
و لیبرالیسم در آنها وجود دارد. عمدتا

خانگی پخش شده و می شود، صحنه هایی دارد که هیچ مفهوم و پیام 
مثبتی برای خانواده ندارد.« 

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شــورای اســالمی 
می افزاید: »وقتی چنین نگاهی وجود داشــته باشد؛ بنابراین ایرادات 
بســیاری در این فیلم ها به وجود می آید کــه در همین زمینه نیز چند 
دیدگاه وجود دارد. برخی ها می گویند این مسائل دقت و مراعات شود 
که بدآموزی نداشته باشد و فیلم ها پیام های مثبت و آموزنده ای داشته 
باشــند و عده ای دیگر می گویند لزومی به رعایت این موارد نیست و 
همین که سرگرم کننده باشد و خانواده ها به سراغ شبکه های ماهواره ای 
نروند، کافی اســت. وجود این دیدگاه های گوناگون سبب مشکالت 

شده است.«

BB!شبکه نمایش خانگی پیوست فرهنگی ندارد
وی در ادامه می گوید: »مشکل دیگر این است که برخالف سینمایی 
مثل هالیوود که چارچوب هایی را برای ساخت فیلم تعریف کرده  و اهدافی 
را دنبال می کند، در کشــور ما این طور نیســت و فیلم ساز شبکه نمایش 
خانگی متعهد نیست یکسری چارچوب هایی را رعایت کند و چارچوبی 
به نام مهندسی و پیوســت فرهنگی، که این همه روی آن تأیید می کنیم، 
نداریــم و معیار و مالک در تولید، بحث تجارت و فروش اســت و فقط 

یکسری خطوط قرمز را تعریف کرده اند که بیشتر دیدگاه شخصی است. 
»ســعیدی« با اشــاره به بحث مهندســی فرهنگی کشور چنین 
می گوید: »بحث های مســتمری در ارتباط با فیلم های شبکه نمایش 
خانگی و تولیدات سینمایی در مجلس، به ویژه در کمیسیون فرهنگی 
انجام شــده اســت. ما مســئوالن مربوط را مقصر نمی دانیم؛ باید 
چارچوب ها را دقیق به تولیدکننده بدهیم. اگر معیار دادیم و آنها از آن 
عبور کردند یقه آنها را بگیریم؛ اما چون در حال حاضر، معیار، همان 
ذهن و پرداخت های ذهنی افراد و آیین نامه هایی است که وزارتخانه 
نوشته است که بر آنها نظارت دقیق نمی شود، ما اصرار داریم شورای 
عالی انقالب فرهنگی آیین نامه نقشه مهندسی فرهنگی کشور را ابالغ 

کند و ما هم آنها را کمک می کنیم.«
در حالی که نظارت و مجوز ساخت و تولید فیلم های شبکه نمایش 
خانگی و »وی اودی«ها بر عهده سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بود، قرار اســت وظیفه صدور پروانه ساخت، مجوز 
توزیع و نظارت بر روند تولید ســریال های شــبکه نمایش خانگی و 
»وی او دی«ها به سازمان صداوسیما واگذار شود که همین امر سبب 
بروز انتقادهای گسترده ای از اهالی سینما و رسانه شده است. برخی 
منتقدان معتقد هستند این امر ســبب می شود همان چارچوب های 
نظارت بر تولیدات صداوســیما بر فیلم های نمایش خانگی نیز اثر 
بگذارد و تهیه کننــدگان نتوانند هر فیلمی با هر محتوایی بســازند؛ 
فیلم هایی که خیلی از آنها همان طور که گفته شد بحث برانگیز بوده و 

تأثیرات منفی و مخرب بر فرهنگ جامعه دارد.

BBتولیدات خانگی زیر نظر رسانه ملی
»ســیدصادق طباطبایی نــژاد« نایب رئیس کمیســیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی، در همین زمینه در گفت وگو با صبح صادق 
می گویــد: »در حال حاضر نمایش فیلم های خانگی زیر نظر وزارت 
 اساسنامه صداوسیما در حال تغییر 

ً
ارشــاد فعالیت می کند که اخیرا

اســت که نمایش فیلم های خانگی و صوت و تصویر فراگیر زیر نظر 
صداوسیما قرار گیرد؛ اما روش صداوسیما در تولید فیلم ها و روشی 

که وزارت ارشاد انجام می دهد به دو سبک است.«
»طباطبایی نژاد« می گوید: »ســبک وزارت ارشاد این طور است 
کــه بعــد از تولید فیلم اگر اعتراضــی به آن بود، بازبینی  شــود و در 
کل چارچوب هایی که در ســینما رعایت می شــود بازتر است؛ اما 
صداوسیما چون فراگیرتر اســت، چارچوب های دقیق تری دارد. به 
هر حال اشــکال در نحوه مدیریت وزارت ارشاد بر نمایش فیلم های 
خانگی است که به دلیل ایراداتی که فیلم های شبکه نمایش خانگی 

دارد، در حال تغییر مدیریت از وزارت ارشاد به صداوسیماست.«

 گزارشی از روند شکل گیری تلویزیون های اینترنتی و نظارت های ضعیف بر آثار تولید شده

ضدخانواده؟ یا  خانگی  نمایش  شبکه 

محمد لواسانی
دانش آموخته مدیریت رسانه

 
معادله خیلی ساده است؛ روزگاری تلویزیون جمهوری اسالمی 
ایران رونق داشــت و نــه از ماهواره  خبری بود و نــه از ویدئو، 
تلویزیون با بودجــه دولتی و کمی درآمد تبلیغاتی محتوای الزم 
را برای جامعه تولید می کرد و هر شــب چند سریال جذاب از 
شــبکه های گوناگون در حال پخش بود و درصد زیادی از مردم 

مشتری رسانه ملی بودند.
با پیدایش شبکه های ماهواره ای و رواج اینترنت، رسانه ملی 
ســعی کرد به جذابیت و تنوع برنامه ها و سریال ها بیفزاید؛ لذا 
شبکه سه و بعدها شبکه های دیگر پدید آمدند. در نیمه دوم دهه 
هشتاد و تا پایان عمر دولت دهم حجم تولید سریال و فیلم های 
تلویزیونی به اندازه ای باال بود که صداوســیما به فکر برگزاری 
جشــنواره جام جم افتاد؛ چرا که چند برابر سینمای کشور فیلم 
تلویزیونی تولید می کرد؛ هیچ کس از اهالی ســینما و تلویزیون 
بیکار نبود، آموزشــگاه های سینمایی به صورت قارچ گونه رشد 

می کردند تا عوامل جدید را برای این عرصه تربیت کنند و... .
اما از اواخر عمر دولت دهم و با روی کار آمدن دولت جدید 
تولید فیلم های تلویزیونی کم کم تعطیل شــد، سریال ها بسیار 
کمتر و کم مایه تر شــدند، کم کم فیلم سازان مطرح از تلویزیون 
رفتند، دیگر مهران مدیری، سعید آقاخانی، رضا عطاران و غیره 
که طنزپردازان پر مخاطب بودند، از صداوسیما رفته و در عرصه 
جدید یعنی شبکه نمایش خانگی مشغول به کار شدند، بودجه 
صداوســیما به حدی کم شد که مجبور شــد از طریق پذیرش 
حجــم باالیی از تبلیغات درآمدزایی کنــد. این امر در کنار کم 
شدن تولید برنامه های نمایشی تلویزیون و نزول کیفی آثار، کم کم 
مخاطب را به سمت رسانه های جدید سوق داد؛ رسانه هایی که 
هرچند مانند رسانه ملی تحت قوانین جمهوری اسالمی فعالیت 

می کردند؛ اما انگار قانون برای آنها خیلی هم قانون نبود.
پس از شــبکه نمایــش خانگی که بر روی لوح فشــرده و از 
طریق سوپرمارکت ها توزیع می شد، کم کم شبکه های تلویزیونی 
اینترنتی پدید آمدند و با پیدایش این شبکه ها که هزینه ها را کمتر و 
دسترسی را آسان تر کرده بودند موج گرایش مخاطب و تولیدکننده 
به شــبکه نمایش، خارج از رســانه ملی روز افزون شد؛ این در 
حالی بود که رسانه ملی هنوز بر اساس استانداردها و ممیزی های 
سخت فعالیت می کرد اما رسانه های جدید بسیاری از ممیزی ها 
را نداشتند، حتی برخی ها معتقدند افراد و جریان های فرهنگی 
که بر این رسانه های جدید نظارت دارند بخشی از این ممیزی ها 
را نادیده گرفتند تا دست تولیدکنندگان آثار برای جذب مخاطب 
بازتر باشــد و بتوانند با دسترســی به مخاطب گسترده اسپانسر 
جذب کنند و این یعنی رقابت ناعادالنه. رقابت رسانه ملی با این 
 شبیه جنگ چالدران بین شاه اسماعیل صفوی و 

ً
رسانه ها دقیقا

لشکر عثمانی است؛ سپاهیان غیور صفوی با شمشیر و نیزه و سپر 
باید به جنگ لشکری می رفتند که به توپ و تفنگ مجهز بود... .

تلویزیون های اینترنتی به واسطه فقدان نظارت، آثاری را منتشر 
می کنند که به شــدت متعارض با ارزش هــای اخالقی جامعه 
اسالمی اســت. روابط دختر و پســر، خیانت، رفتار و پوشش 
متعارض با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، مفاهیم ضد ارزشی و... در 
این آثار به وفور یافت می شود و البته مهم ترین ویژگی این آثار از 
بین رفتن زبان فاخر فارســی در این آثار است، استفاده از الفاظ 
رکیک، زبان محاوره ای سرشار از غلط و بی ادبی، استفاده غلط 
از زبان فارسی و ترانه های نادرســت و غلط در البه الی فیلم و 
تیتراژها با هدف گرفتــن زبان جامعه ایرانی در حقیقت تفکر و 

فرهنگ ایرانی را هدف گرفته است.
این در حالی است که ســه نهاد وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صداوسیما 
مدعی تصدی گــری صدور مجوز و نظارت بــر تلویزیون های 
تعاملی و اینترنتی هســتند و هر یک از این سه نهاد مجوزهای 
جداگانه ای برای تلویزیون های مختلف صادر کرده اند؛ از این رو 
هر یک از این ســه نهاد ضعف های نظارتی را در زمان مقتضی 
برعهــده دیگری انداخته و از پذیرش مســئولیت شــانه خالی 

می کنند.
اما آیا وجود تلویزیون های اینترنتی الزم اســت؟ آیا رســانه 
ملــی باید به صورت انحصاری این عرصه را در اختیار داشــته 
باشــد؟ واقعیت این اســت که در جهان امروز با وجود جریان 
آزاد اطالعات و شبکه های ماهواره ای و اینترنتی امکان انحصار 
وجود ندارد؛ اما قوانینی برای نظام مند کردن و کنترل محصوالت 
فرهنگی در همه جای جهان وضع شده است که اگرچه ماهیت 
تجاری دارد اما تبعیت رسانه از قوانین تجاری و ضرورت رعایت 

ارزش ها را نیز تضمین کرده است.
وقتی پای ســرمایه گذار خصوصی در میان اســت، نظارت 
به مراتب آســان تر از بخش های دولتی اســت، چرا که بخش 
خصوصی اگر قانونــی را نقض کند با خطــر تعطیلی روبه رو 
می شــود و خطر تعطیلی، یعنی خطر از بین رفتن سود یا اصل 
سرمایه و بی شک هیچ ســرمایه گذاری حاضر نیست به واسطه 
مســائل سلیقه ای و حاشــیه ای خود را دچار زیان کند، بنابراین 
اگر در این حــوزه به بهانه تصدی گری بخش خصوصی قوانین 
و ممیزی هــای فرهنگی و اعتقادی مورد غفلــت قرار می گیرد 
و فیلم ها و ســریال هایی مغایر با ارزش هــای فرهنگی جامعه 
تولید و پخش می شود، بالطبع نتیجه ضعف عملکرد نهادهای 
نظارت کننده یا حاصل شــکاف های نظارتــی نهادهای موازی 
اســت که باید اصالح آن به جد در دستور کار نهادهای مسئول 

قرار گیرد.

فرهنگی! چالدران 
امیر امیری

نویسنده و کارگردان
 

حدود یک دهه از تولید اولین ســریال شبکه نمایش خانگی، یعنی 
»قلب یخی« می گذرد؛ مجموعه ای که به  عنوان اولین تجربه در برابر 
سریال های خارجی توانست با استقبال خوبی مواجه شود و عزم ها 
را برای تولید محصوالت بیشتری از این دست جزم کند. به  تدریج، 
محصوالتی از قبیل قهوه تلخ، شــاهگوش، عاشقانه، شهرزاد و... 
توانستند دامنه مخاطبان شبکه های نمایش خانگی را افزایش  دهند و 
بینندگان بیشتری را به محصوالت این عرصه عالقه مند کنند. اکنون 
از یک سو توسعه و فراگیری شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و 
از سوی دیگر به وجود آمدن بسترهای توزیع و پخش فیلم سبب شده  
است محصوالت نمایش خانگی گاه حتی از نظر میزان مخاطب و 
بازدید با برخی از پرطرفدارترین سریال های تلویزیون رقابت کنند. 
اکنون باید دانست که تولید و توزیع فیلم در چنین بسترهایی بر اساس 
چه نیازهایی صورت گرفته و چه تأثیراتی بر فرهنگ خواهد داشت؟

BB تولید فیلم در بسترهای غیررسمی با چه رویکردی 
صورت می گیرد؟

در این  باره به چند نکته می توان اشاره کرد؛ اول اینکه هزینه تولید 
محصوالت، به  ویژه ســریال های خانگی در این بســتر بسیار زیاد 
اســت و سازندگان ناچارند به شیوه های افزایش فروش فکر کنند و 
در نتیجه، به قرار دادن جذابیت های ســطحی و مبتذل در آثار خود 
روی آورند. نکته دوم این اســت که تولید چنین آثاری در درجه اول 
با هدف درآمدزایی صورت می گیــرد؛ به همین دلیل کمتر به آثار 
فرهنگی و اجتماعی آنها توجه شده و در نتیجه، سود عده ای خاص به 
قیمت تغییرات نامطلوب فرهنگ جامعه تمام می شود؛ البته نظارت 
بر محصــوالت نمایش خانگی و هدایت آنها، وظیفه عوامل تولید 
نیست، بلکه نهادهای سیاســت گذار در وزارت ارشاد باید نسبت 
به این موضوع نظارت های بیشــتری داشــته و برای آن حساسیت 
بیشتری قائل شوند. متأسفانه گاه اختالفات سیاسی میان نهادهای 
تصمیم گیرنده سبب می شود بسترهای غیررسمی رقیبی برای صدا 

و سیما در نظر گرفته شوند و حتی در برابر آن عرض اندام کنند.

BBچرا از محصوالت نمایش خانگی استقبال می شود؟ 
شــبکه های نمایش خانگی در ایران با چه انگیزه هایی به وجود 
آمده اند و چرا مورد اســتقبال بخش قابل  توجهــی از جامعه قرار 
گرفته اند؟ برای پاسخ به این پرسش باید دو دسته عوامل را در نظر 
گرفت؛ دسته اول عواملی هســتند که به  طور مستقیم به خود آثار 
تولیدشده مربوط هستند و دســته دوم عواملی به شمار می آیند که 
به  صورت غیرمستقیم، مخاطبان را به تهیه و تماشای محصوالت 
ترغیب می کنند. دسته اول به طور عمده دربرگیرنده ویژگی های آثار 
تولیدی هســتند. زاویه نگاه این آثار به روابط و مسائل اجتماعی، 
زاویه ای اســت که کمتر مورد پرداخت رســانه های رسمی واقع 
شده و گاه حتی نشان داده نمی شود؛ برای نمونه، روابط نامتعارف 
میان جنس مخالف، جذابیت های ظاهری بازیگران، به کارگیری 
بازیگــران مشــهور، شــخصیت پردازی طنز و کمــدی خاص، 
حرکات موزون و رقص، ادبیات خیابانی و تکیه کالم های رکیک و 
موضوعات سیاسی ـ اجتماعی از جمله موضوعاتی هستند که بخش 
زیادی از مخاطبان را به تماشای چنین فیلم هایی ترغیب می کنند؛ 
اما عوامل دسته دوم را می توان مربوط به خألها یا اقتضائاتی دانست 
که مخاطب را به  طور غیرمســتقیم به این بستر وارد می کند. یکی 
از این عوامل، دایره خط قرمزهایی است که در رسانه ملی در نظر 
گرفته شــده اســت. به  هر حال باید پذیرفت مخاطب رسانه های 
رسمی صداوسیما با مخاطبان شبکه های اجتماعی و شبکه نمایش 
خانگی متفاوت  هستند و این مسئله در محدوده خط قرمزها مؤثر 
اســت؛ البته موفقیت یا شکست صداوسیما در تولید محصوالت 
نمایشی نیز باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد؛ زیرا این مسئله 

بر فضای کلی شبکه های نمایش خانگی تأثیرگذار است.

BB چرا توجه به بسترهای غیررسمی آثار هنری مهم 
است؟

عمده آثاری که در حال حاضر در بســترهای غیررسمی تولید 
آثار هنری توزیع می شوند، سبک زندگی متفاوتی از سبک زندگی 
معمول جامعه ایرانی را نشــان می دهند. شخصیت های اصلی، 
 مسائلی که 

ً
 به طبقات باالی جامعه مربوط هستند و طبیعتا

ً
عمدتا

در فیلم مورد توجه قرار می گیرد، مرتبط با این افراد است؛ بنابراین 
سبکی از زندگی که تنها در بخش محدودی از جامعه وجود دارد، 
 یک  باره و آشــکار در معرض دید میلیون ها مخاطبی قرار می گیرد 
که بخش زیــادی از آنها کوچک ترین ذهنیتــی در این باره ندارند 
و آنچه را در فیلم می بینند، به  منزلــه واقعیت پذیرفته و از آن تأثیر 
زیادی می گیرند. جامعه ما هنــوز در آغازین مراحل ارتباط گیری 
بــا این پدیده قرار دارد و این امر، ضرورت تعمق در ابعاد مختلف 
موضوع را بیشتر می کند؛ به  ویژه آنکه فراگیری بسترهای غیررسمی 
در ایران با فراگیری شبکه های اجتماعی هم زمان شده است و این 
امر، سرعت آسیب زایی را بسیار بیشــتر می کند؛ در حالی که در 
کشــورهای غربی میان این دو، فاصله زمانی وجود داشته است؛ 
یعنی از زمان گســترش رسانه های غیررســمی و خصوصی تا به 
وجود آمدن شــبکه های اجتماعی چندین دهه طی شده است. در 
حال حاضر، هنوز زیرساخت های فرهنگی جامعه ایرانی ریشه های 
عمیقی در فرهنگ سنتی دارد و چندان که باید، با این پدیده جدید و 
پیامدهای آن آشنا نیستند؛ در نتیجه نظارت بر بسترهای غیررسمی، 
به ویژه شبکه های نمایش خانگی در این مرحله از حساسیت ویژه ای 

برخوردار است.

سرمایه داری تاخت وتاز   
علی کادو شریف

ـ اجتماعی پژوهشگر مسائل فرهنگی 

 گفت وگوی صبح صادق با رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس 

نظارت بر  VODها در انتظار تصویب مجلس

زهرا ظهروند
خبرنگار

زینب حسینی
خبرنگار
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تاریخ

الیحه برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور، سال 13۷۲ 
و به همراه الیحه بودجه سال 13۷3 از سوی دولت 
به مجلس شورای اسالمی ارجاع شد و در نهایت به 
تصویب نمایندگان مجلس چهارم رسید. سال ها قبل 
در اسفند ماه سال 1359 نمایندگان مجلس شروع 
به بررسی الیحه بودجه سال 136۰ کردند. در حین 
بررسی الیحه بودجه نمایندگان مجلس به ضرورت 
برنامه ریزی و تعیین ســمت و ســوی حرکت های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریافتند و بر آن تأکید 

کردند. 
اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ـ اجتماعی 
و فرهنگی در اولین روز سال 136۲ به هیئت دولت 
 در ۲۲ 

ً
تقدیم شد و بعد از بررســی در دولت نهایتا

مرداد ماه به مجلس تقدیم شد. مجلس از اول آبان 
136۲ الیحه برنامه را در کمیســیون ویژه برنامه و 
بودجه بررســی کرد که این جلسات تا اواخر سال 
136۲ ادامه یافت و در نهایت به تصویب نرســید 
و کمیســیون الیحه را رد کــرد. پس از اتمام جنگ 
فرصت برای تدوین نخســتین برنامه توسعه کشور 
مهیا شد. برنامه پنج ساله اول توسعه در اواخر سال 
136۸ به تصویب مجلس رسید و همان سال، سال 
ابتدایی اجرای برنامه اعالم شد. به دلیل خساراتی 
که اقتصاد کشور از هشت سال جنگ متحمل شده 
بود، اولین برنامه توســعه هدف خود را بازسازی و 
نوســازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی و مراکز 
جمعیتی خسارت دیده، گســترش کمی و ارتقای 
کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد رشد اقتصادی، تأمین 
حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، تعیین و اصالح 
الگوی مصرف، اصالح سازمان و مدیریت اجرایی 

و قضایی کشور قرار داد.
برنامــه پنــج ســاله اول در ســال 13۷3 پایان 
می یافت، از این رو دولت اصرار داشــت برنامه دوم 
همزمان با بودجه ســال 13۷3 در مجلس تصویب 
و برای اجرا ابالغ شــود؛ اما از سویی مجلس زمان 
بیشتری را طلب می کرد و انجام این کار را به اوایل 
سال 13۷3 محول کرد. مجلس با تشکیل »کمیسیون 
تلفیق« و شرکت نمایندگان کمیسیون های مختلف، 
کار بررسی را آغاز و تغییرات متعددی را بر الیحه 
پیشــنهادی دولت ایجاد کرد. ســرانجام شور اول 
بررسی الیحه برنامه دوم توسعه در شهریور ماه سال 

اقتصادی تعدیل  مخالفان   
مناقشات سیاسی در زمینه تصویب برنامه پنج ساله دوم توسعه در سال 1۳7۳

هنوز چند روزی از پیروزی انقالب اســالمی 
نگذشــته بود که نیروهای به اصطالح چپ، با 
کمک نیروهای ضد انقالب و ســلطنت طلب 
تالش کردند کردســتان را به آشوب بکشانند. 
بحران آفرینان تنها کردستان را هدف قرار نداده 
بودند و تحرکات خود را در شهر گنبد نیز آغاز 
کردند. نظام اســالمی که تالش داشت به دور 
از خشونت و خون ریزی و با گفت وگو و مدارا 
بر اختالفات فائق آید، تــا آنجا که ممکن بود 
صبوری کرد، اما خشونت طلبان مشی مسلحانه 
را در پیش گرفته و به کشــتار مردم و نیروهای 
انتظامــی روی آوردند و تا جایی پیش رفتند که 
دیگر چاره ای جز برخــورد برای تأمین امنیت 

زندگی مردم کوچه و بازار باقی نمانده بود. 
بخشی از کتاب »خاطرات 
محسن رفیق دوست« که مرکز 
اسناد انقالب اسالمی منتشر 
کرده، به چگونگی ختم غائله 

گنبد چنین اشاره دارد:
»در گنبد)ترکمن صحرا ( 
چپی هــا و فئودال ها که در 
اصل با هــم مخالف بودند 
جمهوری  علیه  همدیگر  با 
اســالمی متحد شدند. آنها 
اغلب  و  بودند  چون مسلح 

افراد آموزش دیده و چریک هم در میان شان بود، 
خطرشان بیشتر بود، بنابراین سپاه در نخستین  
اقدام، نیرویی به فرماندهی محمود درویش از 
بچه های ســپاه برای ختم آن غائله به آن سامان 

فرستاد.
در آن زمــان، مهمات ما کم بود، ولی با این 
حال دو وانت نیسان مهمات برای شان فرستادیم 
که یکــی از آنهــا را در راه منفجر کردند، ولی 
نیسان دومی به دست شان رسید، اما اوضاع در 
آنجا بسیار بد بود و آقای درویش پی در پی تماس 
می گرفت و می گفت کــه اوضاع خیلی وخیم 
 
ً
است و درخواست نیرو و مهمات می کرد.اتفاقا
یکی از شب هایی که ایشان تماس گرفتند، من 
افســر نگهبان پادگان ولی عصر بودم، به ایشان 
گفتم که شما سربازان امام زمان)عج( هستید و 

باید ماجرا را تمام کنید.
این غائله ســرانجام پس از یک هفته ختم 
شــد و با توجه به اینکه این 
مأموریت  اولین  مأموریت، 
مهــم نظامــی ســپاه بود، 
پیــروزی بزرگی به شــمار 
می رفت، سران غائله ترکمن 
صحرا از جمله »توماج« و 
دادستان  از سوی  »مختوم« 
ه 

ّ
آیت الل انقــالب،  وقــت 

خلخالی بــه اعدام محکوم 
شدند و حکم اعدام آنها در 

زندان اجرا شد.«

نقش سپاه در ختم غائله تجزیه طلبان گنبد

نظامی مهم  یت  مأمور اولین 

   دهلیز    

 »بورکینافاســو« در غرب آفریقا واقع شده و از 
شــمال و غرب با مالی، از شرق با نیجر و بنین 
و از جنوب با توگو، غنا و ساحل عاج همسایه 
است. مســاحت آن ۲۷4/۲۰۰ کیلومتر مربع 
و پایتخت آن »اوآگادوگو« اســت. جمعیت آن 
نزدیك به 1۲ میلیون نفر بوده که بیشتر آنها پیرو 
آیین مقدس »اسالم« هستند و به زبان رسمی 
»فرانسوی« صحبت می کنند. در گذشته نام این 
کشور »ولتای علیا«« بود که در سال 19۸4، به 

طور رسمی به »بورکینافاسو« تغییر نام داد.
در ســال 1۸96 فرانســوی ها این کشور را 
اشغال کردند و در سال 1۸9۸، با یک معاهده 
انگلیسی ـ فرانسوی، مرزهای متصّرفات جدید 
فرانسه و ســرزمین های شــمالی ساحل طال 
)غنای کنونی( تثبیت شــد. این کشور از سال 
1۸9۸ تا 1919، جزئی از مســتعمره ســودان 
فرانســه بود و در سال 1919، فرانسه مستعمره 
ولتای علیا را بنیان گذاشت. سلطه فرانسه بر این 
منطقه، به ویژه در حد فاصل ســال های 1۸96 
تــا 19۰4 م، بــه قتل عام مردم بومی، کشــتار 
حیوانات، آتش زدن خانه های مردم و سرانجام 

مهاجرت به کشورهای همسایه منجر شد.
استعمارگران فرانسوی به زور مردم این سرزمین 
را به کار اجبــاری وادار می کردند. در یکی از 
برنامه ها برای تبدیل زمین های وحشــی و غیر 

زراعی دلتای مرکــزی رود نیجر به زمین های 
قابل کشت، مردم بورکینافاسو به زور به کشور 
مالی انتقال یافتند و در روستاهایی که به همین 
منظور احداث شده بود، اسکان داده شدند. این 
مردم بومی مهاجر در روستاهای جدید، ناچار به 
قبول زندگی تحت شرایط شدید نظامی بودند. 
در سال 193۲، ولتای علیا میان مستعمره های 
ساحل عاج، نیجر و سودان فرانسه تقسیم شد. 
در ســال 194۷، فرانســه دوباره ولتای علیا را 
با مرزهای پیش از ســال 193۲، به عنوان یک 
سرزمین ماورای بحار اتحادیه فرانسوی، با یک 
مجلس داخلی تأسیس کرد. مجلس ولتای علیا 
در ســال 195۷، حق انتخاب شورای اجرایی 

حکومتی را به دست آورد. 
ولتای علیــا در نهایت در 5 اوت 196۰، به 
 استقالل رسید. اما استعمارگران از تالش برای 
ادامه دادن سلطه خود دست نکشیدند. در سوم 
ژانویــه 1966 »موریس یامه ئوگو« نخســتین 
رئیس جمهور ولتای علیا قربانی کودتای »ابوبکر 
سانگوله المیزانا«، لژیونر سابق فرانسوی شد 
که با گروه های ســربازان فرانسوی در اندونزی 
و الجزایر علیه این سرزمین های استقالل طلب 

مبارزه می کرد.

تسخیر بورکینافاسو به دست فرانسوی ها

اجباری! کار  سرزمین 

   حافظه    

تقویم انقالب

 استاد عرفان و مبارزه

در ســیر ریشــه های تاریخی و فکری 
انقالب اسالمی با شخصیت های فاخر 
علمی، مبارز و عارف مواجه می شویم 
کــه در جامعــه امــروزی و در تاریخ 
گمنام هســتند. نمونه بارز آنها مرحوم 
شاه آبادی  محمدعلی  آیت الله العظمی 
است که به معنی واقعی کلمه استاد امام 

خمینی)ره( بود. 
ایشان در ســوم آذر ماه 13۲۸ )سوم 
صفر 1369( پس از ۷۷ ســال عمر با 
برکت و سراسر مبارزه، دارفانی را وداع 
گفت و به ملکوت اعلی پیوســت. امام 
خمینی)ره(، رهبر کبیر انقالب اسالمی 
و بنیانگذار جمهوری اسالمی که سال  ها 
نزد ایشان درس عرفان و مبارزه آموخته 
بود، فرمود: »مرحوم آیت الله شاه آبادی 
عالوه بر آنکه فقیــه و عارف کامل بود، 

یک مبارز به تمام معنا هم بودند.«
زادگاه ایشــان در اصفهــان بــود. 
ه شــاه آبای بودند که در 

ّ
پدرشان آیت الل

سال 13۰4 قمری به دستور ناصرالدین 
شاه قاجار به تهران تبعید شدند. در این 
فرصت، مرحوم شاه آبادی در درس فقه 
و اصول آیت الله میرزاحسن آشتیانی، از 
رهبران جنبــش تحریم تنباکو در تهران 

شرکت کردند. 
ایشان در سال 13۲۰ راهی اصفهان 
شد و پس از دو ســال اقامت از آنجا به 
نجف اشرف رفت. با وجود اینکه خود 
مجتهد بود؛ در درس آخوند خراسانی، 
از رهبران مشروطه شرکت  کرد و موفق 
شــد دو دوره کامل درس خارج اصول 
آخوند خراســانی را بگذراند. او برای 
آخوند خراســانی احترام فوق العاده ای 
قائــل بــود و ایشــان را عقل مجســم 
می شــمرد. پــس از رحلــت آخوند، 
 مرحوم شــاه آبادی راهی ســامرا شد و 
در درس میــرزا محمدتقی شــیرازی، 
رهبر مبارز اســتقالل عراق، یعنی ثوره 
العشرین شــرکت کرده و از ایشان نیز 
گواهی اجتهاد دریافت کرد. در این میان 
آیات عظام »شیخ الشریعة اصفهانی«، 
»سیداســماعیل صدر«، »شربیانی« و 
»میرزا خلیل تهــران« به عارف کامل، 
شــاه آبادی گواهی اجتهــاد داده بودند. 
آیت الله شــاه آبادی پس از هشت سال 
اقامت در عراق به درخواســت مادرش 
به ایــران مراجعــت کــرد و مدتی در 
اصفهان اقامت گرفت. همین که مردم 
تهران از ورود ایشــان بــه ایران مطلع 
شدند، درخواســت کردند تا در تهران 
اقامت کند. او بــا هماهنگی ها ناگزیر 
راهی تهران شــد و در خیابان شــاه آباد 
)جمهوری اســالمی کنونی( سکونت 
کرد. از این پس لقب شاه آبادی گرفت. 
ایام فعالیت هــای او در تهران، یعنی از 
سال 133۰ تا 134۷ قمری مصادف با به 
قدرت رسیدن که رضاخان بود. مرحوم 
شــاه آبادی در برابر رویه استبدادگری و 
ظلم رضاخان موضع گرفت و پیشنهاد 
تحصن در حرم حضــرت عبدالعظیم 
حسنی در شــهر ری را داد؛ اما علمای 
وقت نتوانستند ایشان را همراهی کند. 
با این حال دست از مبارزه بر نداشت و 
حدود 15 ماه به تحصن در پناه حضرت 
عبدالعظیم ادامــه داد. در این میان هر 
روز برنامه ســخنرانی روشنگری برای 
مردم داشــت تا اینکه در ســال 134۷ 
قمــری به ناگزیر تهــران را ترک کرد و 
راهی شــهر مقدس قم شد و در آنجا به 
 تعلیم و تربیت طالب علوم دینی اهتمام 

کرد. 

مهدی دنگچی
کارشناس تاریخ

محمد گنجی
پژوهشگر 

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

13۷3  در صحن علنی آغاز شد و دور دوم آن نیز در 
15 آبان 13۷3 کلید زده شد.

در ایــن بین جریان چپ کــه از منتقدان جدی 
سیاســت های مورد نظر دولت سازندگی با عنوان 
»سیاســت تعدیــل اقتصــادی« بــود و از طرفی 
سیاســت های اقتصادی طیف راســت ســنتی در 
مجلس با عنوان »سیاست  تثبیت اقتصادی« را نیز 
قبول نداشــت، همزمان در مقاالتی هر دو تفکر را 

نقد کرد.
این جریــان مدعی بود: »ما بر این باوریم که هر 
برنامه اقتصادی می بایســت به ترتیب اولویت، سه 
هدف استقالل، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه 
را تعقیب کرده، استقالل را فدای عدالت و عدالت 
را در پای توســعه قربانی نکند. بــا این توضیح که 
 
ً
اهداف مزبــور برخالف برخــی دیدگاه ها، ماهیتا
با یکدیگر در تعارض نیســتند... از آنجا که برنامه 
دوم توســعه براساس تعدیل و محورهای اقتصادی 
سرمایه داری پایه ریزی شده است، علی رغم تالش 
برخی از نمایندگان محترم با اجرای آنچه به تصویب 
رسیده، الجرم حفظ و تحکیم استقالل اقتصادی و 
بســط عدالت اجتماعی با مشکالت جدی مواجه 
خواهد شــد و این در حالی است که رشد و توسعه 
نیز از سرعت کمتری نسبت به برنامه اول برخوردار 

خواهد شد.«
نقدهای وارده از سوی جریان چپ به برنامه پنج 
ساله دوم و سیاست های تعدیل، واکنش هایی را نیز 
از طرف دولت و مجلس به همراه داشــت و برخی 
چنین اظهار داشتند که سیاســت تعدیل برخاسته 
و برآمده از برنامه پنج ســاله اول توســعه است که 
مصوب مجلس ســوم شــورای اســالمی است، 
مجلســی که اکثریت آن را نمایندگان طیف چپ 

تشکیل می دادند.
امــا تندترین هجمه جریان چپ به »سیاســت 
تعدیل اقتصادی« آنجایی بــود که تدابیر اقتصادی 
دولت ســازندگی را گامی در همسویی با هژمونی 
آمریکا تحلیل کــرد. در مقاله ای کــه در هفته نامه 
»عصرما« ارگان سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
انتشــار یافت، آمده بود: »با کمال تأســف اعمال 
سیاست تعدیل اقتصادی در شرایطی انجام پذیرفت 
که پس از فروپاشــی شــوروی و پایان جنگ سرد، 
آمریکا خــود را به عنوان رهبر جهان معرفی کرده و 
مصمم شــد تا به منظور حفظ منافع خود »اقتصاد 
بازار« را در سرتاســر جهان حاکــم نماید. در این 
خصوص »بوش« رئیس جمهور پیشــین آمریکا در 
گزارشی تحت عنوان استراتژی امنیت ملی آمریکا در 
نظام نوین جهانی که در مهر ماه 13۷۰ تقدیم کنگره 

این کشور کرد تأکید نمود که منافع آمریکا در حال 
حاضر درتشویق و کمک به گسترش بازار اقتصادی 
در جوامع دیگر اســت. ما همچنان استراتژی ای را 
تعقیب می کنیم که اقتصاد بازار آزاد در اکناف جهان 
را توسعه و تقویت می کند. ما به صورت چندجانبه 
و از طریق مؤسســاتی چون صنــدوق بین المللی 
پول و بانک جهانــی و مقررات عمومــی تعرفه و 
تجارت، سیاست هایی را پی  ریخته ایم که دولت ها 
را از دخالت در امور بخش خصوصی باز می دارد. 
آمریکا به منظــور نیل به این هــدف جو تبلیغاتی 
وســیعی را از طریق سیستم های ارتباط جمعی و با 
کمک دیگر کشورهای سرمایه داری ایجاد کرد؛ به 
گونه ای که بسیاری از کشــورها را تحت تأثیر قرار 
داد تا راه ســرمایه داری را در پیش بگیرند. در ایران 
اســالمی نیز متأســفانه این جو تبلیغاتی جهانی، 
تأثیر خود را حداقل بر روی کارشناسان گذاشت و 
مشوق آنها در عرصه تئوری های اقتصاد سرمایه داری 
برای حل مشکالت کشور شد. متأسفانه مسئوالن 
و دســت اندرکاران نیز تحت تأثیر نظریات برخی 
کارشناسان و جو تبلیغاتی جهانی قرار گرفته و به این 

صورت راه سرمایه داری را انتخاب کردند.«
با وجود همه این نقدها برنامه دوم توسعه تصویب 

شد و دولت سازندگی تحقق آن را برعهده گرفت.

فرهنگ

سریال

جذابیت  ناتمام

 

برای  سریال »گیله وا« تالشی متعهدانه 
ترسیم بخشی از جنایات استعمارگران ـ 
به ویژه انگلیس ـ در ایران و بی عرضگی 
حکام وقــت در مقابل نفــوذ آنها بود؛ 
اما این تالش به دلیل نداشــتن نوآوری 
و جذابیــت دراماتیک، ناتمــام ماند و 
به نتیجه الزم نرســید. اگرچه »اردالن 
عاشــوری« کارگردان جوانی است که 
»گیله وا« نخستین ســریال وی بود، اما 
آنچه انتظارهــا را باال برد ایــن بود که 
نهضت جنگل، برخالف بسیاری دیگر 
از بزنگاه های مهم تاریخ معاصر ایران، 
 بارها در سینما و تلویزیون بازنمایی شده 

است.
بــه کارگردانی   »کوچک جنگلی« 
بهروز افخمی و »میــرزا کوچک خان« 
و »ســردار جنگل« هر دو از امیر قویدل 
آثاری هســتند که پیــش از این نهضت 

جنگل را به تصویر کشیده بودند. 
بنابراین،»گیله وا« زمانی می توانست 
به موفقیت برسد که نسبت به این سه اثر، 
قدمی رو به جلــو بردارد و حرف تازه ای 
برای گفتن داشــته باشــد؛ اما »گیله وا« 
نه تنها نتوانســت تصویــری جدیدتر از 
»نهضت جنــگل« ارائه کنــد، بلکه به 
ذهنیت قبلــی بینندگان از ایــن بزنگاه 
تاریخی حتــی نزدیک هم نشــد. این 
ســریال با وجود جهت گیری درست و 
تطبیق واقعیات تاریخی با مسائل امروز 
مناســبی دراماتیک  ســاختار   جامعه، 

 نداشت.
 انگلیس هنوز دشــمن شــماره یک 
ملت ایران محســوب می شود و در این 
سریال این دشــمنی به خوبی به نمایش 
درآمد و بینندگان ســیما دیدند که چشم 
طمع انگلســتان به خاک ایران سابقه ای 
طوالنــی دارد؛ اما این رویکرد مثبت، با 
زبان درام و نمایش ثبت نشد. مهم ترین 
مشــکل »گیلــه وا« غیر واقعــی بودن 
فضای داســتان بود. برای نمونه با اینکه 
داســتان این ســریال در مناطق شمالی 
کشــورمان اتفــاق می افتــد؛ اما لهجه 
شــخصیت های ســریال در هم ریخته 
 است و دلیل این ناهمگونی نیز مشخص

 نیست. 
مشــکل دیگــری کــه در »گیله وا« 
به چشــم می خورد، از هم پاشــیدگی 
داستان اســت. برای نمونه، معلوم نشد 
ماجرای عشــق »احمد« چــه ارتباطی 
با تمامیت روایت این ســریال داشــت. 
تا ماجرای عاشــقانه ای که می توانست 
بــر جذابیــت درام ســریال بیفزاید به 
 نقطــه ضعف مجموعــه گیلــه وا بدل

 شد!
ضعیف نشان دادن چهره اشغالگران 
انگلیســی هم از دیگر نقاط ضعف این 
ســریال بود؛ به گونه ای که در قســمت 
پایانی دیدیم انگلیسی ها به سادگی عقب 
رانده شدند، همچنین فقر مطلق مردم در 
نقاط گوناگون ایران در این سریال، فقط 
در دیالوگ ها آمده و به تصویر کشــیده 

نشده است. 
در مجموع، باید حرکت شبکه سوم 
سیما در جهت پخش اثری با محتوایی 
انقالبی، وطن دوستانه و پر از شور مبارزه 
را ســتود، اما ای کاش از این فرصت ها 
بهتر اســتفاده شــود و بر روی کیفیت و 
ســاختار آثاری کــه می توانند موجب 
روشــنگری و القای روحیــه آزادگی و 
انقالبی در نســل جوان شــوند، تمرکز 

بیشتری صورت گیرد.

عکــس  گروهــی  نمایشــگاه 
شامل 5۰  سیدبار«  »قصه های 
قطعه عکس است که بچه های 
روستای »ســیدبار جدگال« در 
بلوچستان،  و  سیســتان  استان 
شهرستان چابهار گرفته اند و در 
گالری تابستان به نمایش گذاشته 
شده است. گفتنی است، تمامی 
عکس ها در فضایی روستایی از 
نگاه کودکان ثبت شــده و همه 

عواید فروش عکس ها برای به اتمام رســاندن پروژه ساخت و 
تجهیز مدرسه توسعه پایدار استفاده خواهد شد. عالقه مندان 
می توانند تا 5 آذر هر روز از ساعت 14 تا ۲1 در گالری تابستان 

در ضلع جنوبی باغ هنرمندان از این نمایشگاه دیدن کنند.

سیدبار قصه های 
عکس بچه های روستا 

   گالری    

فیلــم »چشــمانت را ببنــد« 
ســاخته »ابــوذر حیــدری« و 
بــه تهیه کنندگی »سیدســجاد 
هفتمین  در  است،  قافله  باشی« 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
»لینگ چانگ« چین حضور پیدا 
کرد و تندیــس زرین و لوح این 
جشــنواره را به خود اختصاص 
داد. »چشمانت را ببند« روایت 
جوان کلیدسازی است که با فقر 

شدید دست و پنجه نرم می کند. دوستش به او پیشنهاد می کند با 
کمک هم از یک گاوصندوق دزدی کنند و پس از آنکه مشکل 
مالی شان مرتفع شــد، پول را پس بدهند. جوان قبول می کند، 

اما در هنگام باز کردن قفل گاوصندوق اتفاقی رخ می دهد... .

ببند  را  چشمانت 
برنده لوح زرین »لینگ چانگ« 

   فیلم کوتاه    

کتاب »تــو در تــو« محصول 
سلسله جلســات درس اخالق 
با محوریت شرح خطبه متقین 
که  اســت  امیرالمؤمنیــن)ع( 
ســیدعباس  حجت االســالم 
موســوی مطلق در سال 1391 
در ۲۸ جلســه ارائــه دادنــد و 
ایران«  »دانشــیاران  انتشارات 
آن را به زیور طبع آراســت. این 
شرح نکات، لطایف و حکایات 

عرفانی فراوانی دارد و نام آن از سخنی از عبدصالح خدا، عارف 
شایسته مرحوم حاج محمداسماعیل دوالبی گرفته شده است. 
به این معنا که وی گفته است جنس سخن امیرالمؤمنین)ع( و 

جناب همام تو در تو )فرستنده قوی،  گیرنده قوی( است.

   کتاب    

مسئله کتاب و کتاب خوانی از آن قبیل مسائلی 
است که همیشه در جامعه ما محل تأمل است؛ از 
این بابت که جامعه ایرانی با وجود صبغه و سابقه 
تمدنی و فرهنگی چند هزار ســاله ای که دارد و 
با نمونه های کم نظیر از عالمان و دانشــمندان و 
اهالی قلم که آثارشان هنوز هم در شرق و غرب 
عالم دست مایه پژوهش محققان است، امروز در 

میدان کتاب و کتاب خوانی پایش می لنگد! 
و  کارشناســان  همیشــگی  هشــدارهای 
اهالــی فرهنگ درباره پایین بودن مفرط ســرانه 
کتاب خوانی در کشورمان ـ به استثنای کتاب های 
درســی که دانش آموزان و دانشجویان مجبور به 
خواندن آنها هستندـ گواه روشنی بر درستی و بجا 

بودن این نگرانی است. سال گذشته وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سرانه مطالعه در جامعه ایرانی 
را 1۲ و نیم دقیقه در روز اعالم کرد؛ عددی که در 
نتیجه بررسی های کارشناسی به دست آمده و البته 
چندان هم دور از واقعیت نیســت و خودمان هم 
می دانیم حال عمومی کتاب خوانی در کشورمان 
خوب نیست! به ویژه اینکه در یکی دو دهه اخیر، 
با رشد فزاینده و خیره کننده ابزارهای نوین مانند 
فضای مجازی و وسایل الکترونیک، مانند موبایل 
هوشمند و تبلت، خیلی بیشــتر از قبل میدان را 

برای کتاب و کتاب خوانی تنگ کرده است.
اما راه چاره چیست؟ اگر قرار به ارائه راه حل 
برای درمان این درد خطرناک »بی کتابی« باشد، 
می توان راه های زیادی پیشنهاد کرد که البته تا پیش 
از این هم زیاد گفته شــده و درست است؛ مانند 
فرهنگ ســازی از طریق وسایل ارتباط جمعی و 
رسانه های نوین، فضاســازی های تأثیرگذار در 

معابــر عمومی و پارک ها و وســایل حمل ونقل 
عمومی و مهم تــر از همه اینها، کمک والدین به 
کتاب خوان بــار آمدن فرزنــدان از همان دوران 
کودکی و نوجوانی و در محیط خانه و خانواده که 
البته این راه حل اخیر، بهتر از همه راه های دیگر و 

عمیق تر خواهد بود.
امــا در میان همه این راه ها می توان به یک راه 
بدیع و نوین هم اشــاره کرد که ترکیبی از عادت 
پســندیده کتاب خوانی و بهره گیری از ابزارهای 

نوین است؛ »نسخه صوتی و گویای کتاب ها«. 
پدیــده کتاب های گویا که حــدود یک دهه 
است رونق جدی گرفته و بیشتر در میان برخی 
نوجوانان و جوانان شناخته شده، می تواند کمک 
شایانی به درمان این زخم و درد خطرناک کند. 
اگر هــدف از کتاب خوانــی، افزایش آگاهی و 
 همین است، پس 

ً
معرفت آدم ها باشد که حتما

 منحصر و محدود به کتاب های 
ً
این هدف لزوما

کاغذی و مرســوم نیســت و اگرچــه کتاب در 
دست گرفتن و غرق شدن در البه الی صفحات 
آن، حــال و هوای متفاوتــی دارد و با هیچ چیز 
قابل معامله نیست، اما می توان با گذاشتن یک 
هندزفری در گوش و گوش کردن به داســتان یا 
حکایتی اثرگذار یا یک مبحث معرفتی و رشد 
دهنده، خأل کتاب خوانی را تا میزان خوبی جبران 
کرد. کتاب های صوتی یا گویا، نمی توانند و نباید 
جایگزین رسم کتاب خوانی شــوند، اما پدیده 
مبارکی هســتند که با جذابیت های نسبی شان 
می توانند نوجوان و جــوان و زن و مرد ایرانی را 
به جای غرق شدن در میان فیلم ها و عکس های 
جور واجور مجازی، برای دقایق یا ســاعتی، به 
دنیای معرفت و آگاهی ببرد و البته این ابزار هم 
مانند کتاب های کاغذی، نیازمند ممیزی آگاهانه 
و نظارت مسئوالنه است تا هر متاع نامبارکی به 

خورد مخاطب داده نشود.

کتاب نخوانی درمان  برای  نسخه ای 
یادداشتی درباره رونق کتاب های صوتی و گویا

   برداشت    

مرداد ماه بود که جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان برگزار شد 
و ناِم فیلم »منطقه پرواز ممنوع« بر ســر زبان ها 
افتاد؛ فیلمی که در خالصه آن آمده است: »فیلم 
ماجراجویانه »منطقه پــرواز ممنوع«، روایتگر 

داستان سه نوجوان است که در حین آماده  شدن 
برای مســابقه ســاخت پهپاد، با پیدا شدن یک 
یوزپلنــگ در حوالی محل زندگی شــان، وارد 

مسائل و درگیری های مهیجی می شوند.«
شاید این بهترین توصیف برای فیلمی باشد 
که توانست جایزه پرمخاطب ترین فیلم جشنواره 
کــودک و نوجــوان را از آِن خــود کند، فیلمی 
ماجراجویانه که مخاطبانش نوجوانان هســتند 
و از ایــن ماجراجویی نیز لذت می برند، به ویژه 

تو در تو
شرحی بر خطبه متقین

نسیم اسدپور
دبیر سرویس فرهنگ

آرش فهیم
منتقد سینما

حامد حسین عسکری
فعال فرهنگی

پسربچه های همسن بازیگران این فیلم سینمایی.
حاال مدتی است این فیلم مهمان پرده نقره ای 
سینماها شده اســت و خانواده ها بتوانند پس از 
مدت ها با خیال راحت همراه فرزندان شــان به 
تماشــای فیلمی بروند که ویــژه و مختص آنان 

است.
»منطقه پرواز ممنوع« ویژگی های خوبی دارد 
که سبب می شــود نوجوانان با رضایت از سالن 
ســینما خارج شوند. اولین ویژگی آن را می توان 
جذابیت هایی دانست که داستان اصلی را پیش 
می برند، مانند ساخت هواپیما، مبارزه با عده  ای 
خالفکار و هیجانات زیادی که به مخاطب برای 
دنبال کردن داســتان انرژی مضاعفی می دهد. 
وجه دیگری کــه این فیلــم را متمایز می کند، 
شجاعتی قابل باور است که بازیگران نوجوان با 
بازی خوب شان آن را بیش از پیش به مخاطبان 

هم سن و سال خود القا می کنند. 
البته شاید در کل، داشتِن این شجاعت برای 
 پاستوریزه و 

ً
نوجوان امروزی که با تربیتی نســبتا

خاص بزرگ می شــود و به جز سرگرم شدن با 
تبلت و موبایل کمتر فراغت دیگری دارد، کمی 
عجیب بیاید که اگر همین هم باشد باز می توان 
در فیلم »منطقه پرواز ممنوع« این خصلت را به 
نوجوانان آمــوزش داد و این از برتری های فیلم 
نسبت به دیگر فیلم هایی است که در چند سال 
اخیر برای نوجوانان ساخته شده است. هر چند 
در فیلم نیز بارها به این نکته اشاره می کند که این 
شــجاعت ویژگی ای است که از »آقا مصطفی« 
به پســرش »محمدمهدی« رسیده و »نصیر« و 
ه« هم که شاگردان آقا مصطفی هستند، 

ّ
»روح الل

این شجاعت را از او یاد گرفته اند.
داستان »منطقه پرواز ممنوع« به خودی خود 
برای نوجوان جذاب اســت و این جذابیت در 
نیم ساعت پایانی فیلم به اوج خود می رسد؛ اما 
در برخی موارد داستان به سمت وسویی هدایت 
می شــود که چندان واقعی و در دسترس به نظر 
نمی آید؛ مانند تماشای پرتاب موشک ماهواره 
بر از سوی بچه ها. در برخی قسمت ها نیز حتی 
برای پیشبرد داستان از مواردی غلوآمیز استفاده 

شده است، مانند صحنه ورود یوزپلنگ.

 شــخصیت پردازی ها ضعیف و در جاهایی 
دارای افــراط و تفریط اســت. بــرای نمونه ما 
در نوجــوان و بازیگــر اصلی داســتان، یعنی 
»محمدمهــدی« هیــچ گونه وجــه نوجوانی 
نمی بینیم، بلکه هر چه از این شخصیت نمود پیدا 
می کند شخصیتی بزرگ تر از سن اوست، اما به 
هر حال این فیلم، پر از آموزه هایی است که این 
روزها نوجوانان ما به آن نیاز دارند؛ از شجاعت 
گرفته تا باور داشــتِن خود، به اینکه آن چه اراده 
کنند می توانند انجام دهند. نکته دیگری که بسیار 
خوب به نوجوان آموزش داده شده، بحثی است 
که در متن سروِد پخش شده در میانه فیلم مطرح 
می شــود و به نوجوانان می آموزد تــا چه اندازه 
همــکاری و تعــاون و کار گروهی نتیجه بخش 
اســت. افزون بر این، آموزش و القای »احساس 
مســئولیت اجتماعی« و حساســیت در برابر 
آنچه در محیــط دور و اطراف می گذرد، ویژگی 
مثبت دیگری است که در این اثر سینمایی دیده 

می شود. 
البته کارگردان می توانســت برخی مفاهیم 
را بــه صورت غیر مســتقیم  بیان کند تا شــائبه 
شعاری بودن برای این اثر سینمایی مطرح نشود؛ 
مانند برخی دیالوگ ها یــا دکور و چیدمان اتاق 

محمدمهدی.
مــورد دیگری که بایــد در فیلم های نوجوان 
بیش از پیش مدنظــر قرار داد، توجه به این نکته 
اســت که ذات نوجوان به دنبال شــادی است، 
شاید این اصطالح زیاد به گوش مان خورده باشد 
کــه نوجوانان حتی به ترک دیوار نیز می خندند، 
بنابراین چنانچه یک تولید با چاشــنی حداقلی 
طنز همراه باشد، می تواند مفاهیم خود را بهتر از 
قبل به مخاطب منتقل کند، در صورتی که در فیلم 
منطقه پرواز ممنوع این چاشنی بسیار کمرنگ تر 
از چیزی است که باید باشد و همین مسئله شاید 

بیننده نوجوان را در جاهایی خسته و کسل کند.
در انتها باید تولید این قبیل فیلم های سینمایی 
را یک موفقیت برای سینمای ایران دانست، چه 
از نظر آموزه هایی که به آن اشاره شد و چه از نظر 
جدی گرفتن حوزه کودک و نوجوان در سینمای 

روبه پیشرفت ایران زمین.

 نگاهی به تازه ترین اثر سینمای کودک و نوجوان

 ورود به منطقه
ع واز ممنو  پر
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بوی نامطبوعی اتاق تاریک و نمور بازداشتگاه 
را پــر کرده بــود. همه چیز را هــم که تحمل 
می کردی، همنشــینی با بعضی آدم ها در اینجا 
بیشتر آزارت می داد.به دورتادور خودم که نگاه 
کردم، پشیمانی سراسر وجودم را گرفته بود. دلم 
می خواست گریه کنم؛ ولی خجالت کشیدم؛ 
مکبر مسجد و قاری قرآن را چه به بازداشت و 
پرونده؟ یاد مادرخدا بیامرزم افتادم که همیشه 

نصیحتم می کرد و می گفت:
»ـ مهــدی جان تو همه چیــت خوبه، دین 
و ایمانت، کار و زندگیت فقط شــیطون از راه 
اخالقت وارد می شــه، اینقــدر زود عصبانی 

نشو... .«
بدترین خصلت اخالقیت رو می دانستی، 
چیزی که همه  کارهای خیرت رو زیر ســؤال 
می برد؛ از کوچک ترین موضوع چنان عصبی 
می شدی که می خواستی دنیا را به هم بریزی... 
دیروز هم جلوی خانه، سر پارک کردن ماشین 
با پسر همســایه چنان دعوایی راه انداختی که 
شیشه های ماشینش را تو یک چشم به هم زدن 
خرد کردی. آنقدر ترسیده بودند که حتی قدرت 
عکس العمل هم نداشــتند. اما تو مثل یک ببر 
زخمی نعره می کشیدی... بهاره، دخترت توی 
ماشین نشســته بود و با بغض نگات می کرد، 
امــا تو اون لحظه ها هیچ چیــز برایت اهمیت 

نداشت.

حاال با شــکایت همســایه ای که ســال ها 
کنارتان بود، پایت به بازداشتگاه رسیده بود.

ذهنت آرام و بی صدا می رود طرف بهروز و 
بهاره و همسرت...

باالخره بغضت مجال پیدا می کند و اشک، 
خودش را البه الی محاســن خرمایی رنگت 

پنهان می کند.
دِر بازداشتگاه باز می شود.

سرباز نام تو را می خواند. با ترس لباسی را 
که تنها یادگار مادرت بود، برمی داری و بیرون 

می روی. زیرلب صدایش می کنی...
ـ مامان تورو خدا حواست به من باشه، اشتباه 

کردم. بیام بیرون رفتارام رو درست می کنم.
آقای مدبر، همان همسایه تان که کلی از تو 
شــاکی بود، آمده تا رضایــت بدهد، آن هم به 
خاطر اینکه بچه  مســجدی هستی و اهل خدا 
و پیامبــر)ص(. به او و خودت قول می دهی که 
برای درمــان رفتار خودت اقــدام کنی... باید 
مادرت را خوشحال کنی... زیرلب دعای کمیل 
را زمزمه می کنی تا باز هم امشــب صدایت در 
محله بپیچد، اما خودت دوســت داری با خدا 
نجوا کنی تا دســتت را بگیرد و بتوانی زودتر بر 

این حیوان سرکش غلبه کنی...

زندگی

  دکوراسیونی
 به سبک مادربزرگ

طاقچه  گلی با پارچــه ایرانی گلدوزی 
شده که نشان از هنر دستان بانوی خانه 
داشت، با گلدان شمعدانی و قرآنی که 
جایش همیشــه ثابت بود، تصویری از 
ســال های دور خانه های ایرانی  است؛ 
طاقچه هایی کــه نماد کاملــی از دین 
و  هنــر و آییــن بودند و در کنار ســایر 
چیدمان خانه، روح را تازه و دل را مصفا 
می کردند؛ ســاده بودند و کم خرج، اما 

نشاط بخش و زندگی آفرین.
اما این روزها شلف ها با طراحی های 
پیچیده و عجیب، جای طاقچه های ساده 
و جذاب ایرانی را گرفته اند و گلدان های 
مصنوعی بی روح، عطری برای پرکردن 

فضای خانه  ندارند.
بــرای طراحــی  بانــوی خانــه،   
دکوراســیون داخلی خانه اش، در میان 
صدهــا پایــگاه اینترنتی جســت وجو 
می کنــد و به الگوهای غربی و شــرقی 
متوسل می شــود؛ از دکوراسیون مدرن 
و اشــکال هندسی گوشه دار و منحنی  و 
مجسمه هایی منطبق با این سبک گرفته 
تا سبک های سنتی غرب و خاورمیانه و 
شرق دور...، همه را به یاری می گیرد تا 
خانه ای جذاب و پرنشاط داشته باشد؛ 
بر مبنای فنگ شــویی، چیدمان خانه را 
بــه گونه ای طراحی می کنــد که انرژی 
در خانه جریان داشته باشــد و از انواع 
نمادهای این فن چینی بــرای افزایش 
شــادی، موفقیت و انــرژی مثبت بهره 
می گیرد و همــه قوانیــن آن را با دقت 
رعایــت می کند؛ اما آنچه باید بشــود 

نمی شود!
نتیجه پیــروی از همه ســبک های 
دکوراســیون یکســان بــوده و اگرچه 
ممکن اســت برای میهمان ها جذاب 
بــوده و موجب تعریف و تمجید آنها از 
ســلیقه بانوی خانه شــود؛ اما حقیقت 
این اســت کــه این تعاریــف موقت و 
 زود گذر تأثیری بر نشاط خانه نخواهد

 داشت. 
نشــاط خانه ایرانی با دکوراسیونی 
منطبق با اصول اسالمی و ایرانی تأمین 
می شود و بانوی ایرانی برای بازگرداندن 
روح نشاط و زندگی به خانه کافی است 
بــه فرهنگ خود نزدیک شــده و همان 
معیارها را چاشنی ســلیقه و هنر خود 
کند؛ اســتفاده از ظروف گران قیمت و 
بی مصرف در دکور خانه، مجســمه ها 
پرهزینــه،  و  بــزرگ  دکوری هــای  و 
مبل های مجلل و گران قیمت، پرکردن 
تمام فضــای خانه با انــواع مبل و میز 
و صندلــی، بی پرده بــودن پنجره های 
خانه و از همــه مهم تر تغییر زود به زود 
دکوراسیون و لوازم منزل، که برگرفته از 
الگوهای بیگانه  هستند، بدون شک در 
تضــاد و تعارض با فرهنگ ملی و دینی 
ماســت و خانه ایرانی را روز به روز از 
 زیبایی و سادگی غیر قابل وصفش دور 

می کند. 
بــرای دور مانــدن از این آســیب، 
فارغ از انواع دکوراسیون های پرهزینه، 
باسادگی و ســلیقه و هنر زنانه، خانه را 
به کانون آرامش و نشــاط و خاطرات به 
یاد ماندنی تبدیل کنیم؛ درســت مانند 
مادربزرگ های مــان کــه ماندگارترین 
دکورها را در خانه های شــان رقم زدند 
و هنوز پس از گذشت سال ها برای مان 
جذاب و دلنشــین هستند؛ کافی است 
از هنر و سلیقه شــان کمــک بگیریم و 
از ســاده ترین ابزار، دکــوری جذاب و 

چشم نواز بسازیم.

خانه

»احتکار کردن« یکی از مســائلی است که در دین 
اســالم به شدت نکوهش شده است. احتکار یعنی 
یک نفر کاالیی را که مورد نیاز جامعه است، از بازار 
جمع کرده و سبب افزایش قیمت آن با هر انگیزه ای 
شــود.در ســال های اخیر، شــاهد نوع جدیدی از 
احتکار هستیم که نه سرمایه داران بزرگ و آقازاده ها، 
کــه عموم مردم بــه آن رو آورده انــد و آن »احتکار 
خانگی« اســت. در یکی دو ســال اخیر با افزایش 
قیمت ارز در مواجهه با بازار اقالم از خود ارز گرفته 
تا خودرو و کاالهای اساسی و مصرفی روز جامعه با 

سه رویکرد مواجه بوده ایم.

BBسه دسته خریدار
یک دسته از افراد که پول های هنگفتی در بانک ها 
داشــتند، آن را به خرید خودرو و زمین اختصاص 
دادند تا ارزش پول شــان را حفظ کنند. دســته دوم 
که به مراتب صاحب پول کمتری بودند، پول شــان 
را بــه خرید ارز و لوازم خانگی اختصاص دادند که 
پــس از پایان بحرانی که به کشــور روی آورده  بود، 
بتوانند پول شان را به اندازه تورم افزایش داده باشند؛ 
اما دســته سوم که پولی در بساط نداشتند که نگران 
کاهش ارزش آن باشند، از ترس معیشت فردای شان 
به فروشگاه ها روی آوردند و چندین برابر نیاز روزانه 
خود را خریدند که اینــان در واقع مرتکب احتکار 

خانگی شدند.

سال گذشته در همین ایام؛ همه اقالم در فروشگاه ها 
بیش از نیاز روزانــه مردم به فروش می رفت. تصاویر 
منتشر شده نشان می داد مردم نسبت به فردای خود و 
خالی شدن سبد خانواده از کاالهای اساسی بیم دارند 
و فردی که می خواســت ده ها بطری روغن را یکجا 
بخرد، به سوژه رســانه های کشور تبدیل شد. در این 
میان، برخی تولیدکننــدگان و واردکنندگان کاالهای 
اساسی که عطش خرید مردم را مشاهده می کردند، 
سعی کردند جامعه را تشنه محصوالت خود کرده و 

پس از افزایش قیمت ها، آن را وارد بازار کنند. 

BBصف های طوالنی
اما دلیل تشــکیل صف های طوالنی در کشور 
ما چیســت؟ »علیرضا زمانی« کارشناس مسائل 
فرهنگی و اجتماعی معتقد اســت: »انبار کردن و 
ذخیره سازی تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی 
زمانه پیش می رود و به یک فرهنگ تبدیل می شود؛ 
چون مردم ما در طول تاریخ تجربه های مشــابهی 
داشته اند، بنابراین نگران آینده هستند و از ترس نبود 

ثبات اقتصادی به چنین کارهایی دست می زنند.«
مدتی اســت عادت کرده ایم برای خرید اقالمی 
که به تازگی گران شده اند؛ صف های طوالنی ایجاد 
کنیم. گاهی این گران شدن در حد یک شایعه است 
و ما این شایعه را به واقعیت تبدیل می کنیم؛ چرا که 
با خرید بیش از حد ما، آن محصول در بازار کمیاب 
شده و در نتیجه به وسیله سودجویان افزایش قیمت 
داده می شــود. صف های طوالنی خرید ارز، روغن 
خوراکی و حتی بنزین واقعیت جامعه ماست که با 

آن مواجه هستیم. 

BB!برعکس دیگران
این داستان را همگی شنیده ایم: »یک روز صبح 
در کشــور آلمان مردمی که برای خرید شــیر آمده 
بودند، در کمال تعجب دیدند شــیری که تا دیروز 
یک یورو فروخته می شــد، امروز 1/5 یورو عرضه 
می شود. هیچ کسی ســروصدا و اغتشاشی نکرد؛ 
اما شــیر هم نخریدند و بطری های شیر به کارخانه 
مرجوع شد و همان شب »آنگال مرکل« از تلویزیون 
رسمی آلمان به صورت زنده از مردم کشورش بابت 
این گرانی عذرخواهی کرد و از فردا شــیر دوباره به 
قیمت یک یورو توزیع شد...«گذشته از صحت یا 
ســقم این داستان، شاهد آن هستیم که در کشور ما 
 عکس این اتفاق می افتد؛ یعنی هر چند همه 

ً
کامال

ما از گرانی ناراحت و نســبت به آن معترضیم؛ اما 
بیــش از همه از آن خرید کــرده و در خانه های مان 
انبار می کنیم تا در صورت بروز قحطی احتمالی از 

گرسنگی نمیریم.
واژه »قحطی« ممکن است قدری خنده دار باشد 
آن هم در روزگار کنونی ما و در کشــوری که منابع 
غنی فراوانی دارد و در بسیاری از اقالم از دارو گرفته 
تا مواد غذایی و ســوخت به خودکفایی رسیده و در 
برخی از موارد خود صادرکننده این اقالم است. به 
راستی کشوری که بحران های بزرگی، چون جنگ 
تحمیلی را پشــت سر گذاشــته و دچار قحطی و 
گرسنگی نشــده، حال چگونه ممکن است قحطی 
را تجربه کند؟ منشــأ این احساس کجاست؟ باید 
بگوییم دشــمنان در پی القای چنین حسی به مردم 
ایران هستند. پر واضح است که ملت ایران در مقابل 
تحریم ها ذره ای کمر خم نکرده است و دشمن هم 

این را به خوبی متوجه شــده که تحریم شــان اثری 
نداشته است. پس تالش شان را می کنند تا این گونه 
القا کننــد که کشــور از نظر اقالم اساســی دچار 
مشــکالتی اســت؛ از این رو با آنکه مسئوالن در 
بسیاری از موارد بارها اعالم کرده اند که انبارها پر از 
کاالســت، اما گویا مردم ترس آن را دارند که روزی 
با خالف آن مواجه شــوند که البته این هم ناشی از 
آن است که متأسفانه مسئوالن کشور بارها در چند 
سال اخیر خلف وعده کرده و مردم را نسبت به خود 

بی اعتماد کرده اند.

BBدالالل و سودجویان
از ســوی دیگر، با افرادی مواجهیم که در عرف 
جامعه آنها را »دالل« می نامند. دالالن و سودجویان 
هم در این مهلکه سرباز دشمن هستند و تأثیر مهمی 
در ایجاد فضای عدم احساس امنیت اقتصادی مردم 
دارند؛ اما باید گفت همه اینها. یعنی چه دشــمنی 
چون آمریکا و چه سودجویی افرادی که در کشور به 
دنبال سود بیشتر هستند، تنها یک راه برای موفقیت 
می یابند و آن برخورد نادرست مردم با پدیده ای چون 
گرانی اســت. به صورت مقطعی هم که نگاه کنیم، 
می بینیم هرگاه کاالیی گران شــده و مصرف کننده 
برای مدتی آن را نخریده اســت؛ قیمت آن خود به 
خود کاهش یافته بدون آنکه بخواهد صدایی از کسی 
بلند شود؛ اما هرگاه صف های طوالنی برای خرید 
آن کاال ایجاد کرده ایــم، تولیدکننده و یا واردکننده 
افزون بر آنکه عرضه را کاهش داده است، قیمت را 
نیز باال برده که سود بیشتری برده باشد و این یعنی »از 

ماست که بر ماست...«

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

 تفاوت های روحی زن و مرد را 
ً
پرسش: لطفا

برای مان معرفی کنید تا برای تحکیم خانواده 
از آن بهره ببریم؟ 

پاسخ: یکــی از شــگفتی های جهان هستی و 
دســتگاه آفرینش، وجود تفاوت هــا بین زنان 
ومردان است. پژوهشــگران پس از بررسی و 
تحقیق های متعدد، به این نتیجه رســیده اند که 
رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در برخی 
از صفت های اصلی به صورت ذاتی، با هم فرق 
داشته و تحت تأثیر جنسیت، به گونه ای متفاوت 

از یکدیگر عمل می کنند.
مردان به جهت غالب بودن قوه استدالل گرا، 
بیشــتر به ریاضیــات، علوم و منطــق و تاریخ 
عالقه مندند؛ ولی دختران به دلیل غالب بودن 
بعد عاطفی و احساسی در وجودشان، به زبان 
و هنر عالقه بیشتری دارند و حافظه قوی تری نیز 
دارند. زنان در حس المســه، شنوایی و بویایی 
قوی تر از مردان هستند و مردان در حس بینایی 
قوی ترنــد. زنان به درد حســاس ترند و تحمل 
کمتری نسبت به مردان دارند؛ ولی ناراحتی های 
درازمدت را بهتر از مردان تحمل می کنند. زنان 
از عاطفه و محبت بیشــتری نســبت به مردان 
برخوردارند و تشنه محبت هستند؛ ولی مردان 
بیشتر عقل گرا هستند؛ زنان می خواهند مورد 
حمایت باشند و به این حمایت اهمیت می دهند 
و اگــر زن حس کند از طرف همســرش مورد 

بی مهری قرار گرفته، به شدت آزرده می شود و 
واکنش های عاطفی شدید نشان می دهد. زنان 
به زیبایی  و مسائل مذهبی عالقه بیشتری دارند 
و مردان جنبه های سیاســی و تئوری قوی تری 
دارند. برای نمونه، زنان به زیبایی ظاهری خود 
و زیبایی منزل و زندگی خود بیشــتر از مردان 
اهمیت می دهند. از این رو شــلخته بودن برای 
مرد آنقدر عیب و زشــت نیســت که برای زن 
عیب است. گرایش  معنوی و دینی در میان  زنان  
بیشتر از مردان است؛ زیرا زن  مسائل  روحی  و 
معنوی  را با روان  خود ســازگارتر می یابد و بر 
اســاس  تحقیقات،  مردان  بیشتر از زنان  به  امور 
مادی و اقتصادی گرایش دارند. استقالل برای 
مردان اهمیت بســیاری دارد، آنها می خواهند 
درباره مســائل مالی و معامالت و دیگر موارد 
مشابه، مستقل عمل کرده و مخالفت همسر یا 
بی توجهی او به این نکته، می تواند مشــکالت 
و موانعی در زندگی مشــترک ایجاد کند؛ زیرا 
مرد تصور می کند به احساس استقاللش لطمه 
خورده است. روان  زن  به  وابستگی  گرایش  دارد 
و در ارتباط  با دیگران  کارآمدتر می شود. روحیه 
پذیرش و تســلیم زن بیشتر از مرد است و زنان 
با این روحیه بیشــتر و زودتر پذیرای ارتباط با 
دوســتان نیز هســتند. جنس  زن  هیجانی تر از 
جنس  مرد است و کیفیت  هیجان  او نیز با مرد 
فرق  می کند. بعضی از تفاوت های روان شناسی 
دیگر مــرد و زن از این ویژگــی برمی خیزد که 
مردان موقعیت ها و اوضاع را به طور کلی درک 
می کنند و تفکــر کلی دارند و زنــان، بر روی 

جزئیات و نکات ظریف تمرکز می کنند.

سرشت زنان و مردان متفاوت است
   راه نرفته    

وزی  نجوای پیر
   مسجد    

نفیسه محمدی
داستان نویس

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

خرد

سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی ـ 1۸

 آخوند
مخالف والیت فقیه نیست

در شــماره گذشــته نــگاه ویــژه آخوند 
خراسانی درباره والیت فقیه بررسی شد و 
به این نتیجه رسیدیم که وی والیت فقها را 
تنها در محدوده تبلیغ احکام فتوا و قضاوت 
که قاطبه فقها بــا گرایش های گوناگون به 
آن اعتقاد دارند، ثابت شــده می داند؛ اما 
در امور کلی سیاسی که امام معصوم)ع( 
والیت دارد، والیت فقیه اثبات شــدنی 
نیســت. نکته مهم در اینجا این است که 
استدالل آخوند خراسانی، مبنی بر انکار 
اطالق ادله والیت فقیه و تقیید آن به افتاء، 
تبلیــغ دین و قضاوت، مبتنــی بر دیدگاه 
اصولی وی درباره »قــدر متیقن در مقام 
تخاطب« است. از آنجا که وی قدر متیقن 
در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطالق 
می داند،  وجود قدر متیقن افتاء، تبلیغ دین 
و قضاوت را مانع انعقاد اطالق در والیت 
فقیه نســبت به اداره جامعــه می داند. در 
نتیجه، به عقیده وی نمی توان داللت این 
 ادله را به نحو مطلــق درباره والیت فقیه 

پذیرفت.
 یعنی نکته ای که ســبب شــده است 
ادلــه والیت  آخوند خراســانی داللت 
فقیــه را بر والیت در امور کلی سیاســی 
نپذیرد، وجود یــک مانع از انعقاد اطالق 
است،  نه عدم مقتضی1 در نتیجه می توان 
تا اینجــا دیــدگاه وی را در قالب نظریه 
والیت مقیده در برابر والیت مطلقه قرار 
داد که به موجــب آن والیت فقیه تنها در 
دو شــأن »فتوا« و »قضاوت« قابل اثبات 
اســت و شأن ســوم، یعنی اداره جامعه و 
در اختیــار گرفتن امور کلی سیاســی را 
شامل نمی شــود. به این ترتیب، تا اینجا 
نمی تــوان وی را به طــول کلی مخالف 
والیت فقیه دانســت؛ در واقــع، آخوند 
خراســانی نیز همچون شــیخ انصاری، 
والیت فقیه را براســاس روایات تنها در 
محدوده احکام شرعی می پذیرد و وجوب 
 اطاعت از فقیه، مانند امام معصوم)ع( را 

نمی تابد. 
نکته دیگری که در اینجا الزم اســت 
بررسی شــود،  »اســتقالل نداشتن غیر 
ولــّی در تصرف« اســت. توقف تصرف 
غیــر ولّی بــر اذن ولــّی اســت. در این 
بررســی  انصاری درصدد  وجه،  شــیخ 
این مسئله اســت که آیا افراد در تصرف 
کردن باید از ولّی اجــازه بگیرند یا خود 
می توانند بدون اجــازه او تصرف کنند؟ 
»شــیخ انصاری« استاد آخوند خراسانی 
 در ایــن بــاره یــک ضابطه کلــی بیان

 می کند. 
از نظر وی، »دربــاره هر کار معروفی 
که می دانیم شارع اراده کرده است که در 
خارج انجام گیــرد، اگر بدانیم که وظیفه 
شــخص خاصی اســت، مثل رأی پدر 
درباره مال فرزند صغیرش، در این صورت 
هیچ اشکالی در این موارد پیش نمی آید و 
اگر چنین علمی نداشته باشیم و احتمال 
بدهیم که وجود یا وجوب آن کار، مشروط 
به نظر فقیه است،  واجب است در این کار 
به فقیه مراجعه کنیم.«۲ آخوند خراسانی 
در حاشــیه بر این نظر شــیخ انصاری، 
وجوب مراجعه به نظر فقیه در این موارد 
 را مشــروط به شــک در تأثیــر وضعی

 می کند.
منابع:

1ـ منصور میر احمدی،  اندیشــه سیاسی آخوندخراسانی، 
ص ۸9.

۲ـ مرتضی انصاری، فوائداالصول، ج1، ص 49.

شیوه مجتهدان و علمای واقعی از دیرباز چنین 
بوده است که برای بیان فتوا یا نظری اعتقادی، به 
تعبیر مشهور فحص الی الیأس می کردند و حتی 
در تعریف اجتهاد گفته اند استفراغ وسع جهت 
تحصیل حجت به حکم شــرعی. هنگامی که 
مجتهد قصد دارد در مورد یک رویداد یا واقعه 
حکم خود را اعالم کنــد، تمام جد و جهدش 
را بــه کار می گیرد تا با غور در مجموعه آیات و 
روایات، از نظر درســتی سند و بررسی جهت 
صدور و کشــف قرائــن احتمالــی و ارتباط و 
پیوند آنان با یکدیگر بتواند حکمی بیان کند که 
حتی المقدور با حکم نفس االمر مطابق باشد. 
در این صورت، حتی اگر او در ســلوک عالمانه 
به حکم خطایی هم رسیده باشد، مأجور و معفو 

است.
یکی از نشانه های کم دانشی، ناقص سخن 
گفتــن و بی توجه بــه جوانــب و حیثیت های 
گوناگــون و بی عنایت به منظومــه فکری یک 
مکتب ســخن گفتن اســت... بدین معنا که با 
بزرگنمایی یک گزاره و بدون قــرار دادن آن در 
کنار قیودات و تخصیصــات موجود، از همان 
گزاره نتیجه  گیری می شود. این نگاه بخشی نگر، 
گاه تعمدی و آگاهانه است و گاه از روی غفلت و 
کم دانشی! به همین دلیل، ممکن است شخصی 
علت ناقصه یک واقعــه یا مطلب را علت تامه 
بفهمد و برای نمونه بگوید منشأ حکومت رأی 
مردم اســت و از بیان شروط و علل دیگر مانند 
عدالت و تقوا چشم پوشی کند. یا ممکن است 
بین حیثیت تشــریع و تکوین خلط کند و آیه و 
روایت تکوینی را با حیثیت تشریعی به کار ببرد 

و برعکس. 
برای نمونه شــخصی آیه »و ما انت علیهم 
بوکیل« را این طور می فهمد که پیامبر وکیل مردم 
نیست و فقط وظیفه اش گفتن احکام خداست و 

جز این امری بر دوش نبی خدا نیست.
از این ناپسندتر تحریف و درک نادرست از 
مفاهیم قرآنی است؛ چنانچه وکیل را آقا باالسر 
معنا می کند! گام نخســت تفسیر و برداشت از 

یک متن، فهم مفردات آن است.

مفســر حکیم، عالمــه طباطبایــی از آنجا 
که مجتهدی برجسته اســت در تفسیر این آیه 
می نویســد: »معنای آن این اســت که ما به تو 
دســتور داده ایم ایشان را به آنچه گفته ایم تهدید 
کنی؛ چـون مـا قـرآن را بـه حـق و برای این نازل 
کرده ایم که آن را بــر مردم بخوانی و بس، حال 
هر کس با آن هدایت یافت، نفع هدایتش عاید 
خودش می شود و هر کس گمراه شد و هدایت 
نیافت، ضرر گمراهی نیز عاید خودش می شود و 
تو از طرف من وکیل و مدبر شئون آنان نیستی تا 
هدایت را در دل آنان جای دهی، تو از این بابت 

هیچ اختیاری و مسئولیتی نداری.«
چنانچه مشاهده می شــود، عالمه بحث را 
هدایت دل عنوان کرده که امری تکوینی اســت 
و روشــن است اســالم در حوزه تشریع با بیان 
احکام گوناگون پیامبر، بر مؤمنان والیت دارد. 
اگر حرف گوینده مورد قبول باشد، فلسفه حدود 
و تعزیرات و بسیاری از احکام بی معنی می شود 
 به همین دلیل و بــا نگاه جامع به قرآن، 

ً
و دقیقا

عالمه و سایر مفسران این آیه را به معنای تکوینی 
و هدایت دل می گیرند.

پیامبر عهده دار یقین دل مردم نیست؛ ولی در 
بخش قوانین و احکام، حتــی اهل کتاب تحت 
حکومت اسالمی باید به قوانین جامعه تن دهند 

و در صورت تخطی مجازات  شوند.
همچنین در تفسیر آیه 66 سوره انعام که شبیه 
آیه پیش گفته است، ایشــان در المیزان نوشته 

است:
»سیاق جمله قل لست علیکم بوکیل سیاق 
کنایه است و می خواهد بفرماید: از چنین قومی 
اعراض کن و بگو اختیار شما به من واگذار نشده 
تا بتوانم از در خیرخواهی، شما را از تکذیب تان 
منع کنم. تنها چیزی که از من ســاخته اســت 
و مقــام من اقتضای آن را دارد این اســت که از 
عذاب شدیدی که در کمین شماست هشدارتان 

دهم.«
در ایــن آیه هم عالمه طباطبایــی، وکیل را به 
معنای آقا باالسر معنا نمی کند و با توجه به سیاق 

آیات آن را کنایه می داند.
 از ســوی 

ً
خبط بــزرگ دیگــری که معموال

ناقص العلم ها سر می زند، این است که گاهی با 
ظاهربینی و کوته نظری، سخنی را بیان می دارند 
که به لوازم یا توالی فاسد آن توجهی ندارند؛ برای 

 ارزیابی اظهارات روحانی درباره پیمان بستن پیامبر با کفار

ناقص علم  ثمره  ینی  جنجال آفر

در اوایــل انقالب افــراد و جریان های مختلفی 
در مسیر امام خمینی)ره( و اهداف انقالب گام 
نهادند؛ اما پس از چندی با گذر زمان، نه تنها از 
مسیر این جریان خارج شدند، بلکه در مواردی 
در جهت خــالف انقالب گام نهادنــد. از این 
منظر، می توان مرور زمان را به غربالی تشــبیه 
کرد که به بازشناسی انقالبی های صادق و کاذب 
کمک می کند؛ از جمله این افراد »شیخ یوسف 
صانعی« اســت. وی در سال 1316 خورشیدی 
در خانــواده ای روحانی در روســتای نیک آباد 
اصفهان متولد شــد. پدر وی، حجت االسالم 
محمدعلی صانعی و پــدر بزرگش، »آیت الله 
حاج یوســف« از روحانیون شناخته شده زمان 
خود بودند. آیت الله حاج یوســف در فلســفه 
از شــاگردان »میرزا جهانگیرخان« و در فقه از 

شاگردان »میرزا حبیب الله رشتی« از دلبسته های 
میرزای شــیرازی، رهبر قیام تنباکو و از مروجان 
نهضت او بوده اســت. یوسف صانعی در سال 
13۲5 وارد حوزه اصفهان شد و در سال 133۰ 
برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم مهاجرت 
کرد. بر اســاس کتاب »اسناد انقالب اسالمی« 
نام یوسف صانعی در حدود سی اعالمیه سیاسی 
و انقالبی به ثبت رســیده است. مهم ترین بیانیه 
مبلغان مذهبی قم پیش از انقالب، بیانیه مربوط به 
»خلع ید شاه از حکومت« است که نام آیت الله 
صانعی در این بیانیه هم دیده می شود. با پیروزی 
انقالب اســالمی امام خمینی)ره( شیخ یوسف 
صانعی را در تاریخ 135۸/1۲/1 به عضویت در 
شورای نگهبان منصوب کرد؛ اما شیخ صانعی 
پس از سه ســال از این سمت کناره گیری کرد. 
ســپس امام خمینی)ره( او را به دادســتانی کل 
کشــور منصوب کرد و صانعی سه سال بعد از 
این سمت نیز استعفا داد که امام طی بیانیه ای در 
این باره فرمودند: »از رفتن آقای صانعی، متأثر و 
متأسفم. امیدوارم ایشان هر کجا که باشند، فرد 
مؤثری باشــند1.« آقای صانعی دالیل استعفای 
خود را از دادستانی در نامه ای به امام)ره( چنین 
بیان کردند: »ضعف نیروی جسمی به خاطر 5 
ســال کار مداوم در دادستانی کل، عدم پذیرش 
و تحمل نظارت بر حسن اجرای قانون از ناحیه 
گروه ها و باندها، داشتن افکار و مبانی در مسائل 
اســالمی که بنا به نظر برخی از آقایــان، آرای 

»شاذ« محسوب شده و مقاومت می شود.«
پی نوشت :

1ـ صحیفه امام خمینی)ره(، ج 19، ص 3۰9.

فراز و فرود شیخ یوسف صانعی ـ 1

امام! فرزند 

   ریزش ها    

پس از آشــنایی بــا مبانی فکــری انقالب 
اسالمی، این ســؤال مطرح می شود که نگاه 
انقالب اســالمی به روابط بین الملل چگونه 
است؟ رویکرد انقالب اسالمی به این حوزه 
از یک ســو نگاهی واقع بینانه است و از سوی 
دیگر آن را بســتری برای گســترش اهداف 
انسان دوستانه اسالم می داند. از این رو، نفی 
نظامات ظالمانه موجود در عرصه بین المللی 
مطابق با اصل 15۲ و مقدمه قانون اساســی و 
همچنین تأکید امام بــر نفی هرگونه روابط با 
ظالمان جهت حرکت انقالب و نظام اسالمی 

را تعیین می کند.1
تحقــق حاکمیــت تشــریعی الهــی از 
آرمان های اساســی اسالم و انقالب اسالمی 
اســت. به تبع این باور، بــر »ابتنای نظامات 
جهانی بر حاکمیت تشریعی الهی«۲ در مقدمه 
و اصل 154 قانون اساســی تأکید و تحقق آن 
وعده خداوند متعال تلقی شده است.3 انقالب 
اســالمی وظیفه خود می داند تا نــه تنها در 
نظامات غیر الهــی و ظالمانه موجود بر عالم 
هضم نشــود؛4 بلکه آنها را برهــم زند و در 
مسیری گام بردارد که منتهی به این حاکمیت 
شود.)اصل 15۲ و مقدمه قانون اساسی( علت 
این امر را نیز در چند چیز باید جســت وجو 

کرد:

اول اینکه، اصــل ممنوعیت در تبعیت از 
طاغوت از اصول مسلم اسالم است و شامل 
همه ملت ها می شــود و یکــی از علل بعثت 
انبیــاء الهی اســت. )نحل/ 36( از این منظر 
ســاختار پیش بینی شده در منشور ملل متحد 
و امتیازاتی، مانند حق وتو برای اعضای دائم 

شورای امنیت طاغوتی هستند.
دوم اینکــه، مبنای مقــررات بین المللی 
موجود نیز همان مبانی لیبرالیســم اســت و 
فرایند شکل گیری آنها در بستر تاریخی اروپا 
بوده5 و در نتیجه نظمی که ایجاد می شــود در 
خوش بینانه ترین وضعیــت، نظمی لیبرالی و 
سکوالریستی خواهد بود که در آن حاکمیت 
الهی هیچ جایگاهی نــدارد. بنابراین، هضم 
شــدن در این نظامات به مفهوم کنار گذاشتن 
اصل چهارم قانون اساســی و احکام اســالم 

است.
ســوم اینکه، هم مبانی انقالب اسالمی به 
گونه ای نیستند که قادر به همزیستی بلندمدت 
با نظامات فعلی جهان باشد و هم ساختارهای 
بین المللی امروز به گونه ای نیستند که بتوانند 
در کنار خود نظامات جدیدی را تحمل کنند؛ 

بنابراین درگیری قطعی و مستمر خواهد بود. 
پی نوشت ها:

1ـ امام خمینی)ره(، صحیفه، ج 4، ص ۲4۸.
۲ـ همان، ج ۲1، ص ۸۸.

3ـ  بیانات در ســومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین، 
.13۸5/1/۲5

4ـ بیانــات در مراســم ســیزدهمین ســالگرد رحلــت امــام 
ه(، 13۸1/3/14.

ّ
خمینی)رحمه الل

5ـ محمدرضا ضیائی بیکدلــی، حقوق بین الملل عمومی، تهران: 
گنج دانش، ص ۲5.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۶۸

ظالمانه نظامات  نفی   

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیئت علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

 نگاهی به موضوع احتکار خانگی کاالهای اساسی در مواقع خاص

یدن! صف های طوالنی برای گران تر خر

حمیدرضا حیدری
خبرنگار

مهدی عامری
کارشناس علوم اسالمی

نمونه با اســتناد به یک آیه، رفتــاری را به پیغمبر 
نسبت می دهند که گرچه در نگاه نخست کالمی 
بی اشکال است؛ اما با اندکی دقت انسان متوجه 
می شــود الزمه چنین بیانی نفی حکمت خدا و 
عصمت انبیاســت؛ برای نمونه فردی به آیه 56 
سوره انفال استناد کرده و برداشتش این است که 
پیامبر علی رغم عهدشکنی دشمنان بار دیگر با آنها 
معاهده امضا می کرد. اینجا نیز اگر نگاه جامع و 
عمیقی به آیه نشود، این طور برداشت می شود که 
گویا پیامبر فردی عاقبت اندیش نبوده که ساده ترین 
اصول تعامالت را نیز رعایت نمی کرده اســت! 
این امر نه تنها عصمت، که کیاســت پیامبر را نیز 

مخدوش جلوه می دهد.
اما عالمــه)ره( در المیزان، ذیــل آیه با دقت 
در تاریــخ و با عنایت به عصمــت و درایت نبی 
اعظم)ص( نوشته اســت: »این آیه در باره شش 
طائفه از یهود نازل شــده که یکــی از آنان طایفه 
ابن تابوت اســت و روشن شدن نقض عهدی که 
آیه شــریفه به آن اشاره می کند، محتاج این است 
که در وقایع و حوادثی که بعد از هجرت به مدینه 
در مدت هفت ســال میان آن حضرت و یهودیان 

جریان  یافت به طور اجمال سیر کرد.«
این یعنی مد نظر آیــه طوایف مختلف یهود 
هستند و این گونه نبوده که حضرت رسول با یک 

گروه بدعهد مجدد پای معامله بنشیند! علی رغم 
اینکه هم خودش و هم اصحابش می دانستند که 
ثمره این معاهده چیزی جز عهدشــکنی نیست. 
چنانچه عالمه در تفسیر آیه بیان داشته، معاهدات 
پیامبر با چندین گروه یهودی بوده اســت و این آیه 
در مقــام بیان عهدشــکنی و خیانت های کلیت 
یهود است و غرضش بیان جزئیات نیست؛ برای 
نمونه در این چند سال ایران با آمریکا و کشورهای 
متعدد اروپایی مانند فرانسه، انگلیس، آلمان و... 
پیمان بســته است. حال اگر یکی پس از تمام این 
اقدامات ـ که هر کدام تک تک دالیل خاص خود 
را داشــته اســت ـ اعالم کند غــرب قابل اعتماد 
نیست و پیمان شکن است، آیا بدین معناست که او 

قرارداد با عهدشکن را جایز می داند؟ 
به تعبیر دقیق تر، این آیه به هیچ وجه در مقام بیان 
جزئیات دیپلماسی اسالمی نیست، بلکه پیرامون 
رفتار و عملکرد یهود ســخن می گوید. برای فهم 
دقیق نظر قرآن در مورد تعامل با دشمنان، آیه نفی 
سبیل، آیات سوره ممتحنه و سوره محمد و بخش 
قابل توجهی از خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنین 
در نهج البالغه و... باید بررسی شده تا محکمات 
و متشابهات این بحث دریافت شود. آنگاه با فهم 
روح کلی بحث، متشابهات را بر محکمات حمل 

کرده تا بتوان حکمی درست بیان کرد.
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۱5 ۱4
پاسدار نوآور

بر اساس آمار ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، تعداد مشترکان اینترنت پر سرعت کشور 
به بیش از ۷۰ میلیون نفر رسیده که 6۰ میلیون نفر 
آنها مشــترک اینترنت همراه نســل 3 و 4 هستند. 
همزمان ارزیابی هــای بین المللی از جمله گزارش 
»Hootsuite« از رشد 135 درصدی تعداد کاربران 
شبکه های اجتماعی ایران نسبت به سال قبل حکایت 
دارد کــه این آمار به معنــای جمعیت 4۷ میلیونی 

کاربران شبکه های اجتماعی کشورمان است.
بر اســاس همین گزارش، رتبه های اول تا سوم 
جســت وجوی کاربــران ایرانی بــه کلیدواژه های 
»دانلود«، »فیلــم« و »عکس« اختصاص یافته که 
این روند عالقه باالی کاربران ایرانی به محتواهای 
چند رسانه ای منتشر شده در فضای مجازی را نشان 
می دهد؛ از این رو بیراه نیست که در طول چند سال 

اخیر نفوذ رسانه اجتماعی اینستاگرام به ویژه در بین 
خانواده های ایرانی به شدت افزایش یافته و به طبع 
آن پدیده اینفلوئنســرها و واینرهای اینستاگرامی به 
یکی از مهم ترین تهدیدات ضد فرهنگی کشور بدل 
شده است.در فضای مجازی اینفلوئنسرها افرادی 
هستند که در یک بســتر خاص، مانند اینستاگرام، 
دنبال کنندگان بســیاری دارند و نهادهای سیاسی، 
فرهنگی و حتی اقتصادی از طریق همکاری با این 
افراد، به جای کل بــازار، گروه ها و افراد خاصی را 
 اینفلوئنسرها 

ً
برای بازاریابی هدف قرار می دهند! غالبا

دو منشأ دارند که اولین آن فضای حقیقی است؛ به 
این معنا که اینفلوئنسر به دلیل سابقه هنری یا سیاسی 
خود در فضای حقیقی شناخته شده بوده و آن اعتبار 
فضای حقیقی موجب تبدیل شدنش به یک چهره 
تأثیرگذار در فضای مجازی شده است؛ اما برخالف 
 
ً
نوع اول بیشتر اینفلوئنسرهای فضای مجازی صرفا

 ساختارشــکنانه خود در 
ً
به دلیل فعالیت های غالبا

فضای مجازی به چهره های تأثیرگذار و پر مخاطب 
تبدیل شده اند!

برای نمونه، در طول ســالیان گذشــته در سایه 

بی توجهی نهادهای مســئول، کاربران دختر و پسر 
زیادی با عنوان اشتغال به حرفه مدلینگ و در سودای 
کسب شهرت و اعتبار عکس های بی حجاب خود را 
در اینستاگرام منتشر کرده اند که امروز برخی از آنها 
با عنوان »شاخ های مجازی« در بین میلیون ها کاربر 

فضای مجازی کشور شناخته شده اند.
اما این روزها پدیده »زوج های واینر« به تهدیدی 
به مراتب خطرناک تر از موج اول هجوم اینفلوئنسرها 
علیه ارزش ها و اعتقادات بدل شــده است. واینرها 
در ادبیات رســانه های اجتماعی به کاربرانی گفته 
می شــود که برای جذب مخاطب به انتشار عکس 

اکتفا نکرده و ویدئوهای کوتاه تولید می کنند.
دو سبک معروف و نام آشنای واینرهای مجازی، 
بیوتی بالگینگ و فود بالگینگ یا تولید محتوا درباره 
مسائل آرایشی و مواد غذایی است و بیشتر واینرها 
در ســایه معرفی و آموزش محصوالت آرایشــی و 
همچنین رســتوران گردی، زندگی خصوصی خود 
را با کاربران به اشــتراک گذاشته و از این طریق گاه 
به بیش از 3 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دست 
یافته اند که یک نمونه از آنها مدتی قبل از سوی مجله 

آمریکایی »فوربز« به عنوان برترین اینفلوئنسر زیبایی 
جهان معرفی شــد. این چهره های مبتذل مجازی 
که دستی در تبلیغ همجنس گرایی، سگ بازی و... 
هم دارند، با مشــارکت دهی به ظاهر همسران شان 
در تولیــد محتوا خط جدیــدی از تهاجم فرهنگی 
با عنوان »غیرت زدایی از مردان ایرانی« را شــروع 
کرده اند؛ زیرا بر اســاس مفاهیم اسالمی ـ ایرانی، 
غیرت به منزله یک حس درونی موجب محافظت 
از حریم خانواده می شــود و مرد باغیرت، ناموس 
خود را از دسترس لذت جویی و نگاه آلوده  دیگران 
دور می کنــد. هماهنگی محتوایــی و جهت گیری 
واینرها در هدف قراردهی غیــرت مردان ایرانی از 
فعالیت سازمان یافته آنها تحت اشراف سرویس های 
اطالعاتی دشمن حکایت دارد؛ زیرا از سال ها قبل 
در محافل اندیشــکده ای غرب هجمه به غیرت در 
جامعه موجب از هم پاشیدن نظام خانواده و حرکت 
به سوی آندلوسیزاسیون جامعه اسالمی می شود که 
نهادهای مسئول باید به این مسئله توجه ویژه داشته 
باشند و با انفعال خود عرصه را برای موج سواری این 

مزدوران فرهنگی دشمن باز نگذارند.

نکته گرام

 

عزت اللــه ضرغامــی: اگر ســالم دادن به 

خاتمی و هاشــمی گره ای از مشــکالت 
معیشــتی مردم بــاز می کند، پیشــنهاد 
می کنــم دفتــر رئیس جمهور فهرســت 
بلندی از »کروبی« و »موسوی« گرفته تا 
»مکرون« و »جانسون« برای عرض سالم 
 روزانه تهیه کند؛ شــاید دردی از مردم دوا 

شود.

صادق زیباکالم: آقای روحانی خیلی خیلی 

دیر به سخن درآمدید. پس از آنکه اعتماد 
۲4 میلیون را از دست دادید تازه به سخن 
درآمده اید. بعد از اولین سخنرانی تان پس 
از انتخابات دور دوم گفتم چرا با مردم مثل 
بچه ها صحبت می کنید؟ چرا واقعیت ها 
را با مردم در میــان نمی گذارید؟ چرا به 

مطالبات رأی دهندگان پشت کردید؟

محمدعلی ابطحی: کاش روحانی از مبارزه 

با فســادهای میلیونی و میلیــارد تومانی 
تشکر می کرد و هم زمان خواهان برخورد 
با فســادهای میلیارد دالری بود. جناحی 
شدن مبارزه با فساد، به معنای پایان مبارزه 
با فساد است. تا وقتی هر دستگاه حاکمیتی 
فقط فســاد رقبا را ببیند، مبارزه با فســاد 

جدی تلقی نمی شود.

محمود صادقی: آقای روحانی! فساد، فساد 

است؛ چه میلیونی چه میلیاردی. به جای 
فرافکنی با غده های فساد با دستگاه های 
کنید.  مقابلــه  زیرمجموعــه خودتــان 
بعضی از همکاران شما در هیئت دولت 
دســت کمی از همتایان شــان در دولت 

ف ندارند.
َ
َسل

رضا سراج: ترامپ با فریب خروج نیروهای 

نظامی آمریکا از سوریه، متحدان منطقه ای 
و اروپایی خود را به بازی ایران هراســی و 
روسیه هراســی کشــاند تا با دوشیدن هر 
چه بیشــتر آنان، امنیت را به مثابه کاالی 
آمریکایی به متحدانش بفروشد. از سوی 
دیگر، با اطمینان از موفقیت اجرای طرح 
براندازی نرم در عراق و بی ثبات سازی در 
لبنان سعی کرد موضوع فشار به ایران برای 

خروج از سوریه را نیز اجرایی کند.

»سایه« بر سر نیازمندان 
نیکــوکاری و کمک به افراد تهیدســت 
و دستگیری از مســتضعفان در فرهنگ 
اســالمی و ایرانی مردم کشور ما جایگاه 
واالیی دارد و همیشــه به مثابه یک ارزش 
قلمداد و از آن تجلیل شــده است؛ اما در 
طول سالیان گذشــته به دلیل نبود سامانه 
روشن و مشــخص اطالع رسانی امکان 
کســب اطــالع از نیازمندی هــای روز 
 
ً
محرومان را نداشته ایم و نمی دانستیم دقیقا

به کجا و چگونه کمک کنیم.
خوشبختانه اپلیکیشن هایی، مانند »سایه« 
با همــکاری چندین خیریــه معتبر این 
کاســتی را برطرف کرده و شــما با مرور 
نیازمندی های منتشــر شــده در آن و بر 
حسب توانایی و عالقه خود می توانید در 
راستای کمک به نیازمندان تحت پوشش 

اقدام کنید.

یادداشت

ستاره سازان پر افتخار

پروژه پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره 
خلیج فــارس به عنوان یکــی از مهم ترین 
پروژه هایــی بود کــه تحریم هــای تمام و 
کمال آمریکا را بی تأثیر کرد؛ این در حالی 
اســت که طرف های خارجی در کشاکش 
شروع تحریم ها در دهه هشتاد آن را ناتمام 
گذاشــتند. در صورتی که کشور در خرید 
 
ً
بنزیــن با مشــکل مواجه می شــد، عمال

تحریم ها اولین اثرهای خود را در کشــور 
نشان می داد؛ اما از ســوی دیگر میعانات 
گازی جزئی جدانشــدنی از مــواد خارج 
شده از چاه های گاز پارس جنوبی بود که در 
صورت پاالیش نشدن یا باید صادر می شد 
یا ســوزانده. همچنین در بحث صادرات 
محصوالت هم با وجود تحریم های دالری 
مشکالت اساسی به وجود می آمد. از سویی 
چون کشور برای تأمین گاز شبکه سراسری 
به تأمین گاز از پارس جنوبی نیاز داشت و 
 باید میزان 

ً
در رقابــت با طرف قطری حتما

برداشت خود را از این میدان بیشتر می کرد، 
باید برداشت گاز افزایش می یافت. هزینه 
ذخیره سازی میعانات گازی در این وضعیت 
در مخازن شــناور در دریا هم زمانی که از 
 صرفه اقتصادی 

ً
یک ماه می گذشــت عمال

نداشــت. بنابراین، همه راه ها یک مسیر را 
نشــان می داد و آن، اتکا به داخل و تکمیل 

کردن پاالیشگاه میعانات گازی بود. 
روزگاری در ۲۰ کیلومتــری غــرب 
بندرعباس شــاید تا 15 هــزار نفر نیروی 
متخصــص و فنــی در مجموعه ســتاره 
خلیج فارس ـ که از شــاهکارهای جوانان 
انقــالب در مجموعه قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( اســت ـ مشغول بودند 
و بــا پشــتکار و تکیه به خداونــد متعال 
و در ســایه توســل به ائمه اطهار فاز اول 
بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانــات گازی 
جهان را ظرف چهار ســال با مهندســی 
معکوس و تأمین تجهیزات از داخل اجرا 
کردند و فاز دو و ســه ایــن مجموعه هم 
هر یک طی 1۸ ماه به بهره برداری رسید. 
پاالیشــگاهی که به اندازه مصرف دو روز 
آب شرب شــهر تهران نیازمند آب روزانه 
اســت که این میزان هــم از خلیج فارس 
تأمین شده و حوضچه های برای این منظور 
در نظر گرفته شده و تأسیسات تلمبه و آب 
شــیرین کن آن خود یک پــروژه عظیم و 
مجزاست. با 3۸۸ کیلومتر لوله کشی مواد 
اولیه )میعانات گازی( را از پارس جنوبی 
دریافت و به با کیفیت ترین بنزین، گازوئیل، 
سوخت جت و... در جهان تبدیل می کند. 
اینها کشور را از بحران تأمین بنزین نجات 

داده و ما را صادرکننده بنزین می کنند.
اما جالب  آنجایی است که سازندگان 
این ستاره نقش بســته بر ساحل نیلگون 
خلیج فارس می خواســتند ســخن امام 
انقــالب خطاب بــه مســئوالن نفت بر 
زمین نماند؛ در جایی که ایشــان با اشاره 
به مشــعل های فــروزان در مناطق نفتی 
خوزســتان تأکید کردند، کاری کنید که 
این مشعل ها خاموش شــده و از مواد آن 
بهره برداری شــود، حــاال همان هایی که 
»ستاره« را ساختند، در خوزستان موادی 
را کــه روزگاری خــوراک مشــعل های 
پاالیشــگاه ها بود، به مواد با ارزش افزوده 
باال در فرایند پتروپاالیش تبدیل کرده اند. 
پتروپاالیش هایــی کــه راه برون رفت از 
اقتصاد خام فروشی نفت است، به دست 
اینها رقم می خورد و با اینان دیر نیســت 
تا آن روزگاری که رهبــر حکیم انقالب 
فرمودنــد: »کاری کنید تــا اهل علم دنیا 

ناچار شوند زبان فارسی یاد بگیرند.«

»امیدواریم با توجه بــه اینکه اقتصاد وی پی ان 
تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها 
و افراد زیــادی از آن بهره بــرداری می کنند با 
مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم 
اپراتور های وی پی ان رســمی در کشور شکل 
دهیــم؛ به ایــن معنی که وی پــی ان طبق یک 
مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتور های 
رســمی واگــذار شــود.« ایــن صحبت های 
»سیدابوالحسن فیروزآبادی«، دبیر شورای عالی 
فضای مجازی است که از ارائه »وی پی ان «های 

قانونی خبر می دهد. 
براســاس آمارهای ارائه شده، میزان فروش 
فیلترشکن ها در سال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان 
است که بدون هیچ نظارتی این مبلغ در گردش 
اســت. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها، 
بانک ها، مراکز اداری، سفارتخانه ها و... برای 
ارتباطات خود نیازمند اســتفاده از وی پی ان  ها 

هستند، رفع مشکالت در این زمینه مسئله ای 
ضروری است؛ چرا که تحریم ها مانع دسترسی 
و اســتفاده از بعضی پایگاه هــا و نرم افزار های 
ارائه دهنده سرویس هایی شده است که مورد نیاز 
پژوهشگران اســت. برای ما کارکرد وی پی ان  
برابر اســت با عبور از فیلتــر، اما هدف اصلی 
وی پی ان  ها ایجاد یک شــبکه امن برای انتقال 
داده هاســت. البته در روزهای گذشــته برخی 
افراد فــروش وی پی ان  قانونــی را برابر با آزاد 
شدن اســتفاده از فیلترشــکن ها دانسته بودند 
که باید توجه داشــت ایجاد وی پی ان  قانونی به 
معنای قانونی شدن اســتفاده از فیلترشکن ها 
نیست. در واقع ایجاد وی پی ان های قانونی برای 
استفاده از تمام کارکردهای این سرویس است 
و تنها دور زدن فیلتر هدف نیست. ضمن اینکه 
استفاده کنندگان از وی پی ان  ها مشخص خواهند 
بود و این مسئله نظارت را راحت تر خواهد کرد 
و در کنار آن ضمن استفاده نیازمندان اصلی از 
وی پی ان،  دسترســی افرادی، مانند کودکان و 
نوجوانان به پایگاه های مخرب همچنان بسته 

خواهد ماند.

قانونی؟ فیلترشکن   
   پژواک    

درگذشــته به دلیل کمبود پزشــک ها و مراکز 
درمانی با گزینه های متعددی برای درمان روبرو 
نبودیم ولی امروزه انتخاب یک پزشک خوب 
همواره به دغدغه مهم بسیاری از مردم بدل شده 
است. به طور طبیعی در مواجهه با بیماری ها و 
کسالت های روحی و جسمی سؤال مهمی که 
همه به آن فکر کرده و می کنیم، این اســت که 
چگونه پزشک، دندان پزشک یا روان شناسی را 
برای مراجعه انتخاب کنیم که هم از تخصص 
کافی برخوردار باشــد، هــم رضایت عمومی 
مراجعان خود را جلب کنــد و هم اینکه قابل 

اعتماد باشد!
خوشبختانه، در سال های اخیر رشد فناوری 

افزایش  و  ارتباطــات  و  اطالعــات 
ضریب نفوذ فضای مجازی رفع 

این دغدغه را برای ما آسان کرده 
است؛ یکی از استارت آپ هایی 
که به دنبال رفع این نیاز ما بوده، 

سایت »پزشــک خوب« است که پلت فرمی 
برای پاسخگویی به بســیاری از نیازهای افراد 
در حوزه سالمت ایجاد کرده است. هرچند در 
حال حاضر جست وجو برای یافتن متخصص 
و رزرو اینترنتــی پزشــک، دندان پزشــک یا 
روان شناس در تهران و دیگر شهرهای ایران در 
اولویت قــرار دارد. در این پایگاه اطالعات 1۲ 
هزار متخصص شامل پزشکان، دندان پزشکان 
و روان شناســان جمع آوری شده است و امکان 
جســت وجو بر اســاس مؤلفه هــای زیادی، 
شامل تخصص، زیرتخصص، شهر، منطقه و 
بیمه تحت پوشــش وجود دارد و جالب است 
بدانید این اطالعات، شامل اطالعات تماس، 
اطالعــات مکانی )شــامل آدرس و موقعیت 
آنان بــر روی نقشــه(، اطالعات فردی 
)شــامل ســوابق تحصیلی و حرفه ای، 
تخصص های  بیمــه ای،  اطالعــات 
پزشــک، خدمات مطــب و…( و 
هر آنچه الزم اســت شما درباره 
یک پزشــک، دندان پزشــک یا 

روان شناس بدانید، می شود.

خوب! پزشک  جست وجوی 
   استارت آپ    

اکبر محمدی
خبرنگار

جنــگ یمن و تجاوز ائتالف ســعودی به یمن 
همچنان قربانی می گیرد؛ اما برخالف بسیاری 
از جنگ های متعارف جهان همه قربانیان این 
جنــگ تحمیلی به طور مســتقیم در زیر آتش 
بمباران سعودی ها جان نمی دهند؛ بلکه بخش 
عمده ای از آنهــا به دلیل محاصــره غذایی و 
دارویی صورت گرفته به وســیله رژیم سعودی 

جان خود را از دست می دهند.   
این موضوع را نه منابع خبری وابســته به 

جبهه مقاومــت، بلکه »دفتــر هماهنگی 
امور بشردوســتانه ســازمان ملل« اعالم 
کرد و نوشت:  »جنگ و درگیری در یمن 

خســارات جبران ناپذیــری را وارد کرده 
اســت و هر 11 دقیقه یــک کودک جان 

خود را از دست می دهد و 45 درصد 
از کودکانی که می میرند، دچار سوء 

تغذیه هســتند.« مدعیان دروغین 
حقوق بشــر اقدامــی برای 

توقف این جنایــات انجام نمی دهند و حتی بر 
تداوم سیاست فروش تســلیحات پیشرفته به 
ارتش عربستان سعودی تأکید دارند. متأسفانه، 
با گذشت حدود پنج سال از شروع جنگ و به 
دنبال تشــدید درگیری ها در این کشور، بخش 
بهداشت و درمان یمن به شدت آسیب دیده و 
امکان خدمات رسانی مناسب به مردم مظلوم 
این کشــور وجود ندارد.خوشــبختانه، طرح 
مجدد بحران انســانی یمن در رسانه ها توجه 
کاربران فضای مجازی جهان را به این موضوع 
جلب کرد؛ به گونــه ای که کاربران زیادی با 
هشتگ YEMEN# بر مقابله با تداوم 
تجاوزگری ائتالف سعودی علیه 
مردم مظلوم یمــن تأکید کردند.  
سازمان صلیب ســرخ جهانی با 
انتشــار گزارشــی از نبود امکانات 
تحصیلی و آموزشی برای دو میلیون 
کودک یمنــی خبر داد کــه تداوم 
این مســئله در آینده ممکن است 
موجب بروز بحران های اقتصادی  

و اجتماعی برای این کشور شود.

 یمن؛ هر 11 دقیقه یک کودک می میرد!
   مجازستان    

سیمین فرخی
خبرنگار

نرم افزار 

نوید کمالی
کارشناس رسانه

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات
 تا کنون به 

ً
اگر فعال فرهنگی هســتید؛ حتمــا

اهمیت فضای مجازی پــی برده اید و به مثابه 
یک افســر جنگ نرم برای تأثیرگذاری بر این 
فضا دست به کار شده اید؛ اما شاید آنچنان که 
باید تا به حال مخاطبان میلیونی فضای مجازی 

محتوای تهیه شده از سوی شما را ندیده اند.
دلیل این مســئله انتخاب بســتر انتشــار 
محتواســت! به عبارت ساده تر، اینکه محتوای 
تولیدی خود را در چه فضایی منتشر می کنید، 
مسئله بســیار مهمی است! متأســفانه شاهد 
هســتیم بخش عمده ای از جوانان و نوجوانان 
فعال جبهه انقالب محتواهای تولیدی خود را 
تنها در کانال ها و گروه های مبتنی بر پیام رسان ها 
منتشر می کنند که این مسئله از سه جنبه اشتباه 

است!
اول اینکــه، کانال های بزرگ و پر مخاطب 
اغلب محتوای فعاالن جوان و کمتر شــناخته 
شده را پوشش نمی دهند. دوم اینکه، محتوای 

منتشــر شــده در کانال ها و گروه های مبتنی بر 
پیام رسان ها مانند کف روی آب عمر محدودی 
دارنــد و با انتشــار محتویات جدیــد از دید 
مخاطب دور می افتند. سوم اینکه، پیام رسان ها 
قابلیت جســت وجوی ضعیفــی دارند؛ یعنی 
بعدها اگر کســی به دنبال مطالــب مرتبط با 
محتوای شما باشد، بعید است مطلب شما به 
چشمش بخورد! بنابراین توصیه می شود مبنای 
اولیه انتشــار محتوای خود را بر فضای وب یا 
همان وب سایت ها و وبالگ ها بگذارید و سپس 
این محتــوا را در دیگر کانال های توزیع محتوا 

بازنشر کنید.
البته برای اینکه محتوای ثبت شــده شــما 
سریع تر به چشــم کاربران بیشتری بخورد باید 
وبالگ خــود را در موتورهای جســت وجوی 

جهانی ثبت کنید.
برای این کار یعنی ثبت پایگاه ها می توانید 
 entireweb.com/free_submissionاز
اســتفاده کنید. البته با جســت وجوی عبارت
»free submit in search engine« سرویس های 

دیگری هم برای این کار خواهید یافت.

 ثبت در موتور جست وجوگر!
   ترفندستان    

در شــماره گذشــته بخشــی از پاسخ های 
معاونت نیروی انسانی ســپاه به تعدادی از 
پیامک های مندرج در ستون روی خط درج 
شــد، بخش دوم پاسخ های این معاونت در 

ادامه می آید.
پیامک: چرا فوق العاده عملیاتی بســیجیان کد 

۸9 با چندین سال سابقه هنوز یک چهارم دیگر 
کدهای رسمی و پیمانی کارمندی است؟

فوق العاده عملیاتی  بررســی  پاسخ: موضوع 
بسیجیان کد ۸9 در دستور کار قرار گرفته و در 

آینده نزدیک نیز افزایش خواهد یافت. 
 برای تشــویق دانش آموزان ممتاز 

ً
پیامک: قبال

لوازم التحریر می دادند، چرا این کار خوب ادامه 
پیدا نکرد؟

پاســخ: درباره تشــویق دانش آموزان ممتاز و 
واگــذاری نوشــت افزار به دلیــل محدودیت 
اعتبارات و تخصیص ندادن منابع در حال حاضر 
امکان واگذاری اقالم فوق میسر نیست؛ در همین 
زمینه بــرای کمک به کارکنانی که فرزند کالس 
اولی دارند، گردش کار تهیه و ارسال شده است 
و درصورت موافقت و تأمین اعتبار شارژ ریالی به 
حساب حکمت کارت افراد واجد شرایط دارای 

فرزند کالس اولی واریز خواهد شد.
پیامک: اختالف حقوق بین صف و ستاد زیاد است.

پاسخ: در اصالح ضوابط حقوق در بهمن ماه 
139۷ فاصله بین صف و ستاد کم شده است؛ 
به این صورت که افرادی که در نیمه اول خدمتی 
هستند و در صف خدمت می کنند، از مزایای 

بیشتری برخوردار می شوند.
پیامک: به درجه دارهای منطقه عملیاتی جنوب 

کشور که پشتیبانی از جزایر را انجام می دهند، 
مجوز ادامــه تحصیل داده نمی شــود. ما هم 
دوســت داریم سطح علمی خود را در راستای 

مأموریت سازمان ارتقا دهیم
پاسخ: بر اساس ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح 

ادامه تحصیل درجه دارها ممنوع است.
پیامک: چرا برای بسیجیان کد ۸9 بانک انصار 

گواهی کســر حقوق برای خودمان نمی دهند؛ 
بــرای 5 میلیون وام باید التمــاس کنیم تا یک 

پاسدار بیاید و ضامن شود.
پاســخ: در صورتی که شش ســال از خدمت 
بسیجیان کد ۸9 گذشته باشد، می توانند برای 
دریافــت وام و ضمانــت به مراجــع ذی ربط 

مراجعه کنند.

افزایش فوق العاده عملیاتی کد ۸۹
   مسئول پاسخگو    

 

همایش فصلی مســئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در رده های ســپاه در مجتمع امامت مشهد مقدس 

برگزار شد.
»حجت االسالم والمســلمین رئیسی« در این 
همایش با بیان اینکه مقابله با جریان های انحرافی 
داخلی و خارجی کار نیروهای دین شــناس واقعی 
است، گفت: »این بر عهده روحانیت است که چهره 
واقعی و حقیقی دین را برای مردم عیان کند که کار 
بسیار سختی اســت.« وی افزود: »دشمن در حال 
تخریب چهره دین است و متأسفانه سرعت تخریب 
دشمن در مقابل سرعت مقابله کردن ما بسیار بیشتر 

است و این نیازمند کار مضاعف  است.«
رئیس قــوه قضائیه در ادامــه، با اشــاره به اینکه 
روزگاری که یک فرد مثل صاحب جواهر یا »شــیخ 
انصاری« می آمد و پاســخ شبهات را می داد و مسائل 
را حل می کرد گذشــته است، افزود: »دوران صاحب 
جواهر یــا دیگر علمای بزرگ اســالم، حاکم نبود و 
بالطبع هم مسائل مبتال زیاد نبود؛ اما امروز و هر روز در 
دورانی که انقالب اسالمی دین را به حاکمیت رسانده، 
در تمام مسائل نیاز به بررسی و بیان قواعد فقهی داریم 
و این الزمه اش باال بردن دانــش و علم در این حوزه 
است.« وی در بخش دیگری از سخنان خود، گریزی 
به مباحث داخلــی زد و گفت: »رهبر معظم انقالب 
 بعد از تأکید های گذشــته به صراحت فرمودند 

ً
اخیرا

برای گره گشایی از مشــکالت باید نگاه به درون کرد 
و دیگر نباید امیدی به بیرون داشــت. ما می توانیم با 
توانمندی های خودمان گره ها را باز کنیم. قوه قضائیه 
یــک بخش کار را کــه مقابله با فســاد و بگیر و ببند 
مفسدان و خائنان است دارد انجام می دهد و بنای ما 

در کار تعامل با همه قوا و دستگاه های کشور است.«
»حجت االلسالم والمسلمین رئیسی« در ادامه 
با اشاره به دســتاوردهای جوانان نخبه در مجموعه 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( گفت: »من 
تنهــا نمونه هایی از دســتاوردهای بــزرگ جوانان 
عزیز مجموعه ســپاه را در قرارگاه دیدم و در جریان 
گزارش های فرمانده این قرارگاه قرار گرفتم و به عینه 
دیدم که چه ظرفیت ها و چه نیروهایی در کشور داریم 
که می توانند چنین قدرتی را برای کشور رقم بزنند که 
یکی  از آنها پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است که به 
حقیقت ســتاره ای بر نقشه علم و دانش و فناوری و 
اقتصاد ایران و ساخته دست همین نیروهای داخلی 
اســت.« وی با بیان اینکه تصور مقابله با داعش در 
ابتدای ظهور آن ســخت بود، افزود: »این پاسداران 
انقالب اســالمی بودند که در مقابله با این جریان 
خشن تروریستی ایستادند و آن دست ساخته آمریکا 
با همکاری همه شرکای سیاسی اش را نابود کردند و 

همین ها در صحنه های دیگر گره گشا هستند.«
رئیس قــوه قضائیــه علم افزایی را الــزام مهم 

روحانیت دانســته و افــزود: »نیاز امــروز انقالب 
اســالمی برای تداوم جریــان انقــالب »اجتهاد 
تمدن ساز« است که باید برود به سراغ یافتن پاسخ 

شبهات و مشکالت امروز و فردا.«
وی تبلیــغ را وظیفــه مهم دیگــر روحانیت در 
راستای حرکت انقالب اســالمی دانست و افزود: 
»سخن از تبلیغ در شــرایطی بیان می شود که همه 
ابزارها و امکانات تبلیغی دنیا در دســت دشــمنان 
ماست و ما هم امکانات متناسب با هجمه های آنها 
نداریم؛ اما اســالم همواره کثرت و قلت را نشــانه 
پیروزی نمی داند و این ایمان های راسخ هستند که 

پیروزی را رقم می زنند.«

BB رخساره پاک و معنوی سپاه
فرمانده کل سپاه در این همایش با اشاره به اینکه 
ســپاه باید چهره مطهر و پاک کننده داشــته باشد، 
افزود: »همه موظف هســتیم ســپاه را با چهره ای 
درخشــان، زیبا و پاک حفظ کنیم و به شکل دهی به 
این رخساره زیبا کمک کنیم. حقیقت این است که 

این سپاه باید برای مواجهه های بزرگ آماده شود.«
»سردار ســالمی« با بیان اینکه در میدان جنگ 
قلب ها می جنگند، افزود: »در این شرایط انسان های 
با ایمان هرچه به قلب خطر نزدیک تر می شــوند، 
شــاداب تر می جنگند و از قطعه قطعه شدن در راه 
خدا نمی ترسند و ما نیاز داریم در میانه چنین جنگ 

بزرگی چنین پاسدارانی را تربیت کنیم.«
وی افزود: »ما ســالح داریم، اما سالح تکیه گاه 
ما برای پیروزی نیست. کیفیت، مسئله اول ماست 

و کمیت در درجه بعدی اهمیت است.«
»سردار سالمی« افزود: »بر اساس راهبری رهبر 
معظم انقالب معنویت اصلی ترین نیاز پاســداران 
است و در این مسیر باید مسئوالن و فرماندهان سپاه 
همچون چشمه های جوشان معنویت در مجموعه 
باشند و آن را به زیر مجموعه تسری دهند. این باید 
هــم در چهره و هم در عمل پاســداران تجلی پیدا 
کند.« وی گفت: »در نبردی هستیم که نمی توانیم در 

این میدان کوتاه بیاییم و اگر کوتاه بیاییم دشمن فشار 
را ادامه می دهد. نه تنها نباید ذره ای عقب بنشینیم، 
حتی توقف هم نباید کنیم؛ چون تجربه به ما درس 
داده که در سکون، دشمن موفق است در حرکت ما 
و نباید به دشــمن فرصت داد.« »سردار سالمی« با 
بیان اینکه امروز در عرصــه فناوری در بخش هایی 
دشــمن را جا گذاشــته ایم و به آنها غلبــه کرده ایم 
افــزود: »این اعتماد به نفس برای ما ایجاد کرد و ما 
فهمیدیم دشمنان ما به رغم پیشرفت هایی که دارند 
محدودیت ها و آســیب های اساســی هم دارند و 
امروز می توانیم مدعی باشیم در هر میدان مقابله ای 

می توانیم در مقابل دشمن پیروز باشیم.«

BBجغرافیای سپاه جهانی است
عبداللــه  والمســلمین  »حجت االســالم 
حاجی صادقی« نماینده ولی فقیه در ســپاه، در این 
همایش با تأکید بر اهتمام به حفظ بیت المال به تنظیم 
15 جلد ضوابط شرعی با نظر رهبر معظم انقالب و 
نظارت حجت االسالم فالح زاده و همچنین مطالعه 
این کتاب ها و تســلط به مباحــث آنها تأکید کرد و 
گفت: »باید متوجه باشــیم که مسئوالن نمایندگی 

باید از همه متشرع تر باشند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه با اشاره به هشت 
نکته و فرمان رهبر انقالب در مورد سپاه افزود: »این 
نکات بیان شده در دیدار فرماندهان حاوی مباحث 
بســیار مهمی بود؛ مثــل اینکه ایشــان به صورت 

بی سابقه  به جغرافیای مقاومت اشاره کردند.«
وی با اشاره به تأکید مهم رهبر معظم انقالب در 
مورد گزینش نیروها در مراسم تحلیف در دانشگاه 
امام حسین)ع( ادامه داد: »یکی از محورهای مهم 
برای داشــتن نیروهای مستحکم و معنوی توجه به 
امر گزینش و مالک هایی اســت که در گزینش باید 
رعایت شــود.« »دکتر حاجی صادقی« با اشاره به 
سفرهای استانی »سردار ســالمی« ضمن تأیید و 
مفید بودن این سفرها گفت: »مسئوالن نمایندگی 
ولی فقیه در اســتان ها ســعی در برنامه ریزی و ارائه 

برنامه های اثربخــش در حوزه های مأموریتی خود 
داشته باشند.«

BBهمه به وجود امام زمان)عج( وابسته اند
»آیت اللــه علم الهدی« امام جمعه مشــهد هم 
در این همایش گفــت: »همه وجود ما از امام زمان 
اســت. اگر امام زمان)عج( نبــود، ما قدرت حفظ 
خودمان را هم نداشــتیم، چه رســد به آنکه در این 
دوران غیبــت آرام آرام حرکت کــرده و امام امت 
روزگاری انقالب اسالمی را رقم بزند.« وی افزود: 
»روحانیت توفیق خدمت در سایه امام زمان)عج( را 
دارد. این مسئله بدیهی را قبول داریم و نباید مشغول 
به خود و به دنیای خود باشــیم و بــه تبعیت از امام 
زمان، که همه وجودش صرف و خرج اسالم و دین 
و هدایت مردم است، باید در این را ه قدم برداریم.« 
»آیت الله علم الهدی« ادامه داد: »یک لحظه غفلت 
از عرصه خدمتگــزاری موال ما را مطرود ایشــان 
خواهد کرد و بی توجهی حضرت برای ما خسران 
بزرگی خواهد بود؛ چه اینکه این عنصر خدمتگزار 
در جایی مثل سپاه باشد که به معنی کامل کلمه سپاه 
صاحب الزمان باید باشــد.« وی سم مهلک برای 
این عناصر خدمتگزار به ویژه در روحانیت و ســپاه 
را مصلحت اندیشی دانست و تأکید کرد: »اقتضای 
امروز این اســت که برای رســیدن به جامعه ای که 

غیبت حضرت را پایان دهد تالش کنیم.«

BBرضایت نائب امام زمان)عج( افتخار سپاه
»حجت االسالم والسلمین صدیقی« امام جمعه 
وقت تهران هم در این همایش گفت: »مجاهد شدن 
از لطف خداست و این لطف به شما روحانیت در 

سپاه و آحاد پاسداران عنایت شده است.«
وی ادامه داد: »مجموعه کارآمد و پر افتخار سپاه 
باالتریــن افتخارش امروز این اســت که نائب امام 
زمان)عج( رضایت کامل از کارشــان اعالم کردند 
و این را ما در جای دیگــر ندیدیم، این حکایت از 
یک باطن دارد که باید در سپاه قدرشناس آن باشید.«

گزارش صبح صادق از همایش فصلی مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در رده های سپاه

بود خواهد  مشکالت کشور  سپاه گره گشای  ظرفیت های 
حسن ابراهیمی

خبرنگار

جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: 
»نظام جمهوری اسالمی بر اساس مکتب 
شکل گرفته است؛ از این رو دشمنان برای 
ضربــه زدن به آن فعالیــت می کنند. در این 
راه افرادی ماننــد زم را باید تنها مهره هایی 
دانســت که در جهت توطئه دشمنان به کار 

گرفته می شوند.«
به گــزارش صبح صادق حجت االســالم 
والمسلمین حسین طیبی فر، جانشین نماینده 
ولی فقیه در ســپاه در برنامه »بحث روز« رادیو 
ایران با اشــاره به موضوع دستگیری سر شبکه 
کانال ضد انقــالب »آمدنیوز« گفــت: »این 
موضوع از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ یکی 
از منظر قدرت اطالعاتی جمهوری اســالمی 
ایران و دیگری همکاری برخی افراد در داخل 

با مهره هایی همچون زم.«
وی ادامه داد: »توجه بــه این موضوع از آن 
جهت اهمیت دارد که خائنانی امثال روح الله 
زم در جهــت نفرت پراکنــی مذهبــی تغذیه 
می شــدند. این یکی از روش هایی بود که این 
جریان برای مواجهه با جمهوری اسالمی ایران 

اجرا می کرد.« 

طیبی فر درباره رخدادهــای اخیر عراق با 
بیان اینکه در عراق تفرقه افکنی نوینی از سوی 
دشــمنان انقالب در حال اجراســت، افزود: 
»تمرکز دشمنان بر روی ضربه زدن به جمهوری 
اسالمی و جبهه مقاومت است؛ ولی باید توجه 
داشــت جمهوری اسالمی هم از برادران سنی 
در فلســطین حمایت می کند و هم از برادران 
شیعه و سنی در عراق و وحدت جهان اسالم به 
عنوان یک راهبرد مهم برای جمهوری اسالمی 
است.« وی با بیان اینکه دشمن درصدد ضربه 
زدن به نقطه کانونی مقاومت در منطقه است، 
افزود: »یک روز داعش را به جان امت اسالمی 
می اندازند، یــک روز درصدد ایجاد ناامنی در 
کشور های جبهه مقاومت هستند و فردا کاری 
دیگر، اما راهبرد آنها باز هم شکســت خواهد 
خورد.« جانشــین نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
ادامــه داد: »قدرت باالی جمهوری اســالمی 
عامل شکست طرح های دشــمن است، این 
قدرت می تواند پهپادهای پیشــرفته آمریکایی 
را ســرنگون کرده و همه راهبردهای آنها را در 
منطقه به شکست بکشــاند و معادالت قدرت 

منطقه و جهان را بر هم بریزد.«

نگاه راهبردی به وحدت
   خبر    

حامد مظلومی
خبرنگار

 موج دوم
نگاهی به پدیده زوج های واینر در اینستاگرام



پیشنهاد هفته

 قرار
محفل شــعر »قرار« از شهریور ماه سال 
1395 فعالیت خود را آغاز کرده است. 
هدف از شکل گیری این محفل، گرد هم 
آمدن شاعران در فضایی سالم، صمیمی 
و دوستانه است. آشنایی با شاعران جوان، 
معرفی چهره های تــازه ادبیات، نقد آثار 
شاعران، ارتباط چهره به چهره مخاطبان 
شعر با شاعران از جمله اهداف برگزاری 
جلســه شــعر قرار اســت. این محفل 
آخرین چهارشنبه هر ماه در محل باشگاه 
خبرنــگاران پویای خبرگزاری تســنیم 
برگزار می شود. در حال حاضر، اجرای 
این جلسه برعهده »فضه سادات حسینی« 
مجــری و گوینده خبر اســت. ســعید 
بیابانکی، علیرضا قــزوه، محمدمهدی 
قاســم صرافان، میالد عرفانپور،  سیار، 
احمــد بابایی و صابــر قدیمی برخی از 
شاعرانی هســتند که در این محفل شعر 

می خوانند.

قبیله عشق

  مؤسسان
بنیاد شهید بوسنی

چتنیک هــا  جنایت هــای  شــروع  بــا 
افراطــی صــرب( علیه  )شــبه نظامیان 
هرزگویــن،  و  بوســنی  مســلمانان 
»حجت االســالم عراقــی« رئیس وقت 
سازمان تبلیغات اســالمی برای بررسی 
نحــوه رســیدگی بــه آوارگان جنگ زده 
مسلمان بوسنیایی قصد سفر به این کشور 
را می کنند که چهار طلبه از میان داوطلبانی 
که با زبان انگلیسی و کار با رایانه آشنایی 
دارند، با وی همراه می شوند. یکی از این 
طلبه ها »محمدحســین« بود و از جمله 
اقداماتشــان بنیاد شــهید کوچکی است 
که برای رســیدگی به وضعیت نابسامان 
و هرزگوین  بوسنی  خانواده های شهدای 

راه اندختند. 
به نقل از خانواده شهید
 سیدمحمدحسین نواب 
سیدمحمدحسین ســال 1345ه.ش، در 
شهرضا اســتان اصفهان و در خانواده ای 
روحانی متولد شد. پس از گذراندن دوره 
دبیرستان مشغول تحصیل در حوزه علمیه 
و طلبه مدرســه حقانی قم شد. او شاگرد 
ه 

ّ
ثابت جلســات درس اخالق »آیت الل

بهاءالدینی« هــم بود. با شــروع جنگ 
تحمیلی بــه جبهه رفت و پــس از آن، با 
شروع جنگ بوسنی عازم آن دیار شد و در 
شهر »موستار« به دست »کروات ها« اسیر 
شد و بعد از تحمل شکنجه های بسیار در 
تاریخ ۸ شهریور 13۷3 به شهادت رسید.

حسن ختام

 انتظار
شهد شیرین هدایت است

در این زمانه که دســت های دشــمنان و 
منافقان برای گمراهی ما دراز شــده اند، 
دستی که به دستان هدایت شما گره خورده 
باشد از هدایت یافتگان است؛ چرا که پهنه 
زمین با تمام وسعتش نورانی شده به قدوم 
شماســت و گســتره زمان، لحظه لحظه  
حرکتش آغشــته به رایحه محمدی تان و 
آن که در کوره  راه های گمراهی و پستی و 
بلندهای ناامیدی اسیر می شود کور و کر 
است؛ زیرا نه چشــمی دارد که آن پرچم 
مصباح الهدی آقایش را ببیند و نه مشامی 
که رایحه حضور موالیش را نفس بکشد. 
آری! تا آنجا که فریاد عبادت و عبودیت و 
آزادگی بلند است، رایحه محمدی)ص( 
به مشام می رسد و پرچم برافراشته هدایت 

نمایان است.

BBموالی من
شــما آن محبوبی هستید که کبوتر دلم را 
اسیر خود کرده و انتظار آمدن تان در میان 
عاشقانه ها و دلتنگی هایم،  بیشتر از همه 
آتش هجران بر جانم زده؛ سحرها به امید 
دیدار شماســت که از جــا برمی خیزم و 
کوچه های دلم را تطهیر می کنم و در کارم 
به تمنای رضایت شماست که با سالم بر 

وجود رسول الهی تان آغاز می کنم.

BBمهربانم
شــیرینی و شهد انتظار شــما  قافیه همه 
خوشی ها و آرامش ها و آسایش هاست و 
آن که از این شــهد چشید، معنای حقیقی 

زندگی را تفسیر کرد.

امام جعفر صادق)ع( می فرمایند: »اهل دوزخ از این  رو در دوزخ جاودان هســتند که نیت داشتند اگر در 
دنیا جاودان باشند، همیشه نافرمانی خدا کنند و اهل بهشت از این  رو در بهشت جاودان هستند که نیت 
داشتند اگر در دنیا باقی بمانند، همیشه اطاعت خدا کنند. پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش 
جاودانی شدند.« ایشان سپس قول خدای تعالی را تالوت می کنند که »بگو هر کس طبق طریقه )نیت( 
خویش عمل می کند و...«                                                                     اصول کافی، ج3، ص ۱36ـ۱35

 جاودانه در بهشت و جهنم!
   صادقانه    

برای خندیدن وقت بگذار، زیرا موســیقِی قلبت است. از گریستن نهراس، زیرا نشانه یک قلب بزرگ 
اســت. برای خواندن وقت بگذار، زیرا راه کســب دانش اســت. برای رؤیاپردازی وقت بگذار، زیرا 
سرچشــمه شادی است. برای فکر کردن وقت بگذار، زیرا کلید موفقیت است. برای گوش کردن وقت 
بگذار، زیرا آغاز هوشمندی است. برای زندگی کردن وقت بگذار، زیرا زمان به سرعت می گذرد و هرگز 

باز نمی گردد؛ مأموریت ما در زندگی بدون مشکل زیستن نیست، با انگیزه زیستن است.

یت ما در زندگی  مأمور
   صبحانه    

کتاب »روایت رهبری« در ســه فصل و 6۲۰ صفحــه، روایت جامع و 
دست اولی از »رســمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی 
ه 

ّ
ــه با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساســی«، »تعیین آیت الل

ّ
رحمه الل

منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی« 
ه خامنه ای توسط مجلس خبرگان به 

ّ
و در نهایت، »تعیین حضرت آیت الل

رهبری انقالب اسالمی است«.
از ویژگی های »روایت رهبری« می توان به اســتفاده از برخی خاطرات 
منتشــر نشده سیاســی و مهم رهبر معظم انقالب به تناسب موضوعات 

مطرح شده در کتاب اشاره کرد.
نویسنده این کتاب »سیدیاسر جبرائیلی« درباره این اثر ارزشمند می گوید: 
»اگر بخواهم در یک جمله کتاب را توصیف کنم باید بگویم این کتاب به 
دو پرسش پاسخ می دهد، رهبر در نظام جمهوری اسالمی چه کسی باید 

باشد و چگونه باید انتخاب شود؟«

رهبری وایت  ر
   یارمهربان    

کتیبه سبز

 تماشا می کنم با یاد تو
 هر قاب خالی را

به پایت ریختم اندوه یک دریا زاللی را

بلور اشک ها در کاسه ماه هاللی را

چمن، آیینه بندان می شود صبحی که می آیی

بهارا! فرش راهت می کنم گل های قالی را

نگاهت شمع آجین می کند جان غزاالن را

غمت عین القضاتی می کند عقل غزالی را

ین!
ّ

چه جامی می دهی تنهایی ما را؟ جالل الد

بخوان و جلوه ای بخشای این روح جاللی را

شهید یوسفستان توام، زلفی پریشان کن

بخشکان با گل لبخندهایت خشک سالی را

سحر از یاس شد لبریز، دل های جنوبی مان

نسیم نرگست پر کرد ایوان شمالی را

افق هایی که خون رنگند، عصر جمعه مایند

تماشا می کنم با یاد تو هر قاب خالی را

کدامین شانه را سر می گذارم وقت جان دادن؟

کدام آیینه پایانی است این آشفته حالی را؟

تو ناگاهان می آیی مثل این ناگاه بی فرصت

پذیرا باش از این دلتنگ، شعری ارتجالی را

علیرضا قزوه

نکته: هفته پیش یکی از کاندیداهای انتخابات اومد روستای ما و گفت چه 
مشکالتی دارید؟ بگید تا حل کنم... گفتیم واال دوتا مشکل خیلی مهم 
داریم؛ اولیش اینه که گاز نداریم؛ دومیش اینه که... . هنوز دومی رو نگفته 
بودیم که گفت صبر کنید! به بغل دستیش گفت اون موبایلو بده به من الو! 
سالم آقای... بنده االن در روستای... هستم و این مردم گاز ندارن، لطف 
کنید براشون گازکشی انجام بدید... جان؟... خواهش می کنم... کی؟... 
یک هفته بعد از انتخابات؟... بله بله... پس من قول بدم از جانب شما؟... 
بسیار خوب. گوشی رو قطع کرد. گفت این حل شد، حاال مشکل دوم رو 
بگید! گفتیم مشکل دوم اینه که اینجا موبایل آنتن دهی ندارد و ما نمی توانیم 

از تلفن همراه استفاده کنیم.
نظر: وعده دادن های انتخاباتی در دوره های گذشته در شهرستان ها به 
گونه ای گسترده شده است که مردم نماینده را با رئیس جمهور و کل 
مجلس برابر می دانند و نمایندگان هم به گوش باشید اگر روزی کسی 
در خانه شما را زد و دیدید با یک جعبه شیرینی و تعدادی بادکنک دم 
 تاریخ تولد شما را پیدا کرده 

ً
در ایستاده است، تعجب نکنید؛ او حتما

و آمده است در جشن تولد شرکت کند و هدف خاصی ندارد؛ تنها 
کد رأی خود را به شما می دهد که آن را به خاطر بسپارید!

 وعده هایی که در دسترس نیست!
   نکته نظر    

شــاید ســطح زندگی بنده را باور نکنید؛ ولی اگه بگــم از معمولی هم 
پایین تره، گزافه گویی نکردم. شــاید جالب باشــه بدونید محله ما حتی 
ایستگاه مترو هم ندارد و به خاطر وجود کوه و اینها حاال حاالها اونجاها 
خطی نخواهند کشــید؛ به همین خاطر هی مجبوریم با این ماشین های 

سازمان جابه جا بشیم.
این رو هم بگم خنده داره؛ ولی خب برای اینکه فضا تلطیف بشه خوبه. 
به ما سه تا ماشین سپردن از طرف اداره. یکیش رو که خانم ممنوع کرده و 

گفته دست نمی زنی به ماشین من. ما هم زن ذلیل! گفتیم چشم.
اون دوتا هم یکیش آقازاده برمی داره و با رفقاش شمال و اینور اونور می ره. 
یکی هم صبیه تازه گواهینامه گرفته و باهاش میره دانشــگاه و دور دور. 
حقیر می مانم و هر بار التماس به ســازمان که آقا یه نفر رو بفرستید بیاد 

دنبال من. 
اینم وضعیت ماست. مردم فکر می کنند چه خبر است؛ نخیر. ما هم سر 
و وضع مان بدتر باشــد، بهتر نیست و نخواهیم گذاشت بین زندگی ما و 
زندگی مردم کف جامعه، خدای ناکرده شکاف طبقاتی و امثالهم ایجاد 

شود.
محمدامین میمندیان

 مدیر پیاده!
  حرف تو حرف   
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

»چلچراغ« نام هفته نامه ای است 
که به »فریدون عموزاده خلیلی« 
قدیمی  فعاالن اصالح طلب  از 
تعلق دارد. این نشریه که از سال 
13۸1 بــا محتــوای فرهنگی، 
ورزشــی، هنــری، اجتماعی، 
ادبی، سینمایی و طنز شروع به 

کار کرد، نگاهی لیبرال به مســائل فرهنگی دارد و با ضریب دادن به افراد 
مســئله دار درحوزه فرهنگ، به نوعی برای جوانان الگوســازی می کند؛ 
بــرای نمونه، در شــماره ۷6۰ مجله چلچراغ که در تاریــخ ۲۲ تیر ماه 
امسال منتشر شد، مصاحبه ای اختصاصی با »بهروز وثوق« از چهره های 
سینمای قبل از انقالب داشــت و حتی عکس روی جلدش را به تصویر 
این بازیگر اختصاص داد. این هفته نامه حتی در دوره ای تالش کرد فراتر 
از یک نشریه، مراسم هایی را در مناسبت های ایرانی، مانند شب یلدا را با 
حضور رئیس دولت اصالحات برگزار کند و به »سمن« برای ساماندهی 
جوانان اصالح طلب تبدیل شــود! تا در بزنگاه های خاص از این ظرفیت 

بهره برداری های سیاسی کند.
گفتنی اســت، برخی از اعضای این نشــریه با جدا شدن از چلچراغ 
جذب تلویزیون فارسی بی بی سی شده اند. »نیما اکبرپور« از برنامه سازان 
تلویزیون بی بی ســی فارسی و مجری برنامه »کلیک«، آخرین مسئولیتی 
که در این هفته نامه داشت، معاونت سردبیری و در چند ماه آخر به عنوان 
جانشین سردبیر بود. هیئت نظارت بر مطبوعات، اول آذر 13۸9، نشریه 
چلچراغ را به دلیل »انتشــار مطالب خالف عفــت عمومی و اصرار بر 
تخلفات«، مشــمول بند ۲ قانون مطبوعات دانســت و توقیف کرد. این 
هیئت ابالغ سومین اخطاریه کتبی مبنی بر درج مطالب توهین آمیز را علت 
توقیف این نشریه عنوان کرد؛ اما روز سه شنبه 14 دی 13۸9، رفع توقیف 

شد و از شنبه 1۸ دی 13۸9 به پیشخوان مطبوعات ایران بازگشت.

طناز! لیبرال های   
   پیشخوان    

برای اطالع از محورهای همایش و مشاهده اطالعات بیشتر 

به سایت هفته نامه به نشانی ssweekly.ir مراجعه کنید


