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پیشرفت اندونزی چگونه محقق شد؟
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»افول آمریکا« پدیده ای است که نخبگان موافق و 
مخالف این کشور به آن اذعان کرده اند. در همین 
زمینه رهبر معظم انقالب فرموده اند: »آمریکا رو به 
افول است. این وضعّیتی که آمریکایی ها دچارش 
ت دارد؛ اینها در طول تاریخ 

ّ
شدند، عامل بلندمد

وضعّیتی را به وجــود آوردند که نتیجه اش همین 
اســت و به این آســانی ها عالج شــدنی نیست. 
این سّنت الهی اســت، اینها محکومند به اینکه 
ســاقط بشــوند، محکومند به اینکه افول کنند، 
زایل بشــوند از صحنه  قدرت جهانی.« البته عده 
زیادی معتقدند روند زوال از قبل آغاز شــده بود 
و رأی مردم ایاالت متحده به ترامپ که با شــعار 
»دوباره آمریکا را باعظمت کنیم« به نوعی اعتراف 
دسته جمعی جامعه آمریکایی به از عظمت افتادگی 
آمریکا بود. رأی آوری فردی با مشخصات بایدن 
پس از ترامپ نیز نشان دهنده سردرگمی و نگرانی 
آمریکایی ها از کم رنگ شدن جایگاه کشورشان 
است. بدیهی اســت، تحلیلگران زوال هژمونی 
آمریکا را آشــکارتر از آن می دانند که بتوان آن را 
انکار کرد. نمونه هایی از نظریات اندیشــمندان 

غرب در این باره عبارتند از:

 نوام چامسکی: چامسکی، نظریه پرداز، 
اندیشــمند و تحلیلگر مسائل سیاسی ۱

مقاله های متعددی درباره افول آمریکا به رشــته 
تحریــر درآورده اســت. او هماننــد برخــی از 
تحلیلگــران دیگر، معتقد اســت افــول آمریکا 
مسئله ای اســت که به دســت خود آمریکا رقم 
خورده اســت. چامسکی معتقد است، آمریکا با 
آنکــه یک دموکراســی اســت، اما به »کشــور 
سرمایه داران« تبدیل شده است. مردم آمریکا نیز به 

شدت نسبت به تبعیض در این کشور معترضند. 
 فرید زکریا: وی ضمن مسجل دانستن 

افول آمریکا، معتقد است افول هژمونی 2
آمریکا، نتیجه اســتفاده نامناســب این کشور از 
قدرت خود در سال های پس از جنگ جهانی دوم 
است. به باور او، آمریکا با سوءاستفاده از قدرتش 
متحدانش را از دست داده و دشمنانش را تقویت 
کــرده اســت. روی کار آمدن ترامــپ ضربات 
مهلکی را به سیاست خارجی آمریکا وارد کرد و او 
 ،TPP با خارج کردن آمریکا از پیمان هایی مانند
دوری گزینی از اروپا و برون سپاری سیاست آمریکا 
به عربستان و رژیم صهیونیستی هم زوال هژمونی 
آمریکا را به نمایش گذاشته و هم آن را به پیش برده 
است. اگرچه جو بایدن در تالش است سیاست 
ترامپ را اجرا نکند؛ ولی بی اعتمادی که در زمان 
ترامپ نسبت به آمریکا شکل گرفته است، در افول 
قدرت آمریکا به شدت تأثیرگذار خواهد شد. این 

واقعیت که نظام مالی تحت سلطه آمریکا به دلیل 
بحرانی که در خود آمریکا ایجاد شده بود، دچار 
تشویش شد حیثیت و قدرت این کشور را لکه دار 
کــرد و این ادعاهای جهان غــرب مبنی بر اینکه 
اقتصاد بازار آزاد، دموکراسی و جهانی شدن تنها 
مســیرهای تحقق توسعه سیاســی و اقتصادی 

هستند، به شدت بی اعتبار کرد. 
 آلفرد مــک کوی: مک  کــوی در کنار 

عواملــی، ماننــد کودتاهای ســیا در ۳
کشورهای گوناگون، جنگ ویتنام، شکنجه گاه های 
آمریکا پس از جنگ عراق و افغانستان و نقش چین 
را در افــول هژمونی آمریکا پررنــگ می داند. او 
معتقد است چین با ساختن نظم جهانی موازی با 
نظم آمریکایی، سازمان های تحت سلطه غرب در 
دنیا را به چالش کشــیده است. از نظر او سازمان  
همکاری شــانگهای )بــه جای ناتــو(، »بانک 
سرمایه گذاری زیرساخت آسیا« )به جای صندوق 
جهانی پول( و »پیمان شراکت اقتصادی جامع در 
منطقه« )به جای TPP(  نهادهای متناظری هستند 
که چین به جای ســازمان های غربی ایجاد کرده 

است؛ از این رو قرن 21 را قرن آسیایی می نامند.
کریستوفر لین: لین به نقل از اندیشکده 

رند نوشته است بین سال های 2020 تا ۴
2030 ساختار نظامی چین در زمینه هایی مانند 
 با 

ً
دکترین، تجهیزات، پرســنل و آمــوزش تقریبا

آمریکا برابــری خواهــد کــرد. در تحلیل این 

اندیشــکده همچنین پیش بینی شده است سلطه 
نظامی آمریکا بین همین سال ها در آسیای شرقی به 
شــدت کاهش خواهد یافت. لیــن عالوه بر این 
معتقد اســت حوادثی که در صحنــه دنیا اتفاق 
افتاده اند قدرت نرم آمریکا را هم به شدت کاهش 
داده اند. او معتقد است یکی از بزرگ ترین تأثیرات 
دوران رکود اقتصادی بزرگ، اثراتی بود که روی 
ادراک های عمومی در جهان از قدرت نرم آمریکا 

ایجاد کرد.
انتخاب جو بایدن تالشــی برای ترمیم چهره 
شکســت خورده آمریکاســت. بدیهی اســت 
آمریکایی ها تمام تالش خود را در رسانه های شان 
به کار برده اند تا با آرایش غلیظ، چهره آمریکا را در 
جهان بهتر نشــان دهند، ولی غافل از این هستند 
که آمریکا همچون کشتی تایتانیک به سمت غرق 

شدن در حال حرکت است. 
حال ســفر رئیس مجلس کشورمان به روسیه 
به همراه پیام رهبــر معظم انقالب به پوتین، پیام 
آشکاری به آمریکا و متحدانش بود مبنی بر اینکه 
دوران پس از آمریکا شــروع شــده است و قرن 
جدید قرن شکوفایی آسیایی و زوال آمریکاست. 
همانطور که امام خمینی)ره( فروپاشــی شوروی 
را پیش بینــی کردند، رهبر فرزانــه انقالب نیز از 
نوید جامعه بین المللی بدونه هژمونی آمریکا خبر 
داده اند. با این حال انتظار فعال سازی دیپلماسی 

شرق از دولت محترم بیش از پیش است.
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بسط حرفه ای رسانه ها 
برای گام دوم انقالب

جمهوری اســالمی ایــران در چهار دهه 
اخیر به دلیل تعقیب آرمان های انقالبی، 
تضادهای ایدئولوژیک با شــرق و غرب 
و نیــز تفاوت هــای رفتــاری در حــوزه 
سیاست خارجی، همواره آماج بیشترین 
حمله های رســانه ای و تبلیغاتی در افکار 
عمومی بین المللــی در قالب پروژه های 
اسالم هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی 
بوده است. با این حال، متأسفانه نقشه راه 
مناسبی برای مقابله با این هجمه ها نداشته 
و این در حالی اســت که کم کاری در این 
زمینه و انعــکاس نیافتن سیاســت های 
داخلی و خارجی کشورمان به ملل جهان 
با استفاده از ابزارهای مناسب سبب شده 
اســت تا زمینه برای سوءاستفاده بسیاری 
از رســانه های توجیه شــده کشــورها و 
سازمان های جهانی فراهم شود که به هر 
شکل ممکن در ســاختن افکار عمومی 

جهان علیه ما وارد عمل شوند.
 همیــن نقیصه نشــان می دهد، نظام 
ضعف ها  دچار  کشــورمان،  رســانه ای 
و خألهــای چشــمگیری اســت کــه 
اجازه می دهــد حجم قابــل توجهی از 
تصویرســازی های  و  روایت ســازی ها 
موجود، در اختیار جبهه خصم قرار بگیرد 
 در مقام مدافع، به پاتک های 

ً
و ایران صرفا

محــدود و نارســا که چندان بــرای آنها 
بسترســازی های اجتماعی انجام نشده، 
قناعت کند؛ اما برای رفع این معضل چه 
باید کرد؟ آیا امکانات محدود رســانه ای 
ایران در مقایسه با ابرپلتفرم های رسانه ای 
جبهه اســتکبار، قابلیت رقابت و عرض 
اندام را دارند؟  پاســخ به این پرسش، به 

متغیرهای مختلفی بستگی دارد. 
یکی از این متغیرهــا، ناظر بر میزان 
نفوذپذیــری اجتماعی گفتمــان انقالب 
اســالمی اســت. هر چه این نفوذ بیشتر 
شود و در جهت عمق بخشیدن به گفتمان 
انقالبی و توده ای نگاه داشتن و رها کردن 
آن از ادبیات اشراف مآبانه و نخبه ساالرانه، 
کار و همت بیشتری صرف شود، به همان 
نســبت، بر میزان تأثیرگذاری رســانه ای 
کشورمان در سطح داخل و خارج افزوده 
خواهد شــد. دومین متغیر بســتگی به 
این دارد که برای مســلط کردن گفتمان 
انقالبــی، از چــه روش هــا و ابزارهایی 
بهره می گیریم. بدون شک روزآمد کردن 
ابزارهــای اطالع  رســانی و بهره گیری از 
روش های نوین برای بسط نفوذ گفتمانی، 
می تواند از تصویرسازی های کاذب غبار 
بزداید و صورت و سیرت انقالب اسالمی 
 هست، به دیگران بنمایاند. 

ً
را چنانکه واقعا

عامل دیگری که موجب می شــود تا 
روایت سازی های رســانه ای مطلوب ما، 
در ســطح داخل و خارج نفوذ یابند و بر 
تصویرســازی های جبهه اســتکبار غلبه 
یابند، به میزان گذر دستگاه های متولی از 
مناسبات و نهادهای محدودکننده بستگی 

دارد.
 منظور از این مناسبات محدودکننده، 
متغیرهای غیررســانه ای و بی نســبت با 
عوالــم حرفه ای گری اســت کــه اجازه 
می دهد روایت گری دشــمنان، زودتر از 
روایتگری های ما، به سمع و نظر مخاطب 
رســیده و غیرخودی ها در زمینی که ما از 
سر ندانم کاری برای شان فراهم کرده ایم، 
جوالن بدهند. بنابراین مناســب اســت 
که در گام دوم انقالب اســالمی، نگاهی 
 حرفه ای بدون قبض و بســط های 

ً
عمدتا

غیرحرفه ای به موضوع رسانه و خبر داشته 
باشیم.

حسام رضایی
کارشناسرسانه

   یادداشت شفایی    

اذعان صاحب نظران غربی درباره آینده آمریکا 

محکوم به افول

٢٢ بهمن متفاوت امسال، سال تلخ کرونایی، 
با نشــاط و جذاب و پرشور و شعور برگزار 
شد. چند نکته درباره این روز به یاد ماندنی قابل ارزیابی 

است:
-ملت ایران، در چهل ودومین بهــار پیروزی انقالب 
اســالمی، توانســتند یک رکورد بی نظیر جهانی را به 
منصه ظهور برسانند و در یک روز، بزرگ ترین تجمع 
خودرویــی و موتوری جهــان را در کارنامه خود ثبت 
کنند. این عظمت و شوکت باید در تاریخ جهان ثبت 
شــود و مردم دنیا در طول تاریخ بداننــد که در دوران 
کرونا، ایرانیان برای حمایت از نظام سیاسی و انقالب 
اســالمی خود مبتکرانه با ماشین و موتور به خیابان ها 
آمدند. جا دارد مســئوالن دولتی برای ثبت این واقعه 

باشکوه اقدامات  الزم را انجام دهند. 
 در کشــور ما نمادی از قشــر 

ً
-موتورســوار، معموال

مستضعف اســت و حضور خیل موتورســواران در 

خیابان انقالب تا آزادی در تهران و شهرهای دیگر بار 
دیگر نشــان داد حامیان و صاحبان اصلی این انقالب 
همچنان قشر متوسط جامعه هســتند. اقشاری که با 
وجود تحمل مشــکالت اقتصادی ناشــی از تحریم 
ظالمانه دشمنان و بی تدبیری برخی در داخل، به خوبی 
مرز گالیه از نابسامانی ها و دفاع از انقالب را تشخیص 
می دهند و هم اهل مطالبه هســتند و هــم در بزنگاه 
دشمنان خود را ناامید می کنند.  این حضور با شکوه، 
مسئولیت دو چندانی برای مسئوالن ایجاد می کند تا با 
تدبیر بهتر و تصمیمات درســت گره از کار مردمی باز 

کنند که همواره گره های کشور و نظام را گشوده اند.
-دشمنان نظام همواره و همه ساله در اقدامی مضحک 
و نخ نما شــده در حضور مردم تشکیک می کردند و با 
دروغ هایی مانند اینکه تلویزیون ایران تصاویر سال های 
اولیه انقالب را به جای راه پیمایی نشان می دهد، سعی 
می کردند مخاطبــان خارجی خــود را فریب دهند. 
حضور بدیع و بی نظیر مردم با خــودرو و موتور راه را 
بر این لجن پراکنی هــا و دروغگویی های خنده دار نیز 
بست. روش جدید حضور مردم نشان داد، بهترین راه 
آسان ترین راه نیست، برخی در دولت و برخی نهادها 
در ایام کرونا اولین تصمیم شان در مواجهه با عزاداری 

و زیارت و تجمعــات و... تعطیلی بود؛ اما ٢٢ بهمن 
1399، در ادامه محرم و فاطمیه این پیام را داشــت که 
می توان با کمی اندیشه و فکر راه های بسته را گشود و 

اتفاقات بزرگی را رقم زد.
-امســال، تبلیغ و تشــویق برای حضور در خیابان ها 
یک دهم ســال های قبل بود و تا دو سه روز قبل از ٢٢ 
بهمن مردم نمی دانستند چه اتفاقی قرار است بیفتد. با 
وجود این، با همین تبلیغ اندک، تجمعات چشمگیری 
در سراســر کشــور شــکل گرفت که حاکی از عالقه 
قلبــی و صمیمی مردم به انقالب و نظام اســت. عیار 
انقالبی مردم امســال خالصانه مشخص شد و دهان 
خیلی ها را بســت. این به معنای آن است که دلدادگی 
ملت به انقالب اســالمی آگاهانه است و نه بر اساس 
جو رسانه ای و تبلیغاتی. چرا که مردم مشتاقانه حامی 

انقالبی اند که خودشان صاحبان آن هستند. 
-حضور پیاده و تجمعات بدون خودرو و موتور بسیار 
اندک و نادر بود که این موضوع نیز بار دیگر نشــان داد 
غالب مردم به خوبی پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کنند. از ابتدای امسال تا کنون در بزنگاه ها مردم در 
برابر امواج کرونا ایستادند و با خانه نشینی و رعایت و 
گوش فرا دادن به تصمیمات دولت، توانســتند تا حد 

زیادی مانع  شیوع این ویروس منحوس شوند.
-این شــور و هیجان در حالی اتفاق افتاد که در طول 
ســال مردم گرفتار ویروس کرونا و در گیر و دار اخبار 
تلخ و اندوهناک بودند و با مشکالت اقتصادی بسیاری 
مواجه بودند و همین امر یک رخوت سیاسی در جامعه 
ایجاد کرده بــود. راه پیمایی خودرویی نقطه عطفی در 
ایجاد نشاط سیاسی در کشور شد که ثمره و برکت آن 

می تواند برای انتخابات ١۴٠٠ بسیار مفید باشد. 
-مســئوالن و افراد مؤثر باید در ایام شــادی رجب و 
شعبان این نشاط را حفظ کنند و با برنامه ریزی درست 
زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم 
کنند. انتخاباتی که می تواند همچــون راه پیمایی ٢٢ 
بهمن، به یاد ماندنی، خالقانه، شــورمندانه و پیشــرو 

باشد. 
-ان شاءالله دوربین ها توانسته باشند تصویرهای ناب 
٢٢ بهمن 1399، آخرین راه پیمایی قرن ملت ایران را 
ثبت و ضبط کرده و این روز تاریخی را برای همیشــه 
ماندگار کرده باشــند. در این بین عده ای مانند همیشه 
به حواشی بی اهمیت این رویداد خواهند پرداخت که 
رســانه های انقالبی باید  با تمرکز به اصل ماجرا، در 

جهت ماندگاری این روز تالش کنند. 

وشن شد  موتور گام دوم ر

انقالب اسالمی برخالف تصور و برآورد 
آمریکایی ها به پیروزی رسید و همچنین 
برخالف محاســبه های آنان، چهل و دو ساله شد و 
اکنون وارد چهل و ســومین ســال خود شده است. 
بررسی اســناد و تحلیل مواضع و رفتارهای تمامی 
دولت ها و مجموعه سازمان های اطالعاتی و امنیتی 
آمریکا در ۴2 ســال گذشته نشان می دهد، دستگاه 
محاسباتی سیاســی ایاالت متحده در قبال انقالب 
 
ً
اســالمی، جمهوری اسالمی و ملت ایران یا اساسا
کار نمی کنــد، یا به طــور دائم و مســتمر خطای 
محاســباتی دارد! نمونه هایــی از ایــن خطاهــا و 

محاسبات اشتباه عبارت است از:
1ـ آمریکایی ها نه تنها هیچ برآوردی از امکان وقوع 
انقالب در ایران نداشتند؛ بلکه پنتاگون تا چند روز 
قبل از 22 بهمن 1357، اعالم می کرد امکان ندارد 

رژیم پهلوی سقوط بکند!
2ـ آمریکایی هــا روی ارتش ایران بــرای مقابله با 
انقالب در ایران حســاب ویژه ای بــاز کرده بودند، 
اما با پیوســتن ارتش به صورت معجزه آسا به ملت، 
همین ارتش عامل شکست رژیم طاغوت و نابودی 

امیدهای آمریکا شد.
3ـ بعد از پیروزی انقالب اسالمی، آمریکایی ها روی 
عناصری از خود برای کودتا در ایران سرمایه گذاری 

کردند؛ ولی هیچ کودتایی به بار ننشست.
۴ـ آمریکایی ها با تمرکز بر روی گســل های قومی ـ 
مذهبی، با تصــور امکان چند پاره کــردن ایران از 
طریق غائله های تجزیه طلبی، گروه های قومی واگرا 
را تجهیز و پشتیبانی کردند، اما طرح تجزیه ایران نیز 

با شکست کامل مواجه شد.
5ـ تصــور آمریکایی ها این بود که بــا ترور رهبران 
فکری انقالب، جمهوری اســالمی ساقط خواهد 
شد؛ براســاس همین برآورد با راه اندازی و تقویت 
تروریســم در ایران و با به شهادت رساندن 17 هزار 
نفــر و از جمله شــخصیت های برجســته دینی و 
مذهبی، همانند شــهیدان مطهری، مفتح، بهشتی، 
رجایی، باهنر، شهدای محراب و... در انتظار پایان 
انقالب بودند، ولی به دلیل خطای محاسباتی به هیچ 

نتیجه ای نرسیدند.
6ـ آمریکایی ها با تصور اینکه یک تهاجم ســنگین 
نظامی خارجی، ایران را متالشی کرده و انقالب را 
شکست می دهد، رژیم حاکم بر عراق را ترغیب و 
تحریک به تهاجم کرده و ســپس با تمام توان، خود 
و  متحدانــش از صدام حمایــت کردند؛ اما جنگ 
تحمیلی  تبدیل شد به دفاع مقدس که عاملی برای 
صدور انقالب و با پدیدآیی و تقویت فرهنگ ایثار، 

شهادت و مقاومت در طول دفاع مقدس، ماندگاری 
انقالب تضمین شد.

7ـ آمریکایی هــا با کار ســنگین ده، پانزده ســاله، 
فتنه هــای 78 و 88 را طراحی و با کمک نفوذی ها 
و استحاله  شــده ها، در داخل ایران شکل دادند و با 
اطمینان گفتند، جمهوری اســالمی به پایان ســال 
1388 نخواهد رســید، ولی حماســه 9 دی تمام 

نقشه های شان را با شکست کامل مواجه کرد.
8ـ برآورد آمریکایی ها این بود که پس از فتنه 88، با 
تحریم های فلج کننده می توانند جمهوری اسالمی 
را با فروپاشــی درونی به پایان برسانند. با رخ نمایی 
اغتشاشات دی ماه سال 1396، ترامپ آمریکا را از 
برجام خارج و سیاســت فشار حداکثری در تمامی 
حو زه ها و ازجمله به صفر رســاندن صادرات نفت 
ایران را در پیش گرفت. آمریکایی ها طبق محاسبات 
خــود، با صراحت و قاطعیت نــه تنها اعالم کردند 
جمهوری اســالمی موفق به برپایی جشــن چهل 
سالگی انقالب نخواهد شد، بلکه با قاطعیت هر چه 
تمام برای پسا جمهوری اسالمی برنامه ریزی کردند 
و مواردی از این برنامه ها را آشکارا اعالم کردند که 
از آن جمله اســت: الف ـ جان بولتون در بهار سال 
1397 در اجالس منافقین شــرکت و به آنان اعالم 
کــرد، برای رفتن به تهران و گرفتن جشــن پیروزی 
تا چند ماه دیگر آماده شــوند! ب ـ دونالد ترامپ در 
شهریور 1397، باصراحت و قاطعیت به تعدادی از 

مقامات اروپایی گفت؛ برای همکاری با ایران عجله 
نکنید، تا سه چهار ماه دیگر کار جمهوری اسالمی 
تمام است، آنگاه با هم می نشینیم و درباره آینده ایران 

تصمیم می گیریم!
موارد مذکــور نمونه هایــی از خطاهای بزرگ 
محاســباتی آمریکا در قبــال انقالب اســالمی و 
جمهوری اســالمی بود که بر این فهرست، می توان 
موارد بزرگ و کوچک دیگری از جمله لشکرکشی 
به منطقه و شــکل دهی به خطرناک ترین گروه های 
تروریســتی چون داعــش برای مقابله بــا انقالب 
اســالمی را اضافه کرد؛ اما پس از ۴2 سال، نتیجه 
این برآوردهای غلط و محاســبات اشتباه آمریکا از 
مردم ایران و شرایط کشورمان و جمهوری اسالمی، 
پیشــرفت ها و قدرتمند شدن ایران در منطقه از یک 
سو، و افول آمریکا از سوی دیگر است. رهبر حکیم 
انقالب اســالمی در دیدار با جمعی از فرماندهان 
نیــروی هوایی ارتــش جمهوری اســالمی در روز 
19 بهمن ماه، ضمن اشــاره به مواردی از خطاهای 
محاسباتی آمریکایی ها، از حضور مردم در صحنه، 
اعتماد به وعده های الهی و افزایش مؤلفه های قدرت 
ملی به صورت مســتمر، به عنــوان عوامل اصلی 
موفقیت در برابر دشــمنان یاد کــرده و توجه به این 
عامل را مورد تأکید قرار دادند. بســیار روشن است 
با استمرار این عوامل، آینده از آن انقالب اسالمی و 

ملت ایران است.

یکا!  آمر محاسباتی  خطاهای 
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیرمسئول
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۳
دیدگاه

 دشمن شناسی و بصیرت
 در انقالب اسالمی

از ســرفصل های مهــم گام دوم انقالب 
اســالمی و مــورد تأکید حضــرت امام 
خامنه ای مسئله دشمن شناسی و اهمیت 
بصیرت در این موضوع اســت. پیروزی 
انقــالب اســالمی و بروز تقابــل دوگانه 
جدید »اسالم و استکبار« پدیده برجسته 
جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد 
و سرآغازی برای دشمنی ها با همه شدت 
گردید، و این شدت تا زمانی پابرجاست 
کــه نظام جمهوری اســالمی براســاس 
آرمان های ابتدایی خود و در همان مســیر 
باورها و ارزش های اصیل اســالمی قدم 
بردارد. ایاالت متحــده آمریکا از ابتدای 
پیروزی انقالب اســالمی با علنی کردن 
دشمنی خود به »شــیطان بزرگ« ملقب 
شد که یکی از خصایص شیطان دشمنی 
ابدی او با انسان است. این دشمنی بدون 
داشــتن تاریخ انقضا، به این معناست که 
تا نظام حاکمیتــی ولی فقیه در جمهوری 
اسالمی ایران پابرجاســت، دشمنی ها و 
فتنه ها تداوم دارد. این دشمنی معطوف به 
شخص یا حزب خاصی در ایاالت متحده 
آمریکا نیســت و بر هر دولت مســتقر در 
آمریکا دیکته می شــود. با نگاهی گذرا به 
تاریخ چهل و دو ســاله این نظام الهی در 
تمام فتنه ها ردپای این دشمن قسم خورده 
دیده می شــود. چه آن زمانــی که خود به 
طور مستقیم در واقعه طبس تعرض نظامی 
داشت و چه آن زمانی که تمام قد پشتیبان 
صدام در راه اندازی و تحمیل جنگ هشت 
ساله و حتی درگیری مســتقیم نظامی با 
ایران به نفع عراق شد. وظیفه دینی و ملی 
ما این اســت که با افزایش بصیرت و اتکا 
به علم دشمن شناســی به مقابلــه با انواع 
توطئه ها و دسیسه های این دشمن بیرونی 
برخیزیم. از شاخصه ها و ستون های اصلی 
نظام الهــی وجود رهبری فهیم و بصیر در 
رأس حاکمیت اســت که در عصر حاضر 
وجود مبارک حضرت امام خامنه ای خود 
شــاخص مبنایی در فهم ایــن نظام الهی 
است. رهبر حکیم و فرزانه در عرصه های 
گوناگون به درســتی دشــمن را معرفی و 
توطئه های آن را تبیین و روشــن می کنند 
و هر جا که مدیران کالن کشــور در مسیر 
درست که همانا گوش به فرمان بودن امام 
خامنه ای اســت، قدم برداشــته اند کشور 
مصون بوده و گزند و زحمتی بر حاکمیت 
و مردم وارد نیامده است، اما هر جا که از 
خط اصیل رهبری منحرف شده اند، کشور 
را دچار مخاطــرات جدی کرده اند. برای 
نمونه در مسئله برجام معظم له از ابتدا به 
آمریکا بدبین بوده اند و بارها در جلســات 
خصوصی و عمومی این موضوع را متذکر 
شــده اند؛ حتی با تعیین خطوط قرمز در 
خصوص طرح نهایی برجام حجت را بر 
همه تمام کردند که بی بصیرتی مسئوالن 
ذی ربــط موجب وارد کــردن هزینه های 
گزاف بر حاکمیت و مردم شــد. حضرت 
امام خامنــه ای در دیدار با کارکنان نیروی 
هوایی تذکرات جــدی در مورد برجام و 
مذاکره با دولت جدیــد آمریکا دادند؛ از 
جمله اینکه باید آمریکا تمام تحریم ها را 
لغو کند آن هم در عمل انجام گیرد و بعد از 
راستی آزمایی، ما هم به تعهدات برجامی 
برگردیم که اگر مورد اهتمام دولت مستقر 
 شاهد اتفاقات خوبی در 

ً
قرار بگیرد، حتما

عرصه کشور خواهیم بود و آن هم در گرو 
بصیرت و دشمن شناسی خواصی است که 
در رأس حکومت، سکان مدیریت کالن 

کشور را در دستان خود دارند.

   روزنه    

یاسر کوچک زاده
کارشناسبینالملل

   عکس و مکث   
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آغــازشــدهاســت،درادامهباتأییدشــدنواکســنهایایرانیوبــهچرخهواردشــدنآن،مرحلــهاصلیآغاز

خواهدشد.

اینگربهدیگهشیرشده/کاریکاتورنشریهانگلیسیکهدرسال۱۹۴۵چاپشدهاست.زیرکاریکاتورنوشته
شــده:»گربهایکهمیخواســتتنهاباشد.«درکاریکاتورشــیرنمادانگلیس،عقابنمادآمریکاوخرسنماد
شــورویاســت.تعرض»قدرتهایبزرگ«بهایرانموضوعجدیدینیســت؛امابهبرکتانقاباســامیاین

گربهدیگهبهتنهاییحریفتمامقدرتهایجهانیاست.

هشــتگسرنگونیخاندانســعودی/مخالفاندولتســعودیدرشــبکههایاجتماعیکمپینگستردهایبهراه
انداختهوتوانستندبرایساعاتیهشتگ»الشعبیریداسقاطالنظامالسعودی«راداغکنند.کاربرانسعودی
باذکرمواردنقضحقوقبشــروظلموفســادحاکمانســعودی،ازمشــکاتوخیماقتصادیوافزایشسالیانه

کسریبودجهورکودوبیکاریانتقادکردند.

دکترین رفتار سیاسی سپاه مهم ترین سند 
باالدستی است که حدود و ثغور و کیفیت 
رفتار سیاسی سپاه و پاسداران را تعیین کرده است. 
این ســند متشکل از 12 اصل است که باید بر رفتار 
سیاسی سپاه و پاسداران حاکم باشد. در هر یک از 
این اصــول، ضمــن تبییــن مختصــر آن اصل، 
شاخص های تجویزی و تحذیری متناسب با آن نیز 
بیان و تشریح شده اســت.  در عین حال، در شرح 
تفصیلی این ســند که در حکم ســند پشــتیبان و 
راهنمای آن اســت، تالش شــده اســت اصول و 
شــاخصه های متناظر با آنها به صــورت عینی تر و 
ملموس تر تشریح و با ذکر مثال هایی تبیین شود.  این 
سند و شرح تفصیلی آن، که با نگاهی واقع بینانه و در 
عین حال، انقالبی و آرمان گرایانه طراحی و تنظیم 
شده، ضمن ترسیم رفتار سیاســی مطلوب سپاه و 
پاســداران، پاسخگوی عمده  شــبهات، ابهام ها و 

اتهام هایی است که بیگانگان، معاندان و ضدانقالب 
علیه سپاه مطرح می کنند.  نکته مهم در این میان آن 
است که در تهیه سند مذکور تالش شده است به دور 
از محافظه کاری سیاســی، جایگاه قانونی و درخور 
شأن سپاه و نسبت دقیق آن با حوزه سیاست، در عین 
حفظ درون مایه و جهت گیری های والیی، انقالبی، 
تکلیف مدارانه و اخالقِی رفتار سیاسی سپاه ترسیم و 
تبیین شود. ذکر این نکته نیز الزم است که منظور از 
رفتار سیاســی در اینجا فقط رفتارهای معطوف به 
انتخابات نیست.  اصول دوازده گانه این سند عبارتند 
از: والیت مداری، تکلیف گرایی، حکمت، عزت و 
اقتدار، انقالب محوری، امیدبخشی و نشاط آفرینی، 
استکبارستیزی، مردمی بودن، اخالق مداری، جذب 
حداکثری و دفع حداقلی، هماهنگی و همســویی 
سازمانی و مشارکت آفرینی حداکثری و آگاهانه.  در 
تعیین این اصــول و تعریف موازین صحیح و دقیق 
رفتار سیاسی سپاه و پاســداران، عالوه بر دقت در 
حفظ انســجام و هماهنگی سازمانی یا به عبارتی، 
توجه به متغیرهای ســازمانی یا درون سازمانی، به 
عوامل و متغیرهــای برون ســازمانی مانند جذب 
حداکثری و دفع حداقلی و همچنین شاخصه های 

والیت مــداری،  ماننــد  معرفتــی،  عقیدتــی ـ 
تکلیف گرایی، اخالق محوری و... هم توجه شــده 
است. درواقع، مبتنی بر این سند و اصول مندرج در 
آن، سپاه سازمانی است که در رفتار سیاسی خود به 
عنوان موجودی زنده و انقالبی باید در عین رعایت 
مالحظات اخالقی، عقیدتی و معرفتی یا به عبارتی، 
رفتــار سیاســی در چارچوب موازین اســالمی و 
مکتبی، باید مالحظات سازمانی و اجتماعی را هم 
در نظر بگیرد. بر این اساس، رفتار سیاسی مطلوب 
ســپاه و پاســداران برآمده و برآیندی از مالحظات 
شرعی، ســازمانی و اجتماعی است؛ زیرا سپاه هم 
هویــت اســالمی ـ انقالبــی دارد، هــم هویــت 
مردمی)اجتماعــی( دارد و برآمده از متن توده های 
مردم است و در هرگونه رفتاری باید همراه، همگام و 
پشتیبان مردم باشد و هم باید در چارچوب مقررات 
قانونی و سازمانی خود رفتار کند. بنابراین، مبتنی بر 
دکترین رفتار سیاســی، سپاه در حوزه رفتار سیاسی 
 کارویژه های معطــوف به درون 

ً
نمی توانــد صرفــا

ســازمان خود داشته باشد؛ بلکه در این حوزه، سپاه 
کارویژه هــای اجتماعــی هــم دارد کــه در اصول 
مشارکت آفرینی، جذب حداکثری و دفع حداقلی به 

آن اشاره شده است و برعکس؛ یعنی سپاه نمی تواند 
در رفتار سیاســی خود کارویژه های اجتماعی را در 
نظر بگیرد، اما به حفظ انسجام و همسویی سازمانی 
خود در حوزه رفتار سیاســی بی توجه باشد. ضمن 
اینکه در همه  این موارد و در هر حالتی، رفتار سیاسی 
باید تجلی والیت مداری، اخالق محوری،  ســپاه 
انقالب محوری و... باشد. باتوجه به آنچه گفته شد، 
 و در مواقع انتخابات گفته می شود سپاه 

ً
اینکه بعضا

باید در چارچوب پادگان ها محصور بماند، نه تنها 
هیچ مســتند قانونی ندارد، با دکترین رفتار سیاسی 
سپاه نیز مغایرت دارد؛ زیرا سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به عنوان نیروی درون زای انقالب و بنا به 
مأموریــت قانونــی اش باید در همــه  عرصه های 

موردنیاز انقالب حضور مؤثر داشته باشد. 
 در حد یــک مقدمه و به 

ً
آنچه گفته شــد، صرفا

منظور آشنایی با کلیات دکترین رفتار سیاسی سپاه 
بود. در شماره های آتی تالش می شود تا به ترتیب، 
اصول دوازده گانه  این سند باالدستی تشریح و تبیین 
شود و براساس شاخص های هر یک از این اصول، 
به برخی از مهم ترین شبهات و ابهامات معطوف به 

رفتار سیاسی سپاه پاسخ داده شود.  

سپاه سیاسی  ین  دکتر

در تالطم بازار حرف ها و خبرهای ضد و نقیض 
بعد از اعالم ورود اولین پرواز روسی حامل اولین 
محموله از واکسن »اسپوتنیک 5« روسی به کشور 
در 16 بهمن ماه به فرودگاه امام خمینی)ره(، خبر 
آغاز واکسیناسیون سراســری کرونا برای اولین 
جامعه هدف اعالم شــد. اولیــن جامعه هدف، 
یعنی کادر پزشکی درگیر در بخش های مراقبت 
ویژه بیماران کرونایی بیمارســتان های کشــور. 
البته اولین فردی که این واکســن را دریافت کرد، 
فرزند وزیر بهداشت بود که سبب شد تا مردم بعد 
از هزاران ماجرای ریز و درشــت درباره خوب و 
بد واکسن های ضد کرونا کمی با اطمینان بیشتر 
به این مســئله توجه کنند. البته این کار سابقه هم 
داشــته که نمونه آن تزریق واکسن روسی به دختر 

ـ جمهور روســیه، تزریق آزمایشی واکسن  رئیسـ
»کو ایران برکت« به دختر رئیس ســتاد اجرایی 
فرمــان امام)ره( بوده اســت و نقــش مهمی در 

اطمینان بخشی به جامعه دارد.
هفته گذشته تزریق این واکسن به عنوان دوز اول 
به کادر پزشکی آغاز شد؛ البته تولیدکننده واکسن 
مصونیت بخشی این واکسن را منوط به دریافت 
دو دوز از این واکســن به فاصله 21 روز می داند. 
میزان اثربخشی و مصون ســازی این واکسن در 
برآوردهای جهانی بیش از 91 درصد بیان شــده 
است که در میان سایر واکسن های موجود یکی از 
بهترین هاست.قرار بر این است که دو میلیون دوز 
از این واکســن وارد کشور شود که تاکنون دومین 
محموله آن به کشــور رسیده اســت و به تدریج 
مابقی این خرید وارد کشــور خواهد شد. البته با 
توجه به شرایط خاص نگهداری از واکسن که در 
ظروف خاص و با دمای منفی 18 درجه سانتیگراد 

است، باید بعد از ورود آن به کشور به سرعت در 
اقصی نقاط کشور توزیع و به جامعه هدف تزریق 

شود و امکان ذخیره سازی آن وجود ندارد.
در فاز اول کــه کادر درمانی درگیر با بیماران 
کرونایــی واجد شــرایط دریافت این واکســن 
هستند، تاکنون به صورت داوطلبانه و نه اجباری 
این قشــر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند و به 
مرور پوشش دریافت کنندگان جامعه هدف بیشتر 
خواهد شد و خوشبختانه گزارشی از بد یا وخیم 
بودن حال هیچ یک از دریافت کنندگان واکســن 
وجود نداشــته اســت. از آنجایی که تولید کننده 
واکسن تنها دریافت آن را برای زنان باردار و دوران 
شیردهی منع کرده، به نظر می رسد تا زمان تولید 
انبوه واکســن ایرانی در ماه آینده واکســن روسی 
گزینه مناسبی بوده و با آغاز تولید انبوه واکسن »کو 
ایران برکت« عمدتا نیاز کشور به واکسن وارداتی 
مرتفع شده و در صورت نبود جهش جدی و مهم 

در ســاختار ویروس کرونا مســیر واکسیناسیون 
سراسری با ورود سایر واکسن های ایران تا آبان ماه 
سال آینده به مقصد خود نزدیک خواهد شد؛ اما 
در این میان دو مسئله صادرات واکسن ایرانی و کم 
و کیف واکسیناسیون سراسری در اذهان عمومی 
مسئله ساز شده اســت. البته با توجه به تجربیات 
 
ً
گذشته، واکسیناســیون سراسری در کشور کامال
رایگان انجام خواهد شد و تا اطالع ثانوی دولت 
تنها متولی تزریق واکســن خواهد بود. صادرات 
واکسن هم با توجه به اینکه در کشور هشت پروژه 
واکسن به مرور در حال به نتیجه رسیدن هستند، 
از نیمه سال آینده منعی نخواهد داشت؛ چون به 
اندازه نیاز دوز کافی در کشور تولید خواهد شد و 
باید سازوکار صادرات مازاد تولید واکسن و تأمین 
هزینه های تحقیقاتی و ایجاد خطوط تولید واکسن 
را برای ایجاد چرخه پایدار اقتصادی در این حوزه 

مدنظر داشت.

   دریچه    

ونا  آغازی بر  پایان کر

احسان امیری
خبرنگار

معرفی و تبیین سند باالدستی رفتار سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مصطفی قربانی
کارشناسسیاسی

شروع واکسیناسیون سراسری همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی



شماره 989 |  دوشنبه  27 بهمن 1399

۴

اگرچه بایدن و معاون وی در رقابت های انتخاباتی 
موضوع بازگشت به برجام را مطرح می کردند، اما 
پس از ورود به کاخ سفید و مشخص شدن تیم همراه 
او، مواضع رسمی از دولتمردان جدید واشنگتن از 
پیش شــرط هایی برای بازگشت به برجام حکایت 
 همه مســتأجران جدید کاخ ســفید 

ً
دارد. تقریبــا

اعالم کردند، برای بازگشت آمریکا به برجام و رفع 
تحریم ها ابتدا ایران باید به تعهدات خود بازگردد. 
بایدن در گفت وگو با »سی ان ان« گفت: »اگر ایران 
به  طــور کامل به مفــاد برجام عمل کنــد، آمریکا 
به عنوان نقطه شروعی برای مذاکرات بعدی به برجام 
برخواهد گشت و تحریم هایی را که ترامپ بر ایران 
اعمال کرد، برمی دارد.« از سوی دیگر رهبر معظم 
انقالب نیز اعــالم فرمودند اگر می خواهند ایران به 
تعهدات برجامی برگردد، آمریکا باید تحریم ها را در 
عمل لغو کند و ما بعد راســتی آزمایی کنیم و ببینیم 
که درســت تحریم ها لغو شده، آن وقت به تعهدات 
برجامی برمی گردیم. این سیاست قطعی جمهوری 
اسالمی است. پافشاری بایدن و کادر سیاسی او در 
کنار مواضع سه کشور اروپایی عضو برجام در حالی 
صورت می گیرد که به زمــان مرحله بعدی اجرای 
قانون مجلس شورای اسالمی برای کاهش تعهدات 
برجامی که پایان حضور بازرســان آژانس در تهران 
است، نزدیک می شــویم. حال سؤال این است که 
با توجه به شرایط معماگونه ای که بر فضای طرفین 
برجام حاکم است، آینده رفتار آمریکای عصر بایدن 

در قبال برجام چه خواهد بود؟ 
تردیدی نیســت که پاسخ به پرسشی که مربوط 
به رویداد یا پدیده گذشــته است، بسیار راحت تر از 
پاسخ به پرسشی اســت که درباره رخداد آینده داده 
می شــود؛ چراکه رویکردهای گذشته نگر، مواجهه 
با عامل خاصی یا عوامل به هم پیوســته در گذشته 
است که ســبب بروز پدیده ای شــده است. براین 
پایه بــرای درک آینده برجام با توجــه به روی کار 
آمدن بایدن الزم است متغیرهای متعددی را مورد 
توجه قرار داد و آن وقت احتماالت یا ســناریوهای 
محتمل را استخراج و بررسی کرد تا از این رهگذر 
ببینیم که احتمال وقوع کدام سناریو از قوت بیشتری 
برخوردار اســت. اگرچه بررســی همه متغیرهای 
دخیل در احتماالت آینده برجام در این یادداشــت 
میسر نیست، اما تالش می شود مهم ترین عوامل و 

پیشران های مؤثر مورد توجه قرار گیرد.

 Bمتغیرهای تأثیرگذار

 شخصیت و نگرش بایدن و کادر سیاسی 
او: بایدن یک دیپلمات و چهره سیاســی ۱

کارکشته است. نگاه خصمانه او همواره نصیب ایران 
شده است. در عین حال او بر این امر واقف است که 
فشــارهای حداکثری با رویکردی که ترامپ دنبال 
می کرد، کارآمد نیست و باید رویکرد جدیدی را در 
قبال برنامه هسته ای ایران اتخاذ کرد. او نیز مانند سایر 
دولتمردان گذشته آمریکا بر این باور است که برجام 
به بازنگری نیاز دارد و باید ایران را با روشی متفاوت 
از روش ترامپ و تیم او به این بازنگری وادار کرد. از 
سوی دیگر بایدن یک نهادگراست و به قواعد مربوط 
به حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی توجه دارد. 
از این رو، رویکرد چندجانبه گرایانه در قبال ایران را 
کارسازتر می داند. کادر سیاسی او نیز در عین حال 
که معتقد به خطرناک شدن کاهش تعهدات برجامی 
ایران هســتند، اما فعال اصرار بر پیش قدمی ایران 

برای بازگشت به تعهدات برجامی دارند. 

 باورهــای جمهوری خواهــان و مقامات 
آمریکا نســبت به برجام: این موضوع نیز 2

یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار است. به باور »میر 
بین الملــل  بنــام روابــط  از اســتادان  شــایمر« 
جمهوری خواهان و دموکرات ها درباره سیاســت 
خارجی اختــالف چندانی ندارند. بــا وجود این، 
جمهوری خواهان کنگره آمریکا مخالف پیوســتن 
آمریکا به برجام بدون بازنگری آن هستند. چنانکه 
119 نماینده جمهوری خواه آمریکا در نامه جدیدی، 
مخالفت خود را با بازگشت آمریکا به برجام اعالم 
کردند و از بایدن خواســتند که بدون رســیدگی به 
برخی از »ضعف های توافق اصلی« برنگردد. پیشتر 

نیز بیش از پنجــاه نفر از اعضــای جمهوری خواه 
مجلس نمایندگان آمریــکا در نامه ای از جو بایدن، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده، خواسته بودند که به 
توافق هســته ای ســال 2015 ایران باز نگردد. البته 
ناگفته نماند که تعدادی از مقامات سابق آمریکایی 
نیز خواستار بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای با 

ایران شدند. 

 بنیادها و مراکز اندیشه ای آمریکا: اتاق های 
اندیشه و فکر در آمریکا عوامل تأثیرگذار بر ۳

سیاست های داخلی و خارجی آمریکا هستند. این 
متغیر در زمینه سیاســت بایدن نسبت به برجام سه 
جریان کلی را تشکیل می دهند؛ جریانی که اصرار 
دارند بایدن از شرایطی که ترامپ ایجاد کرده است، 
اســتفاده کند و بدون بازنگــری تحریم ها را تعلیق 
نکنــد. جریان دیگر بر این باور اســت که بایدن به 
برجام برگردد و بخشــی از تحریم هــا را بردارد و 
همزمان مشروط به بازنگری از طریق برجام پالس 
اقدام کند. جریان ســوم که ضعیف تر از دو جریان 
قبلی است، تالش دارد تا کاخ سفید بدون پیش شرط 
وارد مذاکره با ایران شــود و سپس در فرآیند طبیعی 

سایر خواسته های را بر ایران تحمیل کند.   
 

 رژیــم صهیونیســتی و البی هــای آن در 
آمریکا: این موضوع یک از متغیرهای بسیار ۴

مهم اســت. رژیم صهیونیســتی همواره مخالف 
بازگشــت آمریکا به برجام بوده اســت و اکنون نیز 
بیشترین تالش را برای تأثیرگذاری بر بایدن و تیم او 
دارد. این رژیم بزرگ ترین و قدرت مندترین البی در 
کاخ ســفید، کنگره آمریکا، رســانه ها و به ویژه در 
مهم ترین اندیشکده های راهبردی این کشور را دارد. 
البی قدرتمند این رژیم از طریق جمهوری خواهان به 
شــدت نزدیک به رژیم صهیونیستی در تالشند تا با 
اقدامــات حقوقی از جملــه ارائه برجام از ســوی 
رئیس جمهوری کنونی آمریکا به سنا و تصویب نشدن 

آن، راه را برای بازگشت بایدن به برجام سد کنند.

 رژیم های عربی منطقه: کشورهای عربی 
منطقه بــه ویژه ریــاض و ابوظبی تالش 5

گسترده ای را برای تحت تأثیرقراردادن بایدن و تیم او 
در زمینه نحوه برگشــت به برجام دارند. عربستان 
به طور آشکار اعالم کرد، اصلی ترین خواسته اش از 
مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، مشارکت در این 
مذاکرات اســت. دیدگاه ابوظبی نیز به عربســتان 
نزدیک اســت و به دنبال داشتن نقش در مذاکرات 
احتمالی آینده اســت. این کشورها به همراه رژیم 
صهیونیستی در حال البی های سنگین با کشورهای 
اروپایی هستند تا از موضع آنان حمایت کنند و در 
هــر گونه مذاکــره احتمالی منافع شــان را در نظر 

بگیرند.

تروئیکای اروپایی: این کشــورها با روی 
کارآمدن بایدن بســیار خشنودند. آنها در 6

تالش هســتند تا بایدن را متقاعد کنند که به برجام 
برگــردد. در عین حال ایده ای کــه برای این منظور 
داده اند، بیشتر شبیه مواضع بایدن و تیم اوست. آنها 

از ایران می خواهند که به تعهــدات برجامی خود 
برگردد تا دیپلماسی فعال شود و آمریکا به بازگشت 
به برجام تمایل پیــدا کند. با وجود اینکه اروپایی ها 
نگران روند کاهش تعهــدات برجامی و نابودی آن 
هســتند، اما پــس از روی کار آمــدن بایدن به نظر 
می رســد مواضع تندتری را در قبال ایــران اتخاذ 
کرده اند. آنها به طور مستمر بحث ناقص بودن برجام 
و ضرورت اصالح آن و محدود شــدن برنامه های 
موشکی و طوالنی شدن تعهدات برجامی را به میان 
می آورند. همچنین در تازه ترین ادعاها خواســتار 
افزایش کشــورهای عربی و رژیم صهیونیستی در 

مذاکرات آینده با ایران شده اند.

 مواضع ایران و کاهش تعهدات برجامی: 
نوع مواضع جمهوری اسالمی و قاطعیت 7

در کاهش تعهدات، متغیر بسیار مهمی است که در 
آینده برجام تأثیرگذار اســت. جهت گیری اعالمی 
ایران که از سوی رهبر معظم انقالب صورت گرفت 
و اتفــاق نظر و قاطعیت ایران در برداشــته شــدن 
تحریم ها و هشــدار بــه طرف هــای برجامی در 
خصوص کاهش دادن مهم ترین تعهدات برجامی 
دغدغه هایی را در بین طرف هــا غربی ایجاد کرده 
است. برای نمونه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 
اقدامات جبرانی ایران در واکنش به خروج یکجانبه 
آمریکا از برجــام را »گام های خطرناک« توصیف 
کرده و گفته است ایران باید آنها را به عقب برگرداند. 

ریاست جمهوری  انتخابات  بودن  نزدیک 
به 8 نســبت  1۴00: کشــورهای غربــی 

انتخابات 1۴00 بســیار حساس هستند و اهمیت 
راهبردی برای آنهــا دارد؛ زیرا نتیجه این انتخابات 
جهت گیری های ایران بیشــتر نشــان خواهد داد و 

عنصر بسیار تعیین کننده در قبال برجام خواهد بود.

 Bسناریوها

با توجه به متغیرهای گفته شده و یکسری از عوامل 
تأثیرگذار دیگر، به نظر می رسد چند احتمال برای 

آینده برجام متصور است.

سراشــیبی فروپاشــی برجام: با توجه به 
سخنان رهبر معظم انقالب و قانون اقدام ۱

راهبردی مجلس و به ویــژه نقض و بدعهدی های 
آمریکا و اروپا و تجربه و درس هایی که در چند سال 
اخیر برای ایرانی ها حاصل شده است از یک سو و 
اصرار آمریکایی ها بر برداشته شدن تحریم ها پس از 
بازگشــت ایران به تعهدات خود در کنار فشارهای 
البی داخل آمریکا و منطقه از سوی دیگر، سبب قفل 
شــدن حــل مســئله و در نهایــت پــس از ایجاد 
محدودیت هــا برای بازرســان آژانــس، برجام در 
سراشــیبی ســقوط قرار خواهد گرفت. اشــاره به 
 
ً
سراشیبی از این بابت است که اقدامات ایران دقیقا
مبتنــی بر مواد برجام و قطعنامه 2231 اســت و به 
معنای خــروج از برجام نیســت. میر شــایمر از 
بنیان گذاران نظریه »رئالیســم تهاجمی« می گوید: 
»دولت بایدن ســر و صدای زیادی درباره اهمیت 

استقرار مجدد برجام و برگرداندن آمریکایی ها به این 
توافق و احیــای وضعیت موجود )قبــل از خروج 
آمریکا از برجــام( انجام داده اســت؛ اما من فکر 
نمی کنم چنین چیزی اتفاق بیفتد، به نظر من روابط 
بین دو طرف آن قدر مسموم شده است که برای من 
تصور اینکه ما بتوانیم این موجود زمین خورده و از 
بین رفته )برجام( را دوباره سر پا کنیم، سخت است. 
من همچنین این را هم می خواهم بگویم که اگر ما 
)دولت آمریکا در زمان بایدن( بخواهیم چنین کاری 
بکنیم، البی صهیونیســتی اقدامات زیادی خواهد 

کرد تا مطئمن شود چنین اتفاقی حادث نشود.«

 احیای برجام بدون قید و شــرط: موضوع 
هســته ای ایران بــرای اروپایی ها و حتی 2

دموکرات ها نســبت به ســایر موضوعــات مانند 
برنامه های موشکی و منطقه ای از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. این موضوع همان انگیزه ای است 
کــه اوباما و تیم او را وادار کرد تا به همراه تروئیکای 
اروپایی ایــده برجام را وارد مذاکــره کنند. اگرچه 
اروپایی ها و بایدن با کادر سیاســی او در سیاســت 
اعالمی شــان رفع تحریم را به بازگشــت ایران به 
 می دانند که 

ً
تعهدات خویش منوط می کنند؛ اما عمال

چه بازی خطرناکی را انجام می دهند. در صورتی که 
نیروهای داخلی با قاطعیت جهت گیری رهبر معظم 
انقالب را پیگیری کنند، سیاست اروپایی ها تداوم 
پیدا نخواهد کرد به ویژه نگرانی از نتیجه انتخابات 
آینده، تاب آوری ایران نســبت به فشــار حداکثری 
شرایط بازگشت طرف های غربی به احیای برجام از 
طریق رفع تحریم ها بدون شــرط را فراهم خواهد 
کرد. آنها می دانند به خواسته امانوئل مکرون در زمینه 
حضور عربســتان، امارات و رژیم صهیونیستی تن 

نخواهند داد.   

 ورود بایدن به برجام بدون رفع تحریم ها: 
دموکرات ها معتقدند خروج از برجام یک ۳

اشتباه راهبردی بود و این امر باعث شد تا نتوانند از 
ساز و کار برجام برای فشار بر ایران استفاده کنند؛ از 
این رو، احتمــال دارد بایدن به دلیل حفظ متحدان 
منطقه ای و کاهش فشار البی ها داخل آمریکا و فشار 
جمهوری خواهان، وارد برجام شود؛ ولی تحریم ها 
دســت نخورده باقی بمانند تا از این طریق فشــار 
حداکثــری روانی و دیپلماتیک در کنار فشــارهای 
حداکثری وارد شــده بر ایران، مقامات جمهوری 

اسالمی ایران را وادار به عقب نشینی کند.

 گام کوچک به جای لغو کامل تحریم ها: 
یکی دیگر از ســناریوها که شواهد آن هم ۴

دیده می شود، این اســت که آمریکایی ها گام های 
کوچکی را در برخی از زمینه ها، مانند اعطای وام از 
طریق صندوق بین المللی پول یا تسهیالت اعتباری 
اروپا یا باز کردن برخی از ارزهای بلوکه شده ایران 
بردارند تا از این طریــق مقامات و نخبگان و حتی 
مردم ایران را با طعم عملیات روانی و جنگ شناختی 
به برداشــتن گامی از ســوی ایــران ترغیب کنند. 
خبرگــزاری رویترز در این خصوص می نویســد: 
»ایاالت متحده در حال بررسی گستره ای از ایده ها 
درباره چگونگی احیای توافق هسته ای ایران است که 
شــامل گزینه ای نیز می شــود کــه در آن دو طرف 
گام هــای کوچکی، نه بــه میزان پایبنــدی کامل، 

برخواهند داشت تا مقداری زمان کسب کنند.«

E E E
به نظر می رسد از میان این سناریوها، محتمل ترین 
آنها سناریوی دوم باشد. تردیدی نیست که ایران 
اسالمی با توجه به موضع قاطع رهبری حاضر به 
بازگشت به شرایط قبل نیست مگر اینکه آمریکا و 
اروپا تمام تعهدات خود را انجام دهند. از ســوی 
دیگر ایران در دوره سه ساله فشارهای حداکثری 
تاب آوری خود را باال برده، ضمن اینکه ایرانی ها 
به شدت نســبت به آمریکا و اروپا بدبین هستند. 
به موازات این مســائل توافقــات ایران با چین و 
روسیه از یک سو و تعارضات بین روسیه با اروپا 
و آمریکا و چیــن با آمریــکا و انتخابات 1۴00 
ریاســت جمهوری ایران از سوی دیگر وضعیت 
را برای غربی ها بسیار پیچیده تر می کند. لذا آنها 
راهی جز عقب نشینی و تن دادن به خواسته های 
ایران ندارنــد. چنانکه برخی از تحلیلگران ابراز 
داشــتند اگر دولت بایدن به این جمع بندی برسد 
که بازگشــت به پایبندی کامل به توافق هسته ای 
زمان زیادی طول می کشد، آنگاه رویکرد میانه تری 

اتخاذ خواهد شد.

راهبرد

سیامک باقری
عضوشورایسیاستگذاری

صبحصادق

سفر راهبردی

»مسکو« مقصد نخســتین سفر خارجی 
رئیــس یازدهمین دوره مجلــس در هفته 
گذشــته بود. »محمدباقر قالیباف« در این 
سفر عالوه بر دیدار با رؤسای مجالس دوما 
و شورای فدراســیون روسیه، دبیر شورای 
امنیت و دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
حامل پیام راهبــردی رهبر معظم انقالب 
برای رئیس جمهور روســیه نیز بود؛ ضمن 
آنکه دیــدار با تجار و بازرگانــان ایرانی و 
روسی و سخنرانی در انستیتو شرق شناسی 
آکادمی علوم روســیه و همچنین آکادمی 
دیپلماتیک روســیه، دیگر برنامه های این 
سفر بودند. سفر رئیس مجلس به روسیه دو 
جنبه مهم پارلمانی و راهبردی داشــت. از 
نخستین روزهای تشکیل مجلس یازدهم، 
»ویچسالو والودین« رئیس مجلس دومای 
روسیه با اعزام نماینده به تهران و ابالغ پیام 
به رئیس مجلس، از ایشــان برای حضور 
در مســکو و پیگیری امــور پارلمانی میان 
دو کشــور دعوت کرده بود. جنبه راهبردی 
سفر رئیس مجلس به روســیه، ابالغ پیام 
رهبر معظم انقالب اسالمی به »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه بود. این پیام 
پس از تحویل به ســرعت بــه آقای پوتین 
تحویل داده شــد. همکاری های پارلمانی 
ایران و روســیه در جریان سفر اخیر رئیس 
مجلس به مسکو، وارد مرحله تازه ای شد. 
در جریان این ســفر طرفیــن توافق کردند 
کمیسیون عالی پارلمانی دو کشور، فصل 
بهار در تهران برگزار شود. توافقاتی هم در 
زمینه برپایی نمایشــگاهی از ظرفیت های 
همکاری های تجــاری و اقتصادی ایران و 
روسیه در تهران طی ماه های آینده صورت 
گرفت. در جریان سفر اخیر رئیس مجلس 
به روسیه، رئیس مجلس دومای این کشور 
در راستای تقویت همکاری های پارلمانی 
در حوزه های سیاسی و امنیتی، از جمهوری 
اسالمی ایران دعوت کرد تا در اجالسی که 
قرار اســت چند ماه آینده در روسیه برگزار 
شود، حضور پیدا کند. در این سفر رؤسای 
کمیســیون های »امنیت ملی و سیاســت 
خارجی«، »کشــاورزی« و »انــرژی« با 
همتایان خود دیدار داشــته و زمینه توسعه 
همکاری ها را بررسی کردند. اما در زمینه 
دستاوردهای ســفر هیئت پارلمانی ایران 
به روسیه در حوزه کشــاورزی باید گفت، 
مالقات های رئیس کمیســیون کشاورزی 
مجلس بــا مقامات وزارت کشــاورزی و 
رؤسای کمیسیون های کشــاورزی روسیه 
در هر دو مجلس دوما و شورای فدراسیون 
دستاوردهای بسیار زیادی داشت. همینطور 
دیدارهای رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
با همتایان روس خود می تواند پنجره های 
جدیدی را در حوزه انرژی کشــورمان باز 
کند. این ســفر از طرفی بــه صورت کلی 
اهمیت راهبردی داشــت، در شرایطی که 
امروز آمریکا دچار چالش های بسیار زیاد 
اســت و برخی اعتقــاد دارند تغییر هیئت 
حاکمه آنها می تواند مناسبات شان با سایر 
کشــورها را دستخوش تغییرات کند. سفر 
رئیس مجلس به روسیه نشان دهنده آن بود 
که ایران دوســتان روزهای سخت خود را 
فراموش نمی کند. روســیه در دوران فشار 
حداکثری ترامپ، همکاری خوبی با ایران 
در حوزه های مختلف از جمله حمایت از 

مواضع هسته ای کشورمان داشته است. 
در مقطع فعلی نیاز است که روابط ایران و 
روسیه به سمت روابط بلندمدت و راهبردی 
ارتقا پیدا کند و اکنون قراردادهای همکاری 
ایران و روســیه پنج ســال یک بار تمدید 
می شــود که جا دارد مدت های 20 و 50 

ساله برای آن منظور شود.

ابوالفضل عمویی
سخنگویکمیسیون

امنیتملی

احیای برجام بدون قید و شرط
صبح صادق سیاست های دولت بایدن و آینده توافق هسته ای را واکاوی می کند

   تبیین    
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محمدرضا فرهادی
کارشناسمسائلمنطقه

محمدرضا بلوردی
کارشناسمسائلمنطقه

جهان

 رژیم صهیونیستی
 و بحران های داخلی

رژیم صهیونیســتی در حالی به اســتقبال 
ســال 2021 رفته است که با مجموعه ای از 
چالش ها و بحران های داخلی مواجه است؛ 
چالش ها و بحران هایی که در سال های اخیر 
این رژیم با آن درگیر بوده و در ســال 2020 
نیز به نوعی تشــدید شــده اند. در یک نگاه 
کلی به صحنه سیاســی رژیم صهیونیستی، 
در می یابیم که این رژیم با سه بحران اساسی 

مواجه است:
1ـ بحران دولت؛ برای دومین ســال پیاپی 
است که رژیم صهیونیستی با بحران رهبری 
و نبود ثبات در دولت مواجه اســت. در سه 
ماهه اول سال 2021 این رژیم باید انتخابات 
پارلمانــی را برگزار کند کــه در بیش از دو 
ســال گذشــته برای چهارمین بار است که 
انجام خواهد شد. انتخاباتی که بسیاری از 
سیاسیون این رژیم امید دارند نتیجه آن خارج 
شدن بنیامین نتانیاهو از صحنه سیاسی باشد. 
به ویــژه اینکه در ســاختار حزبی این رژیم 
تشتت و پراکندگی بسیاری دیده می شود و 
حزب لیکود )حزب نتانیاهو( نیز با انشقاق 
مواجه شده اســت و جدعون ساعر، عضو 
کنســت، گروه جدیدی را رهبری می کند. 
همچنانکه در داخل اردوگاه راستگریان نیز 

اختالفات و انشقاقاتی دیده می شود. 
2ـ دادگاه نتانیاهــو؛ نخســت وزیر رژیــم 
 صهیونیســتی و خانواده اش در چهار سال 
اخیر با پرونده های فســاد متعددی مواجه 
بوده انــد که مــورد بهره بــرداری مخالفان 
سیاسی نتانیاهو بوده است. در روزهای اخیر 
نتانیاهو درخصوص  اولین جلسه محاکمه 
سه پرونده مرتبط با رشــوه، کالهبرداری و 

خیانت در امانت برگزار شده است. 
3ـ پاندمی کرونا؛ در ســال 2020 شــیوع 
ویــروس کرونا در سراســر جهــان و از آن 
جمله رژیم صهیونیســتی، ایــن فرصت را 
برای نتانیاهو فراهم کرد تا در جهت اهداف 
سیاســی خود از آن بهره برداری کرده و پس 
از انتخابات ماه مارس گذشته برای تشکیل 
یک دولت اضطــراری و به منظور مقابله با 
کرونا، با بنی گانتس به توافق برســد؛ اما با 
ورود به سال 2021 و کاهش رشد اقتصادی، 
بیکاری حدود 800 هــزار نفر، قرارگرفتن 
850 هــزار خانــواده زیر خط فقــر و رنج 
بردن 656 هزار خانواده دیگر از نبود امنیت 
غذایی باعث شده است تا رژیم  صهیونیستی 
در حوزه اقتصادی و اجتماعی با چالشــی 

جدی مواجه شود. 
در چنین شرایطی، درخصوص راهکار 
صهیونیســت ها برای مقابله با چالش ها و 
بحران هایی که درباره آن گفته شد، می توان 
گفت که روی آوردن به جنگ و عملیات های 
نظامی کنترل شــده، همچنان گزینه اصلی 
برای عبور از این بحران ها و چالش هاست. 
گزینه ای که به نظر می رســد شــرایط برای 
روی آوردن به آن فراهم است. به ویژه اینکه 
جمهوری  اســالمی  ایران برای حمایت از 
قانونی ســوریه نقش آفرینی می کند  دولت 
و جایگاه سیاســی حزب الله نیز در صحنه 
سیاسی لبنان تقویت شده است؛ از همین رو 
برخی از صاحب نظــران معتقدند، جنگ 
آینده رژیم صهیونیســتی در جبهه شمالی 
آن خواهد بود. این درحالی است که مرکز 
پژوهش های امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
وابسته به دانشــگاه تل آویو از این هم فراتر 
رفته و ارزیابی کرده اســت که هر چند گفته 
می شود رژیم صهیونیستی، ایران و حزب الله 
تمایلی به یک جنگ فراگیر ندارند، اما این 
احتمال وجود دارد که در سال 2021 تقابلی 
به وجود آید که جبهه آن لبنان، سوریه و حتی 

غرب عراق را شامل می شود. 

محمدصادق مصطفوی
کارشناسبینالملل

نشانه های افول آمریکا

مجله فوربز: ایــن مجله گزارش داد ســرکرده 
گروه شبه نظامی راســت افراطی در جورجیا در 
گفت وگو با روزنامه آتالنتــا ژورنال تأیید کرد که 
این گروه با گروه های راســت افراطی موسوم به 
برادران میهن پرست آمریکا و میهن پرستان آمریکا 
در حمایت از جدایی ایالــت جورجیا از آمریکا 

ائتالف تشکیل داده است.

سیاست خارجی سردرگم

اندیشــکده نشنال اینترســت: دولت بایدن در 
مسائل مهم خارومیانه نظیر مسئله هسته ای ایران یا 
تعامل با کشور هایی نظیر سوریه، عربستان و به طور 
کلی متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس، عمال 
راه و مســیِر دولت اوباما را در پیش گرفته است. 
اینکه جو بایدن هیچ مسئله جدیدی را به رویکرد 
دولت اوباما در قبال مسائل خاورمیانه نمی افزاید، 
خود یکی از نقص های عمده وی اســت. تاکنون 
بایدن هیچ سیاســت جدیــدی را که بتــوان آن 
را مختص بــه دولت وی در زمینه مســائل مهم 
خاورمیانه دانست، از خود نشان نداده است؛ امری 

که چالش جدی برای ایاالت متحده آمریکاست.

احتمال صفر

»غیورا آیلند« رئیس پیشــین شورای امنیت 
رژیم صهیونیســتی در گفت وگو با المیادین: 
با توجه به امنیت باالی زیرســاخت های ایران، 
مجموعه دفاعی بســیار خوب و توانمندی های 
نظامی خیره کننده ای که ایرانی ها به آنها دســت 
یافته اند، امکان ندارد اسرائیل به ایران حمله کند؛ 

چرا که مقابله با آنها بسیار دشوار است.

الف نتانیاهو 

پایگاه ریسپانسیپل استیت کرافت: هزینه تصمیم از 
سوی اسرائیل علیه ایران بسیار باالست. ایران به شیوه و 
زمان مورد نظر خود پاسخ خواهد داد که می تواند اقدام 
علیه اهداف نرم اسرائیلی و آمریکایی در سراسر جهان 
باشد. حز ب الله ممکن است هزاران موشک از لبنان به 
اسرائیل پرتاب کند و شاید همزمان هزاران موشک از 
غزه توســط حماس و جهاد اسالمی به اسرائیل پرتاب 
شــوند. حتی اگر اسرائیل در ابتدا یکجانبه و به تنهایی 
اقدام کند، مارپیچ واکنش ها پس از اولین حمله به ناچار 

در ایاالت متحده را درگیر خواهد کرد.

نگاه ویژه به ایران

پایــگاه خبری »عربــی 2۱«: بی توجهی بایدن به 
عراق به ارتباط این پرونده با موضوع پرونده هسته ای 
ایران بازمی گردد. بعید نیســت که سیاست آن شبیه 
طرح »باراک اوباما« رئیس جمهور اسبق آمریکا باشد 
که عراق و سوریه را به ایران تحویل داد. بایدن می داند 
که عراق تحت ســیطره سیاسی، اقتصادی و نظامی 
ایران اســت لذا دیدگاه سیاسی خود را در خصوص 
عراق طرح نمی کند مگر اینکه پرونده هسته ای تهران 

به جایی برسد و به نتیجه دلخواه غرب دست یابد.

اذعان به قدرت ایران 

خطرنــاک  تبعــات  روســیاالیوم:  شــبکه 
ماجراجویی هــای بنیامین نتانیاهو برای حمله به 
ایران بیشتر دامن صهیونیست ها را خواهد گرفت؛ 
اصال نیازی نیســت ایران موشکی شلیک کند؛ 
بلکه فقط کافی اســت جبهه جنــوب لبنان را به 
سوی اسرائیل بگشاید؛ 150 هزار موشک دقیق 

در انتظار ]صهیونیست ها[ است.

گام کوچک در برابر اقدام بزرگ

رویترز: »ایاالت متحده در حال بررسی گستره ای 
از ایده ها درباره چگونگی احیای توافق هسته ای 
ایران اســت که شــامل گزینه ای نیز می شود که 
در آن دو طــرف گام های کوچکــی، نه به میزان 
پایبندی کامل، برخواهند داشت تا مقداری زمان 
کســب کنند. این »رویکرد محتاطانه« می تواند 
وخیم تر شدن روابط آمریکا و ایران را آهسته کند و 
همچنین تداوم اجرا نشدن برخی محدودیت های 
هسته ای از سوی تهران را نیز متوقف کند. گزینه 
مذکور می تواند واشنگتن را قادر سازد که به تهران 
اجازه دهد از منافع اقتصادی بهره مند شود، اما نه 

به میزان لغو کامل تحریم ها.

   رصد    

بایدن سرگیجه   

از زمان ریاست جمهوری بایدن نسبت به برخی 
مســائل موجود در جنگ یمن همچون خروج 
نام انصارالله از فهرست سازمان های تروریستی 
و نفروختن تســلیحات به عربســتان سعودی 
بازنگری هایی در ظاهر صورت گرفته اســت. 
این تغییــرات در جهت گیری های واشــنگتن 
سؤاالتی را در ذهن به وجود آورده که مهم ترین 
گزاره پی بردن به این ســؤال است که این تغییر 
سیاست ها در قبال عربستان سعودی راهبردی 
است یا تاکتیکی؟ برای پرداختن به این موضوع 
و همچنین اهداف اعالنی واشنگتن ذکر چند 

نکته مهم و اصولی است:
1ـ حمایت آمریکا از عربستان سعودی به عنوان 
یک اصل در زمان رؤسای جمهور آمریکا اتفاق 
افتــاده و این امر مختص به شــخص و دولت 
خاصــی نبوده اســت. تغییر رویــه کنونی در 
سیاست های آمریکا نسبت به جنگ یمن یک 
تغییر تاکتیکی اســت و اصل راهبرد حمایت 
از عربســتان ســعودی همچنان پابرجاست. 
شاهد مثال نیز حمایت های ترامپ از عربستان 
سعودی و امضای قراردادهای سنگین نظامی و 
حمایت های دیپلماتیک و اعالم حمایت دولت 
بایدن از عربستان با موضع گیری وزیر خارجه 
آمریکا مبنی بر حمایت های امنیتی از پادشاهی 

سعودی در دولت جدید آمریکاست.
2ـ آمریکا با اعــالم حمایت از پایان جنگ در 
یمن و همچنین خروج انصارالله از فهرســت 
گروه های تروریستی به دنبال خروج آبرومندانه 
عربســتان از جنگ یمن است. برای غرب و به 
ویژه آمریکا مبرهن و آشکار است که عربستان 
پیروز جنگ یمن نخواهد بود. به همین منظور 
بایدن در یک اقدام تاکتیکی و در جهت حمایت 
از عربستان اعالم کرد، خواهان پایان جنگ در 
یمن است. در مقابل نیز با خروج انصارالله از 
فهرست ســازمان های تروریستی تنها به دنبال 

سرعت بخشیدن به پایان جنگ یمن است؛ زیرا 
آمریکایی ها معتقدند انصارالله بازیگر اصلی 
در یمن است و بدون موافقت این جنبش عمال 

پایان جنگ در یمن منتفی خواهد بود. 
3ـ آمریکا به دنبال تغییر بازیگری نقش عربستان 
ســعودی در منطقه بــر اســاس اولویت های 
اقتصادی است. نگاه واشنگتن به ریاض به مثابه 
یک بازیگر اقتصادی است تا امنیتی. برهمین 
مبنا آمریــکا مترصد نقش دادن به عربســتان 
برمبنای رویکردهای سابق این کشور، همچون 
حمایت از گروه های تروریستی است. البته در 
کنار این مســائل، نگاه ویژه آمریکا به عربستان 
به عنوان منبع اصلی انرژی غرب هم پوشــانی 
زیــادی با این مســئله دارد. بنابرایــن در یک 
نگاه کلی در این زمینــه آمریکا خواهان تغییر 
نقش عربســتان از ابعاد امنیتی به اقتصادی در 

پرونده های منطقه ای است.
۴ـ آمریــکا در دوره بایــدن به دنبــال کاهش 
پرونده های منطقه ای است. این سیاست از یک 
سو توان بازیگری واشــنگتن در منطقه را باال 
می برد و از سوی دیگر نقش بازیگران مخالف 
واشنگتن را در منطقه کاهش می دهد. نقطه هم 
سویی این مســئله نیز کاهش هزینه های مادی 
برای کشورهای حامی واشــنگتن در منطقه، 
همچون عربستان سعودی است. دولت آمریکا 
در رویکرد منطقه  ای خود براساس اصل »هزینه ـ 

فایده« نیازمند پایان جنگ در یمن است.
5ـ راهبــرد دولــت بایدن در رابطــه با جنگ 
یمن احتماال به ســمت درگیری ُهای داخلی با 
حمایت از گروه های شــبه نظامی خواهد بود. 
در این راستا حمایت از دولت منصورهادی و 
گروهُ های شبه نظامی در دستورکار آینده ائتالف 
غربی ـ عربی خواهد بود. البته دستورکار سیاسی 
برای آینده یمن اعطای نقش بیشتر به گروه ُهای 

مورد حمایت عربستان سعودی است.
در مجمــوع می توان این گونــه عنوان کرد 
که دولــت جدیــد آمریکا برخالف ژســت 
خیرخواهانه اش برای یمن بیشتر به دنبال یک 
بازی دوگانه اقتصادی ـ امنیتی در جهت پیشبرد 

اهداف ائتالف غربی ـ عربی است.

تاکتیک تغییر 
   پنجره    

از پدیده هــای مهم عرصــه بین الملل که در 
سال های اخیر توجه بســیاری از کارشناسان 
سیاسی را به خود معطوف کرده، عبارت است 
از افــول آمریکا به منزله قــدرت برتر جهانی 
از یک ســو و جغرافیای غرب از سوی دیگر. 
رخدادی که با افزایش قدرت برخی کشورهای 
جهان، از جمله چین، روسیه و هند در سلسله 
مراتب توازن قدرت جهانی همزمان شده است 
و از چینش نظم جهانی این بار از سمت شرق 
به سمت غرب و انتقال قدرت از غرب به شرق 
حکایت دارد. این موضوع کشورهای غربی به 
ویژه آمریکا را به اتخاذ تدابیر جدیدی واداشته 
است؛ چرا که بررسی نظرات کارشناسان نشان 
می دهد، ساکنان غرب و آمریکا بیش از هر کس 
دیگری به پدیده افــول به اصطالح امپراتوری 
غرب باور دارند و آن را حقیقتی اجتناب ناپذیر 
می دانند؛ چرا که آمریکا از ســویی به شکلی 
مذبوحانه رقبای گذشته اش، یعنی روسیه و چین 
را با تحریم ها و تهدیدهای تجاری، سیاسی و 
حتی نظامی به چالش کشیده است و از سوی 
دیگر متحدان و هم   پیمانانش را برای ادامه راه 

در کنار خود به تردید واداشته است.
اتحادیــه اروپا مدتی اســت در یک ابهام 
و نگرانی سیاســی و راهبردی به سر می برد؛ 
محور بروکسل از یک طرف درصدد است به 
ارزش  های آمریکا و لیبرالیسم پایبند باشد و از 
طرف دیگر شاهد افتراق هرچه بیشتر مواضع 
کاخ ســفید نسبت به خویش اســت. در این 
وضعیت هم پیمانان سنتی واشنگتن از جمله 
پاریس، لندن و برلین از ایجاد ارتش مســتقل 
اروپا صحبت می کنند. مکرون، رئیس جمهور 
فرانســه در سخنانی بی سابقه از اینکه ساکنان 
اروپا ارتش مســتقلی ندارند تا در برابر تهدید 
احتمالی واشــنگتن از خود دفاع کنند، ابراز 
نگرانی می کند. هند و پاکستان به ائتالف های 
جدیدی مانند شانگهای ملحق می شوند. پکن 
و دهلی که پیش از این از رقبای سنتی به شمار 

می رفتند، اکنون در عرصه بین المللی مواضع 
یکسانی اتخاذ می کنند و چندان به آمریکا روی 
خوش نشان نمی دهند. چین با صرف میلیاردها 
دالر تالش می کند تا جاده راهبردی ابریشم را 
به مهم ترین مسیر مواصالتی جهان تبدیل کند 
و از خاور دور به جغرافیــای مدیترانه و اروپا 
دست پیدا کند یا پدیده های اقتصادی تازه ای، 
مانند بریکس در حال تولد است. کرملین نیز 
مطمئن تر از گذشته در برابر تصمیماتی که در 

کاخ سفید اتخاذ می شود، می ایستد.
همگی این مــوارد حکایت از افول قطعی 
و اجتناب ناپذیــر آمریــکا دارد؛ ولــی رصد 
تصمیمات و رویکرد دولت جدید مستقر در 
کاخ ســفید پس از اقدامات ساختارشــکنانه 
ترامپ حاکــی از اتخاذ راهبــرد جدیدی در 
سیاســت خارجی آمریکاســت که پذیرش 
پایان دوران یکجانبه گرایی واشنگتن از سوی 
ســردمداران آمریکایــی و تــن دادن آنها به 
 
ً
»چندجانبه گرایی در عصر جدید« در آن کامال

محرز است. وضعیتی که آمریکا را به اتخاذ این 
رویکرد جدید واداشته، عبارت است از ناتوانی 
این کشور برای پیشــبرد سیاست ها و اهداف 

خود »به تنهایی« در عرصه بین الملل.
از ایــن رو واشــنگتن بر اســاس دو اصل 
»اقدام جمعــی« و »معامله متقابل« در عصر 
چندجانبه گرایــی اهــداف خویــش را دنبال 
خواهد کرد و به زبان ساده برای تحقق اهداف 
سیاســت خارجی خود از سویی نه تنها ملزم 
خواهد بود که غلظت منافع خــود را در آنها 
کاهش دهد؛ بلکــه باید برای زمینه ســازی 
پیشــبرد سیاســت های خود بیش از پیش به 
منافع سایر هم پیمانان و حتی رقبایش اهتمام 
داشته باشد و این موضوع در حوزه های منطقه 
از جمله غرب آســیا نتیجه ای نخواهد داشت 
جز ارتقــای جایگاه قدرت هــای منطقه ای و 
نقش آفرینی هرچه بیشتر آنها در سامان بخشی 
به نظم و موازنه منافع در ســطح منطقه و افول 
روزافزون بازیگرانی که سیاست خارجی خود 
را بر اســاس وابســتگی به آمریکا طرح ریزی 

کرده اند.

یکجانبه گرایی پایان   
   فراسو    

نگاهی به فروپاشی هژمونی شیطان بزرگچرایی حمایت نکردن آمریکا از عربستان در جنگ یمن
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 BBBB بــه عنوان اولین ســؤال لطفــا درباره 
اتفاقات روی داده در کمیســیون تلفیق 

درباره الیحه بودجه ۱۴00 بفرمایید.
وقتی الیحه بودجه به کمیســیون تلفیق ارائه شــد، 
کمیســیون تلفیق با توجه به دو نکته  وارد بررسی و 
در نهایت تصویب کلیات بودجه شد. نکته اول این 
بود، بــا توجه به اینکه رهبر معظــم انقالب عدول 
از اساســنامه صندوق توســعه ملی را نپذیرفتند، 
اصالحــات رخ داده در الیحه باید بر این اســاس 
صورت گیرد. نکته بعدی اینکه رئیس سازمان برنامه 
و بودجه به عنوان نماینده دولت با انجام اصالحات 
در بودجــه موافقت کــرده بود. وقتی کمیســیون 
تلفیق وارد رســیدگی و همین طور اصالح الیحه 
بودجه شــد، به طور مشــخص هم بارها از طرف 
رئیس جمهور گله گذاری شد هم اینکه رئیس جمهور 
صراحتا اعالم کرد ایجاد تغییر در شــاکله بودجه را 
نمی پذیریم. متأسفانه در آستانه روز تصویب کلیات 
این نوع اظهار نظرها از سوی ایشان و همکاران ستاد 
ریاست جمهوری وجود داشت؛ چرا که عموما وزرا 
در جلســاتی که با آنها داشتیم از تغییرات از جمله 
اصالح نرخ ارز و... اســتقبال مــی کردند. در روز 
رسیدگی به کلیات بودجه در صحن علنی مجلس 
ما با نمایندگان دولت وارد گفت وگو شدیم و گفتیم 
که شرایط به این ترتیب است که نمایندگان مجلس 
در مجموع از کلیات الیحــه بودجه و الیحه ای که 
دولــت به مجلس ارائه کرده، ناراضی هســتند. در 
کالم دوستان دولتی می شــد متوجه شد که آنها از 
قبل تصمیم خودشان را گرفته اند و بنا دارند به سیاق 
خاصی با گزارش کمیســیون تلفیق برخورد کنند. 
بعد از اینکه موافقان و مخالفان صحبت کردند که 
عمده این صحبت ها نیز روی کلیات الیحه بودجه 
متمرکز بود، انتظار این بود که نماینده محترم دولت 
در خصوص کلیات بودجه و همین طور اصالحات 
اظهــار نظر کند. اظهار نظری که به ما در خصوص 
تصویب کلیات الیحه کمک کند؛ ولی آنچه اتفاق 
افتــاد یک برخورد خــاص بــود و در مجموع نوع 
دفاع نماینده دولت مجلس را به این ســمت برد که 
به کلیات بودجــه رأی ندهد. در نهایت هم کلیات 
الیحه بودجه به رأی گذاشــته شــد و نمایندگان به 

کلیات الیحه بودجه رأی ندادند.

 BBBB چرا کلیات الیحه بودجه به رأی گذاشته 
شد؟

ایــن موضوع در واقع صراحت قانونی تبصره ســه 
ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
است. اساســا اگر شــما مبحث مربوط به بررسی 
طرح ها و لوایح را بررسی کنید، خواهید دید چه در 
احکام عمومی آیین نامه داخلی و چه در ماده 182 به 
صراحت عنوان می شود کلیات طرح یا الیحه به رأی 

گذاشته می شود و آنچه در تبصره سه ماده 182 آمده 
اســت، صراحت دارد کلیات الیحه بودجه باید به 
تصویب برسد. در واقع کلیات الیحه بودجه بنا به دو 
دلیل رد شد: دلیل اول به ساختار الیحه و مشکالتی 
چون نبود شفافیت ها و عدم ترازهایی که الیحه دارد، 
بر می گــردد و دلیل دوم نوع برخورد رئیس دولت و 
اعضای ســتاد دولت و مقابله آنها با اصالحاتی که 
اگر قرار باشد الیحه تبدیل به یک قانون خوب بشود، 

اجتناب ناپذیر است. 

 BBBB بعــد از رأی منفی نمایندگان به کلیات 
الیحه بودجه، در برخی از شــبکه های 
اجتماعــی مطرح شــد کــه برخی از 
به چیزی  نمی دانستند  دقیق  نمایندگان 

رأی داده اند؟ 
طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس در دو مورد اگر 
الیحه به تصویب نرســد، دولت باید دوباره الیحه 
اصالحی ارائه کند. این دو مورد یکی در خصوص 
برنامه توســعه و دیگری در خصوص بودجه است. 
بــه طور معمول وقتی طرح یــا الیحه ای در صحن 
مجلس رد می شود، دیگر نباید تداوم پیدا کند؛ یعنی 
آن طرح یا الیحه بایگانی می شــود. اما چون کشور 
به برنامه های توسعه و بودجه های ساالنه نیاز دارد، 
در صورتی کــه در صحن مجلس هم رد شــوند، 
دولت باید ظــرف دو هفته الیحه اصالحی بیاورد. 
این موضوع صراحت قانون اســت و ابهامی ندارد. 
اگر دولت در موعد مقــرر، چه الیحه و چه الیحه 
اصالحی را نیاورد، بحث چند دوازدهم که حداکثر 
سه دوازدهم است، مطرح می شود. دولت می تواند 
سه دوازدهم بیاورد؛ البته اگر دولت هیچ یک از این 
کارهــا را نکند، ضمن اینکــه مرتکب یک تخلف 
قانونی شــده و می تواند تحت پیگــرد قانونی قرار 
بگیرد، مجلس هم دستش بسته نیست و راهکارهایی 

در اختیار دارد ضمن اینکه تجارب دوره های قبل هم 
موجود اســت. درباره حذف ارز ۴200 تومانی از 
بودجه موارد زیادی مطرح شده است. اینکه مجلس 
ایــن ارز را حذف کرده و با این کار شــاهد افزایش 
قیمت ها در ســال آینده خواهیم بود.  یکی از نکات 
حائز اهمیتی که در قانون بودجه مطرح اســت، این 
است که به هرحال با توجه به اینکه بخشی از منابع 
بودجه از محل نفت اســت، ما ارزهای حاصل از 
فروش نفت را در عمل با چه نرخی می فروشــیم. 
اینجا ناخواسته سیاست ارزی پیش کشیده می شود. 
 هم گفتم که ما در کمیســیون تلفیق به هیچ 

ً
من قبال

وجه تمایل نداشتیم وارد سیاست ارزی بشویم، ولی 
این امر اجتناب ناپذیر بود. سیاست ارزی که دولت 
در الیحه ارائه کرده بود، بســیار غیر شفاف و البته 
مبتنی بر چند نرخی بود. در محاسبات تبصره یک 
دولت مدعی بود، عــدد 11500 تومان را مبنا قرار 
داده است که اینجا فقط یک عدد محاسباتی بود، اما 
در تبصره یک دولت مطرح می کرد در صورت تغییر 
نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز ســامانه الکترونیکی 
مبادالت بانک مرکزی منابع آن صرف معیشــت و 
سالمت می شود. در همین تبصره شما می بینید که 
دولــت به صورت ضمنی از مجلس اجازه می گیرد 
که نرخ ترجیحی را به نرخ ســامانه مبادالت تبدیل 
کند. در واقع دولت از مجلس برای این کار اختیار 
می خواســت. حاال مجلس با چــه دولتی مواجه 
بود؟ دولتی که یک بار در ظاهر امر از نهادی تحت 
عنوان شــورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه 
اجرای اصــالح قیمت بنزین را گرفته بود و این کار 
را به بدترین نحو ممکن انجام داده بود به طوری که 
موجب آزار و اذیت و تباهی جان و مال مردم شــده 
بود. برای همین مجلس حاضر نشد برای انجام یک 

کار بزرگ این اجازه ضمنی را به دولت بدهد. 
جالب این است که در ذیل بند )ه( تبصره ۴ آمده 

است منابعی را که از صندوق توسعه ملی برداشت 
می کنــد، برای بند)ه( با ســامانه مبــادالت تبدیل 
می شود و جالب تر این بود که دولت تمام منابع را در 
تبصره 1۴ با 17150 تومان تغییر داده بود. از طرفی 
در تمام گزارشــاتی که به صحن مجلس ارائه شد؛ 
دو گزارش از سوی دیوان محاسبات بود که یکی در 
سال گذشته از سوی رئیس وقت آقای عادل آذر بود و 
دیگری در ماه گذشته از سوی رئیس فعلی در قالب 
الیحه تفریغ و یک گزارش هم از ســوی کمیسیون 
اصــل 90 و گزارش دیگری از ســوی کمیســیون 
کشــاورزی بود که در همه این گزارش ها به رانت و 
فساد گسترده در حوزه ارزهای ترجیحی اشاره شده 
بود. ضمن اینکه به نظرم بــرای پی بردن به رانت و 
فســاد رخ داده در حــوزه ارز ترجیحی حتی نیازی 
به این گزارش ها نیز نبود؛ فقط کافی اســت بررسی 
کنیم طی سال های 1397 تا 1399 چگونه حداقل 
50 میلیــار دالر ارز ۴200 تومانــی برای واردات 
پرداخته شده و از طرفی بی نظم ترین و پرنوسان ترین 
قیمت کاالها نیــز کاالهایی بوده که از محل همین 
ارزها وارد کشور شده است. در مجموع هم وطنان 
باید بدانند آنچه درباره نرخ ارز در الیحه صراحت 
دارد و می خواستند آن را مصوب کنند، عدد سامانه 
الکترونیکی بازار است که این روزها چیزی حدود 
2۴ هزار تومان اســت. آن چیــزی که نگران کننده 
اســت، این بود که دولت هیــچ برنامه ای برای این 
کار نداشته و هیچ گزارش توجیه کننده ای هم در این 
زمینه موجود نیست. اما آنچه ما در کمیسیون تلفیق 
تصویــب کردیم نرخ نبود، بلکه سیاســت بود. در 
واقع ما در کمیسیون تلفیق گفتیم دولت اجازه ندارد 
ارز را چند نرخی بفروشــد. ما گفتیم یکسان سازی 
نــرخ ارز باید اتفاق بیفتد حاال اینکه نرخ ارز چقدر 
باشــد به تدابیر بانک مرکزی و دولت بستگی دارد. 
متأسفانه این روزها مغالطه هایی صورت می گیرد که 
چرا مجلس با فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه 
نفت مخالف است. یکی از این عزیزان بگوید ما در 
کدام بند و تبصره چنین قیدی گذاشته ایم؟ اتفاقا هیچ 
محدودیتــی در میزان فروش نفت وجود ندارد. اگر 
دولت می تواند نفت بیشتری بفروشد، بفروشد. ما 
می گوییم شما در ســال جاری متوسط یک میلیون 
بشــکه هم نفروختید و حتی نصف این پول را هم 
نتوانســتید به خزانه پرداخت کنید. از طرفی دولت 
می گوید ما می خواهیم نــرخ ارز را به زیر 15 هزار 
تومــان بیاوریم. ما در مجلس کجا گفتیم این کار را 
نکنید؟ اتفاقا ما می گوییم نرخ ارز در سامانه مبادالت 
الکترونیکی ارز را که در اختیار بانک مرکزی است، 
هر چقدر می توانید پایین بیاورید. اما اگر نتوانستید 
نرخ ارز را در این سامانه پایین بیاورید، حق ندارید 
به کسانی که مدنظر خودتان است ارز ۴200 تومانی 

بدهید. 

بازار

 حمایت هایی 
در حد یک ُمسکن 

 بنگاه های 
ً
در کشورهای توسعه یافته عموما

بنگاه های بزرگ باالدســتی  به  کوچک 
متصــل هســتند، در واقــع تولیــدات 
بنگاه های  به مصرف  بنگاه های کوچک 
بــزرگ رســیده و یک وابســتگی میان 
تولیدات این بنگاه ها وجود دارد. این در 
حالی است که در بحران های اقتصادی 
از جمله نوســانات ارزی بنگاه های خرد 
و کوچک به شــدت آسیب پذیرتر بوده و 
خیلی زود به سمت بحران می روند؛ اما 
وجود این اتصال و وابســتگی می تواند 
تأثیر نوســانات بازار بر کسب و کارهای 
خرد را به حداقل میزان ممکن برســاند. 
متأســفانه این موضوع در اقتصاد ایران 
 
ً
دیده نمی شود؛ به همین دلیل نیز ما دائما

شاهد ضربات ناشی از نوسانات بازار بر 
پیکر بنگاه های کوچک و متوسط کشور به 
عنوان بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی 

هستیم. 
برای حل این معضل، بی شــک باید 
به دنبال راه حل هایی بــرای حمایت از 
تولیدکنندگان خرد و متوســط بود. باید 
در نظر داشــت عالوه بــر بحث جنگ 
اقتصــادی که طی یــک دهــه اخیر از 
سوی دشمن شــدت گرفته، ما در حال 
حاضر درگیر مبارزه با ویروس کرونا نیز 
هســتیم که این موضوع به سهم خودش 
بر عمــق رکود و بالتکلیفی در بازارهای 
کشور افزوده اســت. عالوه بر این، ساز 
و کار عرضه و تقاضا در وضعیت جدید 
کرونایی، دچار تغییر و تحول شده است. 
از این رو و با توجه به ایجاد شرایط جدید، 
بنگاه هــای کوچک و متوســط نیازمند 
راهنمایی های جدید و صحیحی هستند 
تا بتوانند خود را در زمینه روش های نوین 
در عرضه محصول و خدمت، به روز نگاه 

دارند. 
اگرچه ما در زمینه بهبود فضای کسب 
و کار و حمایــت از تولیــد ملی، قوانین 
بسیار زیادی داریم؛ اما متأسفانه تاکنون 
توجــه کافی از جانب برخی مســئوالن 
به امر تولید نشــده اســت. مسئوالن ما 
به دنبال شناســایی و حمایت از اقشــار 
نیســتند؛  تولید  در بخش  آســیب پذیر 
برای همین هم سیاست هایی که تاکنون 
اتخاذ شده، نتیجه ای جز نوسانات بازار 
و ضربه به بنگاه های کوچک و متوســط 
اقتصادی نداشته است. همچنین از آنجا 
که ســرمایه بنگاه های کوچک و متوسط 
محدود و وابســته به عوامــل دیگر بازار 
است، متأسفانه ضربات فراوانی از ناحیه 
بی توجهی ها به آنها وارد شده است. البته 
دولت محترم تدابیری چــون پرداخت 
تســهیالت بانکی در جهت حمایت از 
ایــن بنگاه ها در نظر گرفته اســت که در 
خوش بینانه تریــن حالت می توان گفت، 
تأثیر این تســهیالت تنها در حد ُمسکن 
خواهــد بــود؛ چرا کــه در نبــود رونق 
اقتصــادی و تعمیق رکود در کنار کاهش 
قدرت خرید شهروندان هم میزان تولید 
بنگاه های اقتصادی کاهش می یابد. این 
موضوع ســبب افزایش قیمت ها خواهد 
شد و با کاهش قدرت خرید میزان تقاضا 
برای این کاالهــا کاهش می یابد که این 
موضوع نیز منجر به افزایش رکود خواهد 
 در چنین شــرایطی امکان 

ً
شــد. طبیعتا

بازپرداخت اقساط تســهیالت دریافتی 
از ســوی این بنگاه ها میســر نبوده و این 
وضعیت به صورت دومینویی بر اقتصاد 

آسیب وارد می کند.

یادداشت 

حمید حاجی عبدالوهاب
معاوناسبقوزیرکار

میثم مهرپور
دبیرگروهاقتصاد

افزایش کارخانه های مونتاژکاری در ایران ســبب وابستگی بیشتر و 
ساختار ناسالم در اقتصاد ایران شده است؛ چرا که در ایران به دلیل 
اتخاذ سیاست کنترل قیمت از طریق واردات، بیشتر کاالهای تولیدی 
در داخل از خارج کشور وارد شده و به دلیل نبود توان رقابت تولیدات 
داخلی، موجــب کاهش تولیدات داخــل و در بلندمدت تعطیلی 
واحدهای تولیدی می شــود. در نهایت مشکالتی مانند مهاجرت 
بی رویه به شــهرها، توزیع نامناســب درآمد، آموزش نامناســب، 
بهداشت ناکافی و سایر پدیده های اجتماعی ایجاد می شود. شکی 
نیســت که برای قطع وابستگی بودجه به دولت باید سیاست کنترل 

قیمت از طریق واردات به کنترل قیمت از طریق تولید تغییر کند.

مونتاژکاری پایان 
منهای نفت

به گزارش رویترز، فرصت های شــغلی نه چندان قوی آمریکا که 
امید برای اجرای محرک های مالی بیشتر را تقویت کرده، در کنار 
کاهش ارزش دالر، قیمت طال در معامالت هفته گذشته را افزایش 
داده اســت. چنانچه هر اونس طال در بازارهای جهانی با 11/18 
دالر افزایش مواجه شد. هوآی لی، اقتصاددان بانک OCBC گفت: 
بازارها به طرز قابل توجهی با گزارش بسیار ضعیف فرصت های 
شغلی در بخش غیرکشاورزی به هم ریخته اند که بی ثباتی اقتصادی 
به راه انداخته و انتظار برای اجرای محرک های اقتصادی بیشتر را 
تقویت کرده است. این در حالی است که تمرکز سرمایه گذاران بر 

پیشرفت بسته کمک مالی کرونایی 1/9 تریلیون دالری است.

 رشد قیمت طال
شاخص

قدرت خریــد )PPP( در واقع همان »برابــری قدرت خرید« 
اســت. این عبارت در مقایســه »دو« اقتصــاد و قدرت خرید 
معنا پیدا می کند. به این معنا که باید ببینیم دو نفر در دو کشــور 
 مختلف برای خرید یک مقدار معین کاال چه مقدار باید پرداخت

 کنند.
 با این تعریف طبیعی اســت، باید نرخ تسعیر ارز بین این دو 
کشــور را دانست و محاســبه کرد. پس از آن باید از مقدار تولید 
ناخالص داخلی آن کشور هم اطالع داشت. اگر قرار باشد برای 
دو کشور قدرت برابری خرید را محاسبه کرد، باید از فرمول های 

بین المللی آن همراه آمارهای بین المللی استفاده کرد. 

 برابری قدرت خرید 
افزوده

عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع بودجه ۱۴۰۰ در گفت وگو با صبح صادق

چرا مجلس به کلیات بودجه رأی منفی داد؟
کلیات الیحه بودجه ۱۴00 بعد از بازگشت از کمیسیون تلفیق و ایجاد تغییراتی در آن باز هم مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار نگرفت و سرنوشت این بودجه همچنان 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. صبح صادق در گفت وگویی با سیدشمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع بودجه ۱۴00،  

اتفاقات رخ داده در مجلس و کمیسیون تلفیق درباره الیحه بودجه ۱۴00 را بررسی کرده است. 
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7
دین

 خوش سخنی 
و رشد اسالمی انقالبی

پیامبر خدا)ص( از روز اول بعثت دین را بر 
مبنای تکمیل مکارم و معارف اخالقی بنیان 
نهادند و با جدی گرفتن تربیت مسلمانان 
و مترقی کردن آنها قصد تشــکیل هویت 
قوی دینی داشــتند. مســلمانان ابتدا باید 
نحــوه صحیح زندگی کــردن را از پیامبر 
اســالم)ص( می آموختند و ســپس برای 
تشــکیل یک امت واحده و مدینه فاضله 
اقدام می کردند. در این راســتا باید مراتب 
کمال را طی می کردند تا به سطح مطلوب 
و جایگاه شایسته می رسیدند. طبیعی است 
که اگر این تکامل و رشــد اتفاق نیفتد، آن 
مدینه فاضله شــکل نخواهد گرفت و آن 
هویت ارزشــمند دست نایافتنی می شود. 
البته خداوند حساسیت رسول خود را در 
این راستا باال برد تا کمترین و کوچک ترین 
اشتباه مخل نظم دینی و اخالقی نشود و در 
آینده به هدف اصلی جریان اســالم ضربه 
وارد نکند. با این دقت ها و سخت گیری ها 
بود که مسلمانان به سرعت رشد  کردند و 
در بسیاری از آداب انسانی و دینی به کمال 
 رسیدند. برای نمونه، آن هنگام که مسلمانان 
هنگام شنیدن ســخنان و دستورات رسول 
خدا)ص( کلمــه ای بــه کار می بردند که 
معنای قابل سوءاستفاده ای داشت، خداوند 
آنها را نهی فرمود و در این خصوص آیه ای 
نازل کــرد. خداوند متعال در ســوره بقره 
ذیَن آَمُنوا 

َّ
یَهــا ال

َ
آیــه1۴0 می فرماید: »یا أ

ْرنا َو اْســَمُعوا َو 
ُ

وا اْنظ
ُ
ول

ُ
وا راِعنا َو ق

ُ
ول

ُ
ق

َ
ال ت

لیٌم«؛ ای کسانی که ایمان 
َ
کاِفریَن َعذاٌب أ

ْ
ِلل

آورده اید، نگویید »راعنا«، بگویید »انظرنا« 
و ]این توصیه را[ بشنوید و کافران را عذابی 
دردناک است. داستان از این قرار است که 
یهود کلمه »راعنا« را از ماده »الرعونه« که 
به معنای کودنی و حماقت است، استعمال 
می کردند. در صــورت اول مفهومش این 
اســت »به ما مهلت بده« ولی در صورت 
دوم این اســت که »ما را أحمــق و نادان 
بدان«. در اینجا برای یهود دستاویزی پیدا 
شده بود که با استفاده از همان جمله  ای که 
مسلمانان می گفتند، پیامبر و مسلمانان را 
استهزا کنند. پس آیه فوق نازل شد و برای 
جلوگیری از این ســوء استفاده به مؤمنان 
دســتور داد به جای جمله »راعنا«، جمله 
»انظرنــا« را به کار برند که همان مفهوم را 
می رساند و دستاویزی برای دشمن لجوج 
نیست. بعضی از مفسران نیز نقل کرده  اند 
که یهود به جای »راعنا«، »راعینا« می گفتند 
که معنایــش »چوپان ما« اســت و پیامبر 
اســالم)ص( را مخاطب قرار می دادند و 
از این راه استهزا می کردند.)تفسیر نمونه، 
ج 1، ص383( این دقت ها باعث می شــد 
رشــد جامعه اســالمی در باور دشمنان 
نگنجد. خوب صحبت کردن و ســنجیده 
صحبت کردن سرعت انسان ها را در رشد 
و توســعه اخالقی کمک کــرده و آنان را 
قدرت مند می کند. شاید به همین مناسبت 
بود که رهبر معظم انقــالب توصیه ای به 
مادحین و همه دوستداران انقالب داشتند 
که: »عزیزان من! یکی از چیزهای بســیار 
مهم، حفظ ادب اســالمی در سخن گفتن 
است که متأسفانه امروز با گسترش فضای 
مجازی به تدریج این ادب اســالمی دارد 
کم رنگ می شــود. بدزبانــی، بد گویی و 
مانند اینها بایستی در جامعه جمع بشود.« 
خوش ســخن بودن جــزء الینفک تمدن 
اســالمی و ایرانی بود که به رشد انقالب 
کمک می کند. راستی تاکنون چقدر بابت 
این موضوع هزینه داده ایم و از سرعت خود 
در رشد انقالب مان کاسته ایم تا بدزبانی ها 

و نسنجیده سخن گفتن ها را جبران کنیم؟!

آیه

انسان همان طور که مدنی الطبع است و در اجتماع 
زندگی می کند، رفتارهایی در طول عمر خود دارد 
که برای بهبود آن مدام در حال آموزش، تمرین و 
مراقبت است. انسان ها بسیاری از رفتارها و آداب 
خود را با فطرت شان هماهنگ و منطبق می کنند؛ 
پس هیچ انسانی دوست ندارد رفتار و شخصیت 

بدی را در خود شکل دهد.
 حتی کسانی که در زندگی رویه نیکویی ندارند 
و خالف جریان انسانیت حرک ت می کنند، وقتی 
به وجــدان خود مراجعه می کننــد، عالقه ای در 
وجود خود نسبت به شخصیت غیرانسانی خود 
نمی بینند و همیشه برنامه ای برای بازگشت دارند.

 اینکه چرا بازگشــتی واقعــی ندارند، بحثی 
مفصل می طلبــد. در کل انســان ها در مجموع 
رفتار خود بیشترین مراقبت را برای ایجاد نشدن 
حس تنفر از خود دارند و دوست ندارند کسی از 
آنها متنفر باشد، هرچند گاهی این اتفاق می افتد. 
حساسیتی که انسان ها برای ایجاد نشدن تنفر از 
خود دارند، خیلی بیشــتر از حساسیت در مورد 

عدم ایجاد تنفر در مورد دیگران است.
 به عبارتی انســان ها اینقدر که مراقب رفتار، 
شخصیت و جایگاه خود هستند مراقب شخصیت 

و جایگاه دیگران نیستند. گاهی پیش می آید رفتار 
و گفتاری از فردی سر می زند که این رفتار تخریب 
شخصیت انسان های دیگر است و آنها را در چشم 
دیگران یا در چشم جامعه حقیر کرده و مردم را از 

آنها متنفر می کند. 
در این حالــت جامعه دچار ســرخوردگی و 
ضعف می شــود، زیرا درون آن جامعه افراد برای 
حفظ آبرو و شــخصیت و جایگاه کسی اهمیتی 
قائل نیستند. در صورتی که اهمیت به شخصیت 
جامعه باید بیشتر باشــد و زمان بیشتری برای آن 
اختصاص پیدا کند؛ زیرا در مورد دیگران با یک 

جامعه طرف هستیم نه یک فرد. 
در میان هویت ها و شخصیت ها فرد و جامعه 
را گفتیم؛ اما باالتر از این دو حفظ شــخصیت و 
جایگاه دین و اعتقادات و مسلمات دینی است که 
باید برای حفظ آن تالش بیشتری داشته باشیم. در 
دســتورات دینی به این نکته اشاره شده است که 
مبلغان دینی نباید از دین یک چهره تنفرانگیز در 

ذهن ها شکل دهند. 
علما در اســتدالل به حدیثی از رسول گرامی 
اسالم)ص( اشــاره می کنند و می گویند: »وقتی 
پیغمبر اکرم)ص( ُمعاذ بن جبل را برای دعوت و 
تبلیغ مردم یمن، به یمن فرستاد به او چنین توصیه 
ْر«  َعسِّ

ُ
ْر َو الت ْر، َیسِّ

ِّ
َنف

ُ
ْر َو الت

ِّ
 َبش

ُ
می فرمایند: »یا ُمعاذ

)مجموعه آثار شــهید مطهری، ج16، ص156( 
توصیه رسول خدا)ص( بر این نگاه تکیه دارد که 
بایــد حال افراد در پذیرش هــر چیزی را در نظر 

گرفت.
 پس وقتــی می خواهی مطلبی بــرای فردی 
استدالل کنی باید شرایط روحی، جسمی، طرز 
زندگی و تفکر او را در نظر بگیری. شهید مطهری 
در این خصوص می نویسد: »غیر از تبشیر و انذار، 
یک عمل دیگر داریم که اســمش »تنفیر« است. 
تنفیر یعنی عمل فرار دادن. گاهی انسان می خواهد 
انذار کند، انذار را با تنفیر اشتباه می کند. انذار آن 
وقت انذار اســت که عمل سائق را انجام بدهد؛ 
 از پشت سر، شخص را به سوی جلو 

ً
یعنی واقعا

براند، ولی عمل تنفیر یعنی کاری کردن که او فرار 
کند... این را می گویند »تنفیر«؛ در روح انســان، 
گاهی بعضــی از دعوت ها نه تنها ســوق دادن و 
قائدیت نیست بلکه تنفیر است، یعنی نفرت ایجاد 
کردن و فرار دادن است و این، اصلی است روانی؛ 

روح و روان انسان این طور است...«
  به گفته شهید مطهری تبشیر و تنذیر هم هنر 
خاص خود را می طلبد و هم در مورد هر کســی 
به کار نمی آید و هم کســی که قصد دارد تبشیر و 
تنذیر کند، اگر در این خصوص مهارت نداشــته 

باشد ایجاد تنفر می کند. 
ایشــان در ادامه می گوید: »برای تبلیغ اسالم 
می روی، اساس کارت تبشــیر و مژده و ترغیب 
باشــد، کاری کن که مردم مزایای اسالم را درک 
کنند و از روی میل و رغبت به اسالم گرایش پیدا 
ْنِذْر« انذار نکن، چون انذار 

ُ
کنند. نفرمــود: »َوالت

جزء برنامه ای است که قرآن دستور داده. نکته ای 

ْر َو 
ِّ

که پیغمبر  اکرم)ص( اشاره کرد این بود که »َبش
ْر« کاری نکن که مردم را از اسالم فرار بدهی 

ِّ
َنف

ُ
الت

ر کنی.
ّ

و متنف
 مطلب را طوری تقریر نکن که عکس العمل 
روحی مردم فرار از اســالم باشد. البته این روش 
را خداوند در قرآن برای فرار دادن انسان ها از گناه 
به کار گرفته اســت، اما برخی افراد به دلیل عدم 
مهارت در درک این موضوع آن را در جهت های 

دیگر استفاده می کنند. 
بــرای نمونــه، در آیــه ۴9 ســوره حجرات 
می فرماید: »و بعضی از شما غیبت بعضی نکند 
آیا کســی از شما دوســت دارد که گوشت برادر 
مــرده اش را بخورد. از آن کراهت دارید )پس( از 
خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است.« در 
این آیه، خداوند غیبت کردن را به خوردن گوشت 
برادر مرده وصف کرده است که هیچ کس چنین 

کاری را دوست ندارد.
 بــا این شــیوه خطــاب، در شــنونده درباره 
موضوعی خاص ایجاد نفرت کرده است تا از آن 
خودداری کند. فقها ترساندن مردم و متنفر کردن 

آنها از دین را حرام می دانند.
نتیجه آنکه انسان ها همان طور که باید مراقب 
رفتار خود و شــخصیت خود باشند، باید مراقب 
شخصیت و جایگاه دین در نزد انسان های دیگر 
هم باشــند و طوری رفتار نکنند که آنها دین گریز 
شــوند. البته در کنار دین باید عدم ایجاد تنفر از 

نظام دینی را هم در نظر بگیریم.

حرمت ایجاد تنفر از دین و نظام دینی
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

روزی رســول خدا)ص( به قبرســتانی رفتند، 
دیدند ایشــان بین قبرها عقب و جلو می روند و 
حال خوشــی ندارند، فرمودند: این هایی که زیر 
خاک هســتند اگر یک روز از ماه رجب را روزه 
می گرفتند، هیچ کدام از اینها در این برزخ شــان 
صدای ناله ای از آنها بلند نبود. خدای متعال قبل 
از ماه مبارک دو ماه رجب و شــعبان را قرار داده 
تا جایگاه ما را مشــخص کند؛ چون قرار است 
مهمان ولی خدا باشیم. آنهایی به امام زمان)عج( 
نزدیک ترنــد کــه در ماه های رجب و شــعبان 

جایگاه شان را مشخص کنند.
امام هادی)ع( یکی از بهترین هدایایی که به 
شــیعه تقدیم کردند، زیارت جامعه کبیره است 
که یک دوره شناسنامه اهل بیت)ع( است. امام 
هادی)ع( فرمودند در مسیر بندگی خدا قدر یک 

نعمت را زیاد بدانید که اگر تمام عمرتان را برای 
آن نعمت در درگاه خدا شــکر کنید، کم است و 
آن هم دعا کردن اســت. یکی آمد محضر امام 
صــادق)ع( گفت، من جایی کار می کنم از کجا 
بفهمم حقوقم حالل اســت؟ امام فرمود: »اگر 
در اموالــت حق خدا را هم قــرار می دهی بدان 

حقوقت حالل است.«
همان طور که قــرآن کارخانه انسان ســازی 
است، دعا هم بهترین مسیر برای تهذیب نفس 
اســت. همین که حال داری می گویی »یا رب« 
این اســتجابت دعاســت. ما که پا شدیم االن 
آمده ایم در مســیر امام حسین)ع( نشستیم، این 
اســتجابت دعا نیســت؟! لذا هیچ وقت بعد از 
نماز تان دعا را فراموش نکنیــد. امام هادی)ع( 
فرمود اگر می خواهی در این  زمان که انسان های 

فاسد وجود دارند گمراه نشــوی، شروع به دعا 
کردن کن.

اولین فایده دعــا کردن این اســت که روح 
عبودیــت پیدا می کنیم. انســانی کــه اهل دعا 
می شود تســلیم حق تعالی می شــود، باورش 
می شود خدایی وجود دارد که هستی و نفس زدن 

از اوست.
 رمز موفقیت در مســیر بندگی برای دوری 
از گناه این اســت که باورتان شود که خدا شاهد 
بر اعمال تان اســت. جوان ها اگر می خواهید در 
مســیر بندگی تان موفق شوید، عهد ببندید نماز 
اول وقت تــان را رها نکنید. فایــده دوم دعا این 
است که روح تســلیم مان را در برابر ولی خدا 

قوی می کند. در ماه رجب دل خوشی که پیدا 
کردید، امام تان را هم دعا کنید.

 با دعا روح عبودیت پیدا می کنیم
   منبر    

آیت الله شیخ علی ســعادت پرور: از هوی پرستی کناره گیرید 
تا همه چیز به شــما داده شــود و بدانید آنچه در هوی پرستی 
می جویید در ترک هوی یافت می شود... شخص غیر روحانی 
اگر هوی پرست شــود یا اطاعت شیطان کند، ضرر به خودش 
می رساند؛ ولی شخص روحانی ضررش به یک معنی به جامعه 
می رسد، ولو اینکه به  معنی دیگر هوی پرستی ضررش به تمام 

عوالم، بشر و موجودات دیگر می رسد.

  خطر هوای نفس!
سلوک

حجت االســالم دکتر محمدجواد ارسطا: قوام و تنظیم قوانین 
با وحدت رویه صورت می گیرد و با تعدد قوانین، به مشکالت 
مختلفی برخورد می کنیم. بنابراین پس از تشکیل یک حکومت 
اســالمی، فتوا نمی تواند جای قانون را بگیرد. فتاوی، می تواند 
متعدد باشد و این فتاوای متعدد می تواند امور مردم را ساماندهی 
کند، مادامی که جامعه سیاســی واحدی شکل نگرفته باشد. 
وقتی جامعه با یک حاکمیت دینی شــکل می گیرد، باید برای 
تدوین قانون واحد در آن جامعه راهکاری بیندیشیم و بدانیم که 

وجود فتاوی، ما را بی نیاز از وجود قانون نمی کند.

 رابطه فتوا و قانون 
راهنما

پرسش: آیا انتقاد از مسئوالن در جمعی که آنها حضور ندارند، 
غیبت به شمار می آید؟  

پاســخ: انتقاد از عملکرد نادرست، که به صورت علنی انجام 
شده است، غیبت به شمار نمی آید و اشکال ندارد، ولی نباید به 
گونه ای باشد که موجب تحقیر یا اهانت به اشخاص یا تضعیف 

نهادهای نظام جمهوری اسالمی شود. 

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 

براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 انتقاد از مسئوالن!
حکمت

سید مرتضی رضایی
کارشناسعلوماسالمی

گفتاری از  حجت االسالم محرابیان
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پرونده

نسخه 
پیشرفت-۵

 پیشرفت اندونزی
 چگونه محقق شد؟

 کشــورهایی نظیر اندونزی و مالزی کشورهایی 
هســتند که هم از نظــر رشــد و تولید صنعتی 
وضعیت هــای مناســبی دارند و هــم اینکه در 
عرصه های مختلف نظیر گردشگری و صادرات 
توانسته اند به حد قابل قبولی برسند. در خصوص 
کشور اندونزی باید به چند نکته توجه کرد؛ آنچه 
اندونزی امروز با آن مواجه اســت، از یک ســو 
پیشرفت های مربوط به تجارت و از سوی دیگر 
پذیرش تقسیم کار جهان است؛ با این مبنا که آنها 
در منطقه جنوب شرق آسیا در حال تبدیل شدن 
به کشورهای صادر کننده قرار گرفته اند و همین 
امر اگرچه برای آنها منافع اقتصادی در بر داشته، 
اما واقعیت این است که در زمینه های فرهنگی و 
مباحث اجتماعی تحت تأثیر ساختارهای جهانی 
قرار گرفته اند و گویی آنها از بخشی از هویت خود 
که می توانست آنها را حفظ کنند، دور شده اند. ما 
در این منطقه غرب آسیا وقتی به کشورهای شرق 
 عادت 

ً
و جنوب شرق آسیا نگاه می کنیم، عمدتا

کرده ایم که مباحث اقتصادی، تجاری و مباحث 
مرتبــط با واردات و صادرات یــا مقدار تولید را 
نگاه کنیم، در حالی کــه باید مباحث کالن تری 
نظیر حفظ هویت و حفظ استقالل فرهنگی را هم 
لحاظ کنیم. برای نمونه جمهوری اسالمی ایران 
 ما، از نوع 

ً
امروز کشوری مستقل است که عموما

مدیریت یا اینکه ظرفیت های اقتصادی کشورمان 
معطل مانده است، گالیه می کنیم و بسیار اتفاق 
افتاده که کشورهایی نظیر ژاپن، اندونزی و مالزی 
یا حتی کره را به عنوان کشــورهای پیشرفته مثال 
می زنیم؛ در حالی که اگر از یک زاویه دیگر به آنها 
نگاه کنیم، برای نمونه کره مجبور است متناسب 
با رویکردهای آمریکا خود را تطبیق دهد یا ژاپن 
مجبور است که همچنان پایگاه نظامی در اختیار 
آمریکایی ها قرار دهد، یا اگــر اتفاقی در بورس 
کشــورهای غربی بیفتد حتما آثار آن بر اقتصاد 
کشــورهایی نظیر مالزی، امارات و تا حدودی 
اندونزی خود را نشــان خواهد داد. بنابراین بنده 
معتقد هســتم باید از نحوه پرتالش کشورهایی 
نظیر اندونزی الگو بگیریم و مراقبت کنیم که نقاط 
مثبت آنها را بگیریم و نکات منفی آنها وارد عرصه 
اداره حکومت ما نشــود. بر این اساس ما با یک 
موضوع چند بعدی مواجه هســتیم و نمی توانیم 
فقط سیاه یا سفید ببینیم، بلکه در ابعاد اقتصادی 
این کشورها از جمله اندونزی حرف های جدی 
برای گفتن دارند و تقســیم کاری که انجام شده، 
نوع نگرش آنها به برندســازی ها، تعامل آنها در 
عرصه تجارت بین المللی و جایگاهی که اکنون 
برای خود ایجــاد کرده اند، همگی نکات مثبت 
اســت؛ اما این موضوع به معنای این نیست که 
آنها بی عیب و نقص هستند، بلکه نواقص جدی 
هم وجود دارد و هضم شــدن در نظام ســلطه یا 
حذف استقالل و محو شدن در روندهایی که آنها 

خود تصمیم گیرنده نباشــند، نقاط ضعفی است 
که همچنان وجــود دارد و ما باید با لحاظ کردن 
همه این موارد در خصــوص اندونزی قضاوت 
کنیم. االن یکــی از دغدغه های نویســندگان و 
اصحاب فرهنگ در اندونزی و آنچه ما به صورت 
مکتوب می توانیم دنبال کنیم، این اســت که آنها 
نوعی هویت گم شده را اذعان می کنند و معتقد 
هستند باید از حذف شدن فرهنگ آنها یا حذف 
شدن فرهنگ شان در فرهنگ لیبرال دموکراسی 
جلوگیــری شــود؛ به ویــژه آنکه این کشــور با 
پشتوانه ها و رویکردهای دینی و اسالمی خو گرفته 
است و هر چه از هویت اسالمی فاصله بگیرند یا 
برنامه ریزان دولتی به آن بی توجهی کنند، در آینده 
سرخوردگی های فرهنگی برای آنها ایجاد خواهد 
کرد. در نتیجه ما باید به الگوی بومی خود برسیم؛ 
الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت نسخه ای است 
که بایــد در خصوص آن و طراحی مدل هایی که 
بتواند ما را به این الگو برســاند، با نگرش بومی 

نگاه کنیم. 
همان گونه که در علم و فناوری ها توانسته ایم 
بومی ســازی کنیم، در فرهنگ و اقتصاد هم باید 
متناسب با معیارهای اسالمی و اهداف انقالب 
اســالمی و برمبنای رویکردهــای دینی خود به 
الگوسازی های کارآمد برسیم، همانگونه که در 
عرصه بســیج و دفاع، مدل بومی ـ ایرانی جواب 
داده اســت و همان گونه که در عرصه سیاســی 
توانسته ایم مردم ساالری دینی را متناسب با نیاز 
کشــور تدوین کنیم، حتما در عرصه اقتصاد هم 

می توانیم به این مرحله برسیم.
 البته رســیدن به این مرحله نیازمند تدبیر و 
برنامه ریزی های دقیق و بلندمدت اســت که گام 
دوم به عنوان یک منشــور از ســوی رهبر معظم 
انقالب برای رسیدن به همین مبنا و همین مقصد 
تعریف شده و افقی است که باید آن را به سرعت 
محقق کنیــم. اندونزی را نبایــد یک مجموعه 
یکپارجه نــگاه کنیم، بلکه در درون این کشــور 
 سنتی وجود دارد و 

ً
بخش هایی به صورت کامال

عالوه بر این کشــور، سایر کشورها نظیر مالزی 
هم همین گونه هستند؛ آنها در بخش هایی کامال 
دست نخورده باقی مانده اند، اما در بخش هایی 
هم بر اساس برنامه ریزی های دولتی پیش رفته اند 
و در مجموع ایــن کشــورها در عرصه اقتصاد 
پیشــرفت های خوبی داشــته اند، اما بدین معنا 
نیست که پیشرفت اقتصادی، یعنی باالترین حد 
دستیابی به آسایش برای همه اقشار جامعه، بلکه 
در این کشورها نیز برخی از محرومیت ها کامال 
هویداست و در سفرهای عادی هم می توانیم این 
مباحث را ببینیم؛ در مجموع آنها را باید در عرصه 
فرهنگ پیشرو و قابل قبول بدانیم، اما نباید از آنها 
در ذ هن مان یک بت بسازیم یا فکر کنیم که دیگر 

دست نیافتنی هستند.

 دریافت نقاط مثبت
پیش درآمد 

 BBBB به نظر شــما تعامالت بین المللی چقدر در موفقیت و پیشرفت اقتصادی 
کشور اندونزی تأثیرگذار بوده است و چگونه از این طریق به این مهم دست 

یافتند؟
 به شکل 

ً
پیشرفت کشور اندونزی عوامل متعددی دارد؛ این کشور یک سری برنامه ها را تقریبا

هدفمند و تا حدودی همه جانبه در سال های اخیر پیگیری کرده که مجموعه ای از عوامل، 
سبب پیشرفت اکنون شده اســت. یکی از این عوامل، تعامالت بین المللی اندونزی بوده 
است؛ این کشور در سال های اخیر تالش کرده است به سمت سیاست های چندجانبه گری 
حرکت کند و در عرصه بین المللی از همه ظرفیت های بین المللی استفاده کرده است؛ لذا 
طی ســال های اخیر هم تعامالت و هم تجارت خود را با کشــورهایی مانند روسیه و هند 
توسعه داده است، در گذشته سهم کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، کشورهای اروپایی و 
چین به ویژه در سیاست و در اقتصاد بین المللی اندونزی خیلی برجسته بوده است؛ در عین 
 با قدرت های دیگری همچون روسیه 

ً
حالی که سهم آنها را حفظ کرده، سعی کرده است اوال

 از ظرفیت های منطقه ای خود نیز استفاده حداکثری 
ً
و هند نیز ارتباطاتی را برقرار کند و ثانیا

را داشــته باشد. در اتحادیه هایی مانند آ س  آن که برای منطقه است، اندونزی نقش خود را 
خیلی تقویت کرد، همچنین در اتحادیه هایی مانند جی 20 و دی 8 که مربوط به کشورهای 
در حال توسعه و اسالمی است، نقش خود را تقویت کرد؛ به تعبیری اندونزی سعی کرد تمام 
تخم مرغ های خود را در سبد خاصی نچیند و از تمام ظرفیت های منطقه ای به خوبی استفاده 
کرد و سهم خود را در دنیای اسالمی تقویت کرد، از این رو سیاست های هوشمندانه ای به 

کار گرفت، به این معنا که سیاست خارجی خود را در خدمت اقتصاد خود قرار داد.

 BBBBدر این زمینه مثالی ذکر می کنید؟ 
این نکتــه در برنامه های تبلیغاتی رئیس جمهور فعلی »جوکو ویــدودو« که برای دور دوم 
هم پذیرفته شد، خیلی شفاف اعالم شده بود. در همین زمینه ابالغ هایی از سوی شخص 
رئیس جمهور انجام گرفت و شاخصه هایی در نظر گرفته شد و به همه سفرای اندونزی در 
 ابالغ شد. اگر در یک کشور آورده اقتصادی نداشته باشند و از ظرفیت 

ً
کشورهای دیگر رسما

دیپلماتیک خود برای بحث های اقتصادی اســتفاده نکنند، خیلی سریع مورد ارزیابی قرار 
 هم این کار را انجام دادند و 

ً
می گیرند و ممکن است حتی از سمت خود برکنار شوند. واقعا

برخی از سفرای اندونزی را که در کشورهای دیگر نتوانسته بودند در فعالیت های اقتصادی 
خوب عمل کنند، جابه جا کردند؛ لذا به نظر بنده یکی از عوامل موفقیت کشور اندونزی در 
این پیشرفت های اخیر، به خدمت گرفتن سیاست ها و دیپلماسی بین المللی، ظرفیت وزارت 
خارجه، ظرفیت اتحادیه های بین المللی و به نحوی استفاده از این چندجانبه گرایی در عرصه 

بین الملل برای منافع اقتصادی بود.

 BBBB یکی از عوامل پیشرفت کشورهای جنوب شرق آسیا، بحث های اجتماعی 
و رویکردهای ملی گرایی است، این عوامل در پیشرفت اندونزی چه نقشی 

داشته است؟
نکته دومی که در پیشرفت های اقتصادی اندونزی خیلی سهیم بوده است، افزایش مشارکت 
اجتماعی، تقویت رویکردهای ملی گرایی اســت و تقویت هویت ملی در خدمت اقتصاد 
اندونزی بود. اندونزی یک دوره ای را در کشور خود سپری می کرد که دیکتاتوری های خیلی 
شدیدی در کشور اعمال می شد و سطح مشارکت مردم شان در مناسبات کشور چه سیاسی 
و چه اقتصادی قابل توجه نبــود؛ اما طی دوره های اخیر و هر چه به جلو پیش آمدند، فهم 
 
ً
مردم و نقش مردم در تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار تقویت شد و اساسا

هویت رویکردهای ملی گرایانه و هویت اندونزی خیلی بیشــتر مدنظر سیاستمداران این 
کشور قرار گرفت و به شدت مصر هستند که به خصوص در برنامه های مختلف جایگاه و 
هویت اندونزی را ارتقا دهند؛ حتی برای اسالم کشور خود نیز یک قیدی در نظر گرفته اند به 
نام گفتمان اسالم »نوسانتارا« که این گفتمان اسالمی برای منطقه فرهنگی کشور اندونزی 
و کشــورهای جنوب شرق آسیاست و حتی گفتند اسالمی با رویکردها و هویت مردم این 

منطقه می خواهیم داشته باشیم.
 شــبیه به این گفتمان، در کشور خود اصطالحی به نام الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 
داریم که آنها نیز به دنبال الگوی اســالمی اندونزیایی پیشرفت و مؤلفه  های اسالم بومی آن 
منطقه هستند و خیلی روی اسالمی منطقه تبلیغ می کنند و این فقط مربوط به الگوی اسالمی 
نیست؛ در همین راستا نقش مردم در اقتصاد تقویت شد و هویت اندونزیایی و هویت ملی 

ارتقا پیدا کرد که یکی از عوامل دیگر پیشرفت این کشور بود. 

 BBBB با توجه به رشــد سریع اقتصاد کشــور اندونزی و قرار گرفتن این کشور در 
رتبه های برتر آسیا، استفاده از ظرفیت های نخبگانی چقدر در رشد و برتری 

این کشور اثرگذار بوده است؟
عامل بعدی در بحث پیشــرفت کشور اندونزی، اســتفاده از همه ظرفیت های نخبگانی و 
ظرفیت های سیاسی کشور در خدمت پیشرفت کشور بود. اندونزی در این چند سال اخیر 
در برخی از رتبه بندی های دنیا جزء رتبه های برتر دموکراسی جهان تلقی شد و سال گذشته 

از این کشــور به عنوان سومین یا چهارمین دموکراســی بزرگ جهان یاد شد. یکی از علل 
این موضوع همان استفاده از ظرفیت های سیاسی و نخبگانی بود؛ برای نمونه رئیس جمهور 
فعلی رقیب انتخاباتی خود را به عنوان وزیر دفاع خود به کار گرفت. »جوکو ویدودو« حتی 
از فردی که رقیب انتخاباتی وی بود و بعد از انتخابات ادعای تقلب گسترده کرده و گفته بود 
»جوکو ویدودو« رئیس جمهور نیست که همین باعث آشوب، درگیری های متعدد و کشته و 
زخمی شدن تعدادی از مردم شده بود، خواهش کرد که جزئی از کابینه اش باشد، به عبارتی 
یک دولت ملی شــکل گرفت که فراتر از احزاب سیاسی اســت. در واقع، وی سعی کرد 

بسیاری از نخبگان مدیریتی کشور را در دولت خود به کار گیرد. 

 BBBBنمونه ای دیگر از استفاده دولت این کشور از نخبگان را می فرمایید؟ 
بزرگ ترین شرکت اســتارتاپی اندونزی به نام »گوجکت« است که شبیه اسنپ در کشور 
ماست؛ این استارتاپ همه ظرفیت های حمل و نقل اندونزی اعم از اتومبیل، کامیون، موتور 
و در کل همه مواصالت را بر عهده گرفته اســت؛ رئیس جمهور فعلی مدیر این شرکت را 
به عنــوان وزیر آموزش و پرورش کابینه خود انتخاب کرد و به همه جوان ها و دانش آموزان 
کشورش گفت که از ایشان الگو بگیرند. خالصه اینکه ترکیبی از افرادی را که به یک معنا 
کارآمد بودند، استفاده کرد که به تبع این موضوع، یک آرامش سیاسی و اجتماعی با محوریت 
کارآمدی و توانمندی در کشور حاکم شد. البته نمی توان گفت در اندونزی جناح بندی های 
سیاســی یا رویکردهای سیاسی از بین رفته است، اما در عین حال که واقعیت های سیاسی 
حزبی وجود دارد، در ذیل این خط بندی ها تالش شده است که به کارآمدی ها و توانمندی ها 

توجه شود. 

 BBBB عدالت در هر کشــوری توانسته آن را از کشــوری فقیر به کشوری ثروتمند 
و پیشــرفته تبدیل کند، این عامل چقدر در رشد کشور اندونزی نقش داشته 

است؟
نکته دیگری که در پیشــرفت اندونزی مؤثر بوده است، رویکردهای عدالت محور در این 
کشور است؛ اندونزی تالش کرده اســت تا الیه هایی از فقرهای فاحش و شدید را از بین 
ببرد که در همین راســتا در ســال های اخیر یک مبارزه جدی با جریان فساد در این کشور 
شــکل گرفت و با بسیاری از نامداران سیاسی و اقتصادی حتی علمای دین که پرونده های 
فساد اقتصادی داشتند، برخورد جدی صورت گرفت، اگرچه این برخوردها برای دولت و 
سیستم قضایی حاشیه های بسیاری ایجاد کرد. اندونزی در گذشته جزء کشورهایی بود که 
فساد نظام اداری بسیاری داشت، اما طی سال های اخیر از یک طرف تالش های خوبی برای 
مبارزه با فســاد صورت گرفت و از طرف دیگر توجه به قشر فقیر و رویکرد عدالت محوری 
انجام شد. به همین سبب بسیاری از مردم احساس کردند که از دستاوردهای اقتصادی خود، 
بهتر می توانند اســتفاده کرده و بهره مند شوند و به تعبیری منافع اقتصادی به جیب عده ای 
رانت وار نمی رود که همین امر موجب شکل گیری بسیاری از تعاونی ها، مؤسسات جدید و 

کارگاه های تولیدی شد که همگی در روند پیشرفت اقتصادی اندونزی مؤثر بوده اند. 

 BBBB شــفافیت اقتصادی یکی دیگر از عوامل رشــد هر کشوری است؛ چرا که 
موجب از بین رفتن رانت و داللی و در نتیجه فساد و فقر می شود، این عامل 

چگونه در اندونزی توانسته خود را مهم جلوه دهد؟
عامل دیگر در پیشرفت این کشور استفاده خیلی خوب از فناوری های جدید برای شفافیت 
اقتصادی بود؛ با اســتفاده از فناوری های جدیــد در نظام های بانکی رفت و آمدهای مالی 
مدیران، شــخصیت ها و شرکت ها شــفافیت خیلی بهتری پیدا کردند که همین شفافیت 
اقتصادی، موجب شــد بسیاری از دالل ها و واســطه های اقتصادی که معموال جان نظام 
تولیدی یک کشــور را می گیرند، از بین بروند، همچنین مشــخص شــد که هر کدام از 
بخش های اقتصادی چقدر می توانند ســودآوری داشته باشند؛ از این رو توانستند شفافیت 
نسبی را در اقتصاد به وجود آورند که به نظر بنده این موضوع در پیشرفت اقتصادی این کشور 

مؤثر بوده است.

 BBBB شما که در گذشته مســئول کالج اسالمی صدرا در اندونزی بوده اید، لطفًا 
نقش فرهنگ ملی در پیشرفت اقتصادی این کشور را توضیح بفرمایید.

بحث دیگر در رشــد کالن اقتصادی این کشور، شــاخصه های فرهنگی است؛ به تازگی 
اندونزی روی هویت و فرهنگ ملی تمرکز گســترده ای کرده و ســعی کرده اند مؤلفه های 
فرهنگی حتی اسالم بومی، فرهنگ بومی، کتاب های بومی و تولیدات بومی احیا شوند و 
شکل بگیرند. حتی تالش های بســیاری انجام گرفت تا ادبیات و فرهنگ اندونزیایی را به 
شدت تقویت کنند، به عبارتی شاخص استقالل فرهنگی و هویت فرهنگی بسیار مورد توجه 
نخبگان، سیاستمداران، مسئوالن و مدیران این کشور قرار گرفت؛ در کنار آن مشارکت های 
اجتماعی و سطحی از دموکراسی در اندونزی شکل گرفت که موجب شد بدنه عمومی مردم 
و ساختار تشکل ها، مؤسسات و نهادها بتوانند جدی تر در خدمت توسعه قرار بگیرند و یک 

نقش مؤثر و فعال در این پیشرفت ایفا کنند.

عباس مقتدایی
نایب رئیس کمیسیون 

امنیت ملی مجلس

 در گفت وگوی صبح صادق با رئیس سابق کالج اسالمی صدرا اندونزی مطرح شد

 ظرفیت نخبگانی و سیاسی
 در خدمت توسعه

»اندونزی« کشوری در جنوب شرق آسیا با جمعیت بسیار زیاد است که توانسته طی دهه های اخیر خود را از کشوری فقیر به کشوری پیشرفته تبدیل کند که عوامل متعددی در 
آن نقش داشته اند. در همین زمینه با حجت االسالم والمسلمین سیدمفید حسینی کوهساری، مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه و رئیس سابق کالج اسالمی 

صدرا در اندونزی گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:



»اندونزی« کشور بسیار قدیمی است، اما تاریخ سیاسی به ویژه حوزه 
اقتصاد آن بیشــتر معاصر بوده و به حدود 90 سال اخیر برمی گردد. 
در اوایل سال 1900 این کشور مستعمره هلندی ها بود که به شدت 
بهره کشی اقتصادی می کردند. هلندی ها اقدام به ورود چینی ها به این 
کشور می کنند و چون خیلی نمی توانستند از نژاد ماالیی بهره کشی 
اقتصادی کنند، از چینی ها بهره می بردند. چینی ها مبلغی از کارکرد 
خود را صرف تشکیل انجمنی کردند که اندوخته خود را پس انداز 
می کردند و ســال ها بعد در حدود سال 1990 که اندونزی در حال 
پیشرفت بود، این انجمن ها بازوی متوسطی شدند. سپس ژاپنی ها 
اندونزی را تسخیر می کنند و هلندی ها را بیرون می کنند که با وجود 
نوعی تسخیر، چندین ارمغان برای این کشور داشته است؛ در روند 
استقالل اندونزی به شدت مثمرثمر بوده است؛ چون ژاپنی ها روحیه 
ناسیونالیسم اندونزیایی ها را تحریک کردند و بعد از خروج ژاپنی ها 
و وقتی هلند قصد داشته برگردد و به استعمار خود ادامه دهد، مردم 
اندونــزی مقاومت کردند. بعد از خروج ژاپنی ها فرآیند اســتقالل 
اندونزی شروع شد که بعد از جنگ با هلند، در سال 19۴5 مستقل 

می شود و یک کشور جدید را پایه ریزی می کنند. 
اما همچنان اقتصاد اندونزی بر پایه صادرات نفت خام و مواد معدنی 
است تا اینکه ســال 1998 انقالب هایی در اندونزی شکل می گیرد 
که جنبش دانشجویی سردمدار آنهاست. علت وقوع این انقالب ها 
چند نکته بوده که یکی از آنها شــکاف اقتصادی بسیار زیاد به علت 
سیاست های صنعتی ســوهارتو بوده است. سوهارتو در همان دهه 

1980 و 90 اقدام به صنعتی کردن اندونزی می کند.

 پیشرفت اندونزی حاصل یک هارمونی بود که دولت آن را به خوبی 
بــه وجود آورد و مدیریت کرد و مردم را نیز همراه خود کرد؛ صنایع 
اصلی از حالت ملی خارج و شرکت های خصوصی وارد کار شدند 
و امروز می بینیم خصوصی سازی باعث پیشرفت چشمگیر اندونزی 
شده اســت و از آن به منزله یکی از کشورهای ببر آسیا نام می برند. 
اقــدام دیگر دولت اندونزی، کنترل شــکاف اقتصــادی و عدالت 
اقتصادی بود؛ دولت های بعد از ســوهارتو به شدت تالش می کنند 
به این موضوع توجه کنند تا فشــار کمتری به مردم وارد شود که در 
سراســر این 30 سال، شــاهد همراهی مردم با دولت اندونزی در 
سیاست اقتصادی هستیم. سپس دولت اصطالحا به اصالح قوانین 
داخلی در حوزه اقتصاد دست زد که روی صادرات اندونزی کمک 
کرد و موانع آن را برداشــت؛ به همین دلیل خیلــی از مواد خامی 
که صادر می شــد، به مواد فرآوری شــده تبدیل شــد و دولت چتر 
حمایتی خود را روی  شــرکت هایی که می خواستند صنایع تبدیلی 
ایجاد کنند و آنها را با فناوری صادر کنند، باز کرد که شــاهد جهش 
صادرات اندونزی هستیم. بعد از آن وارد قرن 21 می شویم که از سال 
2005 با یک سری تکانه های سیاسی مختلف برخورد می کند، اما 
همچنان پیشــرفت اقتصادی خود را حفظ می کند. در حال حاضر 
هم شاهد یک اندونزی به شدت پیشرفته در حوزه  اقتصادی هستیم 
که حاصل چندین عامل اســت و شامل هماهنگی دولت در جذب 
سرمایه گذاری خارجی، استفاده از توانمندی های داخلی، نظارت 
بر فســاد اقتصادی، رونق دادن صنایع تبدیلــی از طریق بها دادن به 
آنها و اصالح قوانین اســت که سبب یک روند ثابت پیشرفت شد. 
اما جمعیت زیاد مانعی بود کــه دولت از طریق ایجاد تعاونی ها آن 
را نیز حل کرد و از طریق آنها ســعی کرد بحث عدالت اقتصادی و 
توزیع عادالنه ثروت را در کشورش نهادینه کند، همچنین بنگاه های 
کوچک اقتصادی خیلی به اشتغال کمک می کند و با وجود جمعیت 

باال شاهد رقم بسیار پایین بیکاری در این کشور هستیم.

رشد و توســعه ای که در کشور اندونزی شاهد هستیم، به دوره نظم 
نوین »سوهاتو« که سال 1969 شروع شد، برمی گردد. در این دوره 
یک برنامه توســعه در قالب برنامه کالن 25 ســاله برای یکسری 
اصالحات اقتصادی در این کشــور پیاده سازی شــد. در قالب این 
برنامه برخــالف دوره »ســوکارنو« که روابط اندونزی بیشــتر به 
سمت کمونیسم ها مثل چین و روسیه می رفت، سعی کرد روابطش 
را با غرب بهتر کند و آن را بهبود ببخشــد و از این طریق توانســت 
ســرمایه گذاری های خارجی را جذب کشورش کند. دو برنامه پنج 
ساله اول توســعه اندونزی در بحث جایگزینی واردات متمرکز بود 
که باعث شــد درآمد این کشور در سال 1970 با دو حوزه نفتی و با 
افزایش قیمت نفت، بیشتر شود که دولت توانست با درآمدهایی که 
داشت از حوزه اقتصاد داخلی حمایت کند که همین امر و رویکرد 
جایگزینی واردات، موفقیت هایی را کسب کرد. در دهه 80 یکسری 
اتفاق هایــی رخ داد که یکــی از آنها کاهش قیمــت نفت بود؛ این 
موضوع باعث شد اندونزی با کسری تجاری مواجه شود؛ لذا تصمیم 
گرفت به سمت یکســری اصالحات اقتصادی گام بردارد. در ادامه 
باعث شــد تا حدودی رویکرد جایگزینی واردات را حفظ کند، اما 
بیشتر به سمت توسعه صادرات حرکت کرد و یکسری اصالحات را 
در حوزه قوانین گمرکی و سرمایه گذاری ها پیاده سازی کرد؛ در نتیجه 
ســببی شد که سرمایه گذارهای کشورهای مختلف در این کشور به 
خصوص غربی ها و ژاپن تا حدودی بیشــتر شود و از همین طریق 
توانست پایه های اقتصادی خود را شکل دهد. این برنامه کالن تا سال 

1993 ادامه داشت و در سال 1998 یکسری کمبودها و کاستی هایی 
که در حوزه اقتصادی وجود داشت، سبب شد »سوهارتو« سرنگون 
شود و دوره بعد از آن هم به دلیل پایه هایی که ایجاد کرده بود، سعی 
کــرد برنامه های بعدی را نیز بر همان پایه ها با یکســری بهبودها و 

اصالحات دیگر دنبال کند.
در سال 199۴ مجدد برنامه کالن 25 ساله بعدی پیاده شد که تا 
سال 2019 آن برنامه را دنبال می کردند و هدف شان از این برنامه این 
بــود که در حوزه اقتصادی، پایه های اقتصادی خود را تحکیم کنند، 
برای نمونه قرار بود درآمد ســرانه را به 2600 هزار دالر برســانند 
که توانســتند آن را تقریبا ًبه ۴000 هزار دالر برســانند؛ یا اینکه در 
حوزه های دیگر مانند کشاورزی می خواستند تولید ناخالص داخلی 
را به 8 درصد برسانند که در حال حاضر به 12 درصد رسیده است. 
بنابراین تا حدودی توانستند موفق عمل کنند و یکسری برنامه هایی 
مانند برنامه کالن تسریع، گسترش و بسط توسعه اقتصادی نیز دارند 
و یک برنامه دیگر نیز پیاده کرده اند که بیشتر برنامه پیگیری رشد سبز 
است که تا حدودی توانســته اند آن را اجرا و پیگیری کنند. با توجه 
به دو برنامه کالنی که در کشــور خود پیاده کــرده بودند، وضعیت 
اقتصادی اندونزی به یک ثبات بســیار خوبی رســیده است، برای 
نمونه تورم در این کشــور در دهه 60 حدود 3 رقمی و حدود صد و 
خورده ای درصد بوده است که در سال 2020 این عدد به 2/2 درصد 
می رسد. در حوزه های دیگر مانند خدمات و تولید در دهه 1950، 
تولید حدود 8 درصد بوده که در حال حاضر بیش از ۴0 درصد است 
و در بخــش خدمات که در آن دهه کمتر از 10 درصد بوده، در حال 
حاضر به بیش از ۴۴ درصد رســیده است که نشان دهنده عملکرد 

بسیار خوب این کشور در سال های اخیر است.

نوذر شــفیعی با بیان اینکه یکــی از عوامل موفقیت 
هر کشــوری مدیریت صحیح، شــناخت مسائل و 
مشــکالت داخلی بر پایه واقعیت و سپس برطرف 
کردن آنها به شــکل واقع بینانه است، گفت: »دولت 
اندونزی به عنوان کسی که مدیریت جامعه را عهده دار 
است، به خوبی شرایط کشور را تشخیص داده است. 
اندونزی به لحاظ جمعیت چهارمین کشــور جهان 
اســت و کشوری با جمعیت نزدیک به 300 میلیون 
نفر است که حدود 336 گروه نژادی دارد و به شکل 
مجمع الجزایر اســت. بنابراین دولت برای اداره آن 
چالش های کشــورش را با این مشخصات شناخته 
است و اگر بخواهد به لحاظ اقتصادی حرکت کند، 

باید تدابیر جدی برای آن بیندیشد.«
این استاد دانشــگاه افزود: »اداره این تعداد گروه 
نژادی کار بســیار دشواری اســت که فقط در تدابیر 
مبتنــی بر توزیــع عادالنه و وحــدت داخل جامعه 
امکان پذیر اســت؛ یکی از اقداماتی کــه اندونزی 
در مسیر پیشــرفت انجام داد، این بود که دولتمردان 
اندونزی بــه جای روزمرگی، به آینده فکر می کنند و 
تصمیمات خود را برای 20 تا 30 ســال آینده اتخاذ 
می کنند و پیشــرفت امروز محصــول موفقیت های 
دیروز اســت. بنابراین یکی از ویژگی های تصمیم 
درست، شناخت مسائل و مشکالت داخلی و ارائه 
راه حل متناسب با آنهاست. نکته دیگر در مدیریت 

صحیح این کشــور قانون »پانچا سیال« است که در 
واقع بر پایه پنج اصل است.«

وی با اشاره به این پنج اصل تصریح کرد: »دولت 
اندونزی بر این پنج اصل کشــورش را اداره می کند، 
یعنی جامعه اندونزی به خدا، انسانیت، دموکراسی، 
وحدت و عدالــت اعتقــاد دارد، بنابراین مدیریت 
صحیح یعنی جامعه را بر اســاس این معیارها اداره 
کردن و دوری از تبعیض و تفکیک که یکی از اصول 
مدیریت صحیح است. نکته دیگر در این مدیریت، 
درک فرصت هــای بین المللی اســت کــه دولت 
اندونزی از این فرصت بســیار استفاده کرده و شاید 
یکی از کم چالش ترین کشــورها نســبت به محیط 
منطقه ای و بین المللی است و به جای چالش سعی 
کرده از ظرفیت های بین المللی استفاده کند. به همین 
دلیل یکی از کشــورهایی است که در افکار عمومی 
بین الملل احترام و اعتبار دارد و ســرمایه های بسیار 

مهمی را جذب کشورش کرده است.«
شفیعی با اشاره به برنامه ریزی صحیح اقتصادی 
این کشــور گفت: »اندونزیایی ها در ســال 2011 یا 
حتی قبل از آن، برنامه اقتصــادی را طراحی کردند 
که معادل آن در فارس برنامه کالن توسعه اقتصادی 
سریع اندونزی می شود؛ در واقع این برنامه مبتنی بر 
چگونگی مواجه شدن اندونزی با یک رشد جهش دار 
است که ســال های 2011 تا 2025 را در برمی گیرد 
و بر اســاس آن، اندونزی باید تا سال 2025 به یک 
کشور توسعه یافته در جهان تبدیل شود و جی دی پی 
آن به 5/۴ تریلیون دالر برســد و درآمد سرانه ملی به 
1۴ تا 15 هزار دالر برسد، همچنین رشد اقتصادی 
باید بین5/6 تا 5/7 درصد برســد، بنابراین کشوری 

برنامه محور است.«
این کارشــناس روابــط بین الملل با اشــاره به 
سیاست های اقتصادی اندونزی، تصریح کرد: »همان 
شاخص های برنامه کالن توسعه اقتصادی نیز در این 
سیاست ها گنجانده می شود، اندونزی در پی این بوده 
که چگونه می تواند خود را به کشــوری توسعه یافته 
تبدیل کند و اقدامات مختلفی در این راستا انجام داده 
است که برخی از اقدامات خوب این کشور می تواند 
برای کشور ما الگو باشد. برای نمونه در اندونزی بر 
روی ارزش افزوده کاالها و خدمات کار شده و برای 
آنچه در معادن، جنگل، زیرزمین و روی زمین و دریا 
وجود دارد یک زنجیــره ارزش ایجاد کرده اند که از 
یک مرحله به مرحله دیگر، ارزش این محصوالت 
 
ً
اضافه شــود و از خام فروشی جلوگیری شود. قطعا
این محصوالت با قیمت باالتری در خارج از کشور 
به فروش می رسد و در داخل نیز اشتغال و بهره وری 

بهینه از یک محصول بیشتر می شود.«
وی افزود: »نمونه دیگر اینکه در حوزه نفت بیشتر 
به سمت تبدیل نفت به مشتقات نفتی و محصوالت 
پتروشــیمی حرکت کرده اند یا در حوزه استفاده از 
جنگل های کائوچــو برای تولید الســتیک، از این 
محصول در شــکل های مختلف اســتفاده کرده اند 
که ارزش افزوده باالیــی دارد، در حالی که قبال این 
محصــول را خام صادر می کردنــد. همچنین روی 
نوآوری هــای فنی تمرکز کرده اند؛ اســتارتاپ ها در 
اندونزی یکی از زمینه های بسیار مناسب برای رشد 
را دارد، چراکه اگر قرار است در این جهان پررقابت 
بقا داشــته و رقابت کنند، باید بتوانند در درون خود 
نوآوری داشته باشند که این هم یکی از عواملی است 

که در بحث سیاست های اقتصادی جای می گیرد و 
قابل ارزیابی است.«

این اســتاد دانشــگاه به بحث ســرمایه گذاری 
کشــور اندونزی روی نیروی کار اشاره کرد و گفت: 
 یک جمعیت مولد است، 

ً
»جمعیت اندونزی عموما

یعنی ســعی کرده آنها را به صورت مولد درآورد؛ در 
نتیجه کارگاه های تولیدی کوچک در اندونزی بسیار 
زیاد اســت که با افزایش جمعیــت مولد، جمعیت 
قدرت خرید هم افزایش پیدا کرده است، به عبارتی 
رشــد اقتصادی افزایش پیدا می کند و قوی می شود. 
قدرت خرید نقش بسیار مهمی در پیشرفت اقتصادی 
دارد؛ یعنــی همه زنجیروار به هم مربوط هســتند. 
کشــوری که قدرت خرید باالیی دارد، می تواند هم 
در جذب محصوالت داخلی مؤثر واقع شــود و هم 
اینکه می تواند در رشد تکنولوژی مؤثر باشد، چون در 
شرکت ها ایجاد انگیزه می کنند که محصوالت شان 
را ارتقا دهند، همچنین جمعیت باال با قدرت خرید 
باال، در حوزه واردات هم مؤثر است ؛چون در خرید 
محصوالت پیشــرفته اثرگذار اســت. در حقیقت 
کاالهایی در اندونزی مصرف می شــود که پیشرفته 

باشند، یعنی رفاه در این کشور باالست.«
وی با اشــاره به ســرعت چشــمگیر پیشرفت 
اقتصــادی در اندونــزی، تصریح کــرد: » عالوه بر 
عوامل مختلــف در این زمینــه، مدیریت صحیح 
برنامه ریزی نقش مهمی دارد. منطقه ای که اندونزی 
در آن واقع است، منطقه ای مهم برای رشد اقتصادی 
بوده و اساسا منطقه رشد است؛ همه کشورها در آن 
منطقه با همدیگر در رقابت برای توسعه و پیشرفت 
اقتصادی هستند، البته در چارچوب آ. س. آن با هم 

همکاری می کنند، بنابراین قرار گرفتن یک کشور در 
منطقه اقتصادی مهم است که اگر منطقه رشد باشد، 
کشــورها را به رشد تشــویق می کند، اما اگر منطقه 
آلوده ای باشــد، مثل منطقه ای که ایران در آن مستقر 
است، کشــورها ناچار هســتند برای بقای خود به 

سمت تولید و تکثیر تسلیحات پیش بروند.«
شفیعی به عامل دیگر اشاره کرد و گفت: »بحث 
دیگر آشتی اندونزی با نظام و اقتصاد بین الملل و آشتی 
با جهانی شدن است، یعنی خود را بخشی از نظام و 
اقتصاد بین الملل و جهانی شــدن می داند که باعث 
شده نگرش اقتصادی و تعامل نهادهای بین المللی 
اقتصادی مثل بانک جهانــی و صندوق بین المللی 
پول، بازیگران غیر دولتی، شرکت های چندملیتی و 
بازیگران دولتی مثل کشورهای مختلف، با اندونزی 
یک نگاه مثبت باشد؛ بنابراین این مسئله به اندونزی 
در جذب سرمایه گذار خارجی خیلی کمک می کند. 
بحث دیگر وحدت داخلی است. اگر این گروه های 
متعدد در اندونزی در کشــور دیگر بود، گرایش های 
تجزیه طلبانه در آن خیلی باال می رفت، در حالی که 
مردم این کشور به این سطح از فرهنگ رسیده اند که 

فقط در پرتو وحدت می توانند به پیشرفت برسند.«
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: »فرهنگ نظم و 
انضباط کاری اندونزی به دلیل منطقه ای است که در 
آن قرار گرفته اند که دارای یک نظم خاصی اســت و 
همه اینها باعث پیشــبرد هدف دار کارها می شود که 
در مجموع در ســرعت رشد اندونزی مؤثر بوده اند. 
البته ناگفته نماند که اندونزی بی چالش است؛ اما با 
گام هایی که در مسیر درست بر می دارد، چالش ها به 

نحو فاحشی کاهش پیدا می کند.«

 در گفت وگوی صبح صادق با رئیس سابق کالج اسالمی صدرا اندونزی مطرح شد

جاکارتا چگونه  مسیر توسعه را هموار کرد ؟
مدیریت صحیح اقتصادی۱
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خاندان پهلوی نظــام بوروکراتیک و 
ساختار اداری کشور را کال در اختیار 
خود قرار داده و کشور را به ملک خصوصی خود 
بدل کرده بود. در این راستا خاطرات فراوانی از 
اقدامات عجیب و غریب این خاندان ثبت شده 
است که عمق فاجعه و فساد این خاندان را آشکار 
می کند. »مینو صمیمی« منشی مخصوص فرح 
پهلوی در امــور بین المللی، در کتاب خاطرات 
خود تحت عنوان »پشــت پرده تخت طاووس« 
نمونه ای از این مشی شــاه پهلوی را چنین نقل 
می کند: »یکی از وظایف بسیار دشوارم در مواقع 
سفرشــاه بــه ســوئیس دوندگی بــرای تأمین 
خواسته های عجیب و غریب شاه و ملکه بود... 
یک روز بعد ازظهر سفیر به من دستور داد: »زود 
باش، هر کاری داری زمین بگذار و آماده شو که 
یک کار بســیار بسیار فوری پیش آمده است.« و 
بالفاصله نیز ادامه داد: »هم اکنون خبر داده اند که 
اعلیحضرت همایون شاهنشــاه آریامهر به دلیل 
عود بیماری اگزمای مزمن وجود مبارک، دچار 
خارش دست شده اند و نیاز به یک پماد کورتیزون 

دارند، که گویا برای رفع ناراحتی ایشان 
بســیار مؤثر اســت و باید به 

سرعت تهیه شود.« اولین فکری 
که بــه ذهنــم رســید، رفتن به 
برای  داروخانــه  نزدیک تریــن 
خریدن پمــاد کورتیــزون بود. 
بالفاصله نیز با راننده مخصوص 
سفیر حرکت کردم تا در اولین 
داروخانه پماد مورد نظر را تهیه 
با شنیدن  کنم. مدیر داروخانه 

نــام پماد کورتیزون ســری تــکان داد و گفت: 
»پمــادی بــه این نــام نداریم« و آنــگاه پس از 
جســت وجو در کتاب قطور راهنمــای داروها 
  چــون پمادی به این نام در 

ً
توضیح داد: »اصوال

سوئیس ساخته نمی شــود، یافتن آن در سراسر 
ســوئیس محال اســت. ولی پمادهایی حاوی 
کورتیزون با نام های دیگر وجود دارد که می تواند 
به جایش مصرف شود.« تمام آن روز بعدازظهر تا 
شــب در شــهرهای مختلف ســوئیس از این 
داروخانه به آن داروخانه رفتم، و حتی در آن سوی 
مرز جســت وجوی داروخانه های داخل خاک 
آلمان را هم از قلم نینداختم، تا شاید پماد کذایی 
را پیدا کنم؛ ولی از آن همه تکاپو هیچ نتیجه ای به 
دست نیاوردم... موقعی که سرانجام در ساعت 6 
بعدازظهر با دست خالی به سفارتخانه بازگشتم، 
مواجهه با سفیری که از شدت ناراحتی رنگ به 
چهره نداشت، به من فهماند که بیچاره در تمام 
مدت بعدازظهر از ســوی وزیر دربارـ که همراه 
شاه در ســن موریتس به سر می بردـ تحت فشار 
قرار داشــته تا هر چه زودتر پمــاد را پیدا کند و 
»پماد  کابــوس  باالخــره  بفرســتد... 
کورتیزون« موقعی به پایان رسید که 
یــک هواپیمــای اختصاصــی از 
سوئیس به لندن رفت و با خود 20 
لوله پماد کذایی را به زوریخ آورد. 
بعد هــم این پمادهــا در فرودگاه 
زوریخ به یک اتومبیل انتقال یافت و 
با ســرعت بــه »ســن موریتس« 
فرستاده شد تا برای درمان خارش 
دست شاه مورد استفاده قرار گیرد.«

ون کورتیز پماد  کابوس 
   دهلیز    

 مســئله حفاظت از ســرحدات و اراضی 
سرزمینی، در برابر زیاده خواهی بیگانگان، 
یکی از مهم تریــن وظایف حکومت ها در طول تاریخ 
بوده اســت. حاکمان غیور و توانمند اجازه واگذاری 
ذره ای از خــاک ایــران زمیــن را نداده اند و شــاهان 
وطن فروش، به ثمن بخسی خاک وطن را به بیگانگان 
تقدیم کرده اند! در این ایام که جنگ در قره باغ به یکی از 
مهم ترین مناقشــات منطقه ای تبدیل شــده است، نام 
موقعیت استراتژیک »قره سو« در رسانه های عمومی 
زیاد شنیده شد. قره ســو روزگاری نه چندان دور جزء 
سرزمین ایران بوده است که با خیانت رضاخان به ترکیه 
بخشیده شد و امروز همین سرزمین کوچک، ولی فوق 
اســتراتژیک که وســعت آن بــه 800 کیلومتر مربع 
می رسد، بسترساز حضور مستقیم ترکیه در منطقه قفقاز 
و آذربایجان شــده است! ماجرای قره سو اینگونه آغاز 
شد که براســاس عهدنامه ترکمنچای، رودخانه ارس 
به عنوان مبنا و مالک اصلی برای تشخیص مرز ایران و 
روســیه تزاری تعیین شده بود؛ اما از آنجا که در هنگام 
انعقاد عهدنامه ترکمنچای، روسیه تزاری بر کوه آرارات 
بزرگ و منطقه موسوم به ایگدیر )در غرب قلمرو ایران 
در منطقه آرارات کوچک( نیز حاکمیت داشت و در این 
منطقه هم رود ارس جاری نبود، نهر قره سو از سرچشمه 
تا اتصال به رود ارس به عنوان ابتدای خط مرزی ایران و 
روس تعیین شد. پس از التقای قره سو به ارس، در مابقی 
مرز، رود ارس به عنوان خط مرزی تعیین شد. یک سال 
پس از انعقاد عهدنامه ترکمنچای، پروتکل مرزی این 
عهدنامه نیز تنظیم و براساس این پروتکل، عالیم مرزی 
نصب شــد. در هنگام نصب عالیم مرزی، مأموران 
ایرانی از پست مرزی )پاسگاه( بورآالن باالتر نمی روند 
و در اثر این کوتاهی، مأموران روسیه سوءاستفاده کرده 
و بخــش مهمی از منطقه قره ســو در حد فاصل میان 
آرالیق تا محل اتصال قره سو به ارس در محل »شرور« 
را به تصــرف درمی آورنــد. به هــر روی، تصرفات 
روس های تــزاری در منطقه قره ســو از هنگام انعقاد 
عهدنامــه ترکمنچــای در تاریخ 1828 تا فروپاشــی 

امپراتوری روسیه تزاری در 1917 ادامه یافت.
در 22 شهریور 1300 دولت های شوروی و ترکیه، 
عهدنامه قــارص را امضا کردند که بر اســاس آن در 
کنار برخی از مناطق دیگر منطقه قره ســو نیز به ترکیه 
واگذار شــد. این واگــذاری در حالی صورت گرفت 

که منطقه مــورد نظر به لحاظ قانونی و مطابق با توافق 
با روســیه تزاری، متعلق به ایران بود.  اقبال السلطنه، 
فرماندار ماکو که بعد از سقوط تزارها مناطق اشغالی 
قره ســو را تصرف کرده بود، در تاریخ ۴ اردیبهشــت 
1302، گــزارش مفصلی درباره دالیل مالکیت ایران 
بر قره سو، به معتمدالوزاره ارائه کرد و به سابقه اشغال 
آن به دست روس ها، حضور عشایر ایرانی در قره سو، 
مسئله مالکیت منطقه و مالکان آن، اشاره کرد. هر چند 
رضاخان هم می خواست قره سو را نگه دارد، اما به دلیل 
رقابت با اقبال السلطنه، او را عزل کرد و از ادعای ایران 
عقب نشست. دکتر محمدعلی بهمنی قاجار نویسنده 
مجموعه ارزشمند 5 جلدی »تمامیت ارضی ایران در 
دوران پهلوی« در گفت وگویــی پیرامون این موضوع 
می گوید: »اقبال الســلطنه ماکویی کــه فرماندار ماکو 
بوده، این منطقه قره ســو را تصرف می کند و می گویند 
این منطقه بی صاحب اســت و ما دلیلی ندارد این را 
به روس ها تحویل بدهیم. اینها امالک شخصی من و 
روستای شخصی من اســت و من اینجا را به روس ها 
پــس نمی دهم. این زمین ها جزء خاک ایران اســت. 
گزارشــات متعددی هم برای رضاشــاه می نویســد. 
در مقابل رضاشــاه چه کار می کند؟ چــون به اموال 
اقبال السلطنه ماکویی چشم داشــته او را عزل می کند 
و بعد از مدت کوتاهی به طرز مشــکوکی اقبال از دنیا 
 می رود. البته در واقع نقل قول است که کشته می شود. 
یک فرد غیر محلی به نام سلطان حسن خان جلیلوند را 

به فرماندار ماکو انتخاب می کند که او قدرت نداشــته 
ایستادگی بکند. در نتیجه منطقه ای که اختالف بوده بین 
ایران و روسیه و بعد ایران و شوروی؛ این منطقه به دست 
 این منطقه را از روســیه هم 

ً
ترکیه می افتد و ترکیه بعدا

می گیرد و روسیه این قره سو را به ترکیه واگذار می کند. 
در صورتــی که قره ســو در اختیار ایران بــوده و اقبال 
السلطنه ماکویی آنجا را گرفته بود ولی فدای اختالفات 
شخصی رضاشاه و اقبال السلطنه ماکویی می شود.« در 
این زمینه خاطرات سرلشکر ارفع که در سفر رضاشاه 
به ترکیه عضو هیئت همراه وی بود، خواندنی اســت. 
او می نویســد: »من عضو هیئت تحدید حدود و حل 
اختالفات بودم. یک روز که من و یک ســرهنگ ترک 
بر سر موضوعی مورد اختالف با حرارت بسیار بحث 
می  کردیم رشــدی آراس گفت که مــا ترک ها به نظر 
اعلیحضرت شاهنشــاه اطمینان و اعتقاد کامل داریم، 
ســرهنگ ارفع پرونده ها و نقشه ها را به حضور ایشان 
ببرد هرچه فرمودند ما قبول داریم! من نقشه ها و کاغذها 
را جمع کرده به پیش شاه رفتم... همین که نقشه ها را 
دیدند فرمودند: موضوع چیســت؟ من شــروع کردم 
به توضیح دادن که فالن تپه چنین اســت فالن منطقه 
چنان است، آن جا ســخت مورد نیاز ماست، و از این 
حرف ها... پس از مدتی که با حرارت عرایضی کردم 
با کمال تعجب دیدم اعلیحضرت چیزی نمی فرمایند. 
وقتی سرم را بلند کردم دیدم شاه با حالت مخصوصی 
به من نگاه می کند گویی به حرف هایم چندان توجهی 

ندارد و تنها چشم به چشم من دوخته است تا ببیند من 
چه می  گویم. لذا من ســکوت کردم. فرمودند: معلوم 
اســت منظور مرا نفهمیدی... بگو ببینم این تپه اینجا 
از آن  تپــه که می گویی بلندتر نیســت؟ عرض کردم: 
بلــه قربان، فرمودند: آن را چرا نمی خواهی؟ این یکی 
چطور؟ عرض کردم بلی. فرمودند: منظور این تپه و آن 
تپه نیست. منظور من این است که دو دستگی و جدایی 
که بین ایران و ترکیه از چندین صد ســال وجود دارد و 
همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنان مشترک 
ما بوده است از میان برود. مهم نیست که این تپه از آن 
که باشد. آنچه مهم است این است که ما با هم دوست 
باشیم!« به این ترتیب زمینه برای تجزیه نزدیک به 800 
کیلومترمربع از خاک ایران فراهم شد. بخشی از خاک 
ایران که دارای ارزش استراتژیک باالیی بوده و اهمیت 
تاریخی زیادی هم داشت، شامل قله آرارات کوچک به 
ارتفاع ۴000 متر و دامنه های آن، از دست رفت. شاید 
این واگذاری از مسخره ترین واگذاری های خاک ایران 
به اجانب است که صورت گرفت. نواری استراتژیک به 
ترکیه واگذار شد و به تغییر ژئوپلیتیک منطقه انجامید. 
خط کشی های مرزی با دهانه 3 و نیم کیلومتری و زائده  
عجیب و غریب در امتداد ارس ترسیم شد تا ترکیه به 
نخجوان راه پیدا کند و برای نفوذ در قفقاز با مانع زمینی 
روبه رو نباشــد. از کوه های آرارات به این طرف انگار 
خط کش گذاشــته اند و مرز تعیین کرده اند؛ اما خط را 

ادامه نداده اند تا راه خیالبافی و شرارت بسته نشود.

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ تقویم انقالب

هسته های مقاومت 

در مسیر تحوالت جریان انقالب 
اسالمی مجموعه ای نانوشته به نام 
هسته های مقاومت مردمی انقالب اسالمی 
در تقویم تاریخی ایران به ثبت رسیده است. 
در مراکز مختلف یا مناطق متعدد در کشور 
مجموعــه ای از جوانــان فعــال و مبارز با 
استبداد، ظلم، ستم، فساد و فحشا و دفاع از 
محرومین و مظلومین شــکل گرفته بود که 
می توان به منزله پایگاه اجتماعی انقالب به 
شمار آورد؛ مانند طالب حوزه های علمیه، 
دانشجویان دانشگاه ها، کسانی که در بازار 
کار دارای کســب و کار و تجــارت بودند، 
جمعیت هایــی که در مســاجد محله های 
مختلف هر شــب برای اقامه نماز مجتمع 
می شدند. جماعتی از کارکنان کارخانجات 
صنعتی و کارگاه هــای کارگری، عده ای از 
دانشگاه ها،  استادان  دانش آموزان مدارس، 
قشر معلمین، انجمن های اسالمی در برخی 
از ادارات، بعضی از درجــه داران ارتش و 
همافران نیروی هوایی، خانواده های زندانیان 
سیاسی و ده ها تشکل این چنینی، هر کدام به 
شکلی هسته های مقاومت انقالب اسالمی 
به شمار می آمدند و هر یک به منزله دانه های 
تســبیح روی محوریت اسالمی به رهبری 
امام خمینی)ره( که حلقه وصل شــان بود و 
ارزش های  کــردن  حاکم  مطالبات شــان 
اسالمی در جامعه بود و همچنین خواستار 
حذف حاکمیت رژیم شاهنشاهی و خاندان 
رژیم پهلوی مســتبد، ظالم و فاسد و نوکر 
امپریالیسم بودند. درباره این مجموعه های 
»هسته های مقاومت« زیبنده ترین جمله ای 
که می توان به کار برد، این است که در مسیر 
تحوالت تاریخی از پای ننشستند و با همت 
و مقاومت شان روزهای حماسی همانند 21 
و 22 بهمن ســال 1357 آینده  سرنوشــت 
 سازی را رقم زدند و انقالب سال 1357 را 
بــه پیروزی رســاندند و همچنیــن بعد از 
پیروزی انقالب براساس رهنمودهای امام 
بهمــن 1357  روز 23  در  خمینــی)ره( 
هســته های مقاومت مردمــی از غربت و 
پراکندگــی خارج شــدند و منســجم تر و 
گرفتنــد.  ســامان  گذشــته  از  متحدتــر 
رهنمودهای امام خمینی)ره( در 23 بهمن 
1357 شــش بند دارد که در بند 5 آن آمده 
اســت: »الزم اســت مردم هرچه زودتر از 
خیابان ها به مساجد مراکز اجتماع بروند. به 
فرموده علمای اعالم و خطبای محترم گوش 
دهند و بر علمای اعالم خطبای بالدست که 
به مســاجد و مراکز عمومی تشریف برده و 
مردم را دعوت به صالح و ســداد کنند و از 
علمای خالف شرع و خالف مسیر نهضت 
به شــدت جلوگیری نمایند و با بیانی رسا، 
مردم را از هرج و مرج خرابکاری باز دارند 
و حکم شارع مقدس را ابالغ نمایند.« این 
بند و سایر بندها موجب شد که هسته های 
مقاومت مردم انقالب اسالمی گام دیگر رو 
به جلو بردارد و آن اینکه پایگاه های اجتماعی 
انقالب به نهادهای گوناگون تبدیل شود و هر 
کدام در راستای استحکام بخشیدن به تداوم 
انقالب اســالمی و حفظ دستاوردها مؤثر 
شــدند. برای مثــال حضــور مقتدرانه و 
نیروهای کمیته ها در خیابان و محله ها بسیار 
تأثیرگذار بود؛ که یکی از مهم ترین آنها نقش 
بازدارندگــی داشــت و هرگونــه حرکت 
توطئه گرانه ای را خنثی می کرد و زمینه ساز 
رویش نهادهای دیگری شــد؛ مانند ســپاه 
پاســداران یــا نهادهایــی دیگــر چــون 
جهادســازندگی و کمیته امداد و نهادهای 
فرهنگی تبلیغی، مانند سازمان تبلیغات و 
نهضت سوادآموزی، جهاد دانشگاهی، بنیاد 
مسکن و بنیاد مستضعفان که هر کدام در آن 

ایام خوب درخشیدند.

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

فساد شاه در رژیم شاهنشاهی پهلوی

در میــان نبردهای میان کشــورها برخی نقش 
تاریخی در شــکل دادن به سرنوشت سیاسی 
نوینی برای قرن ها داشته اند و ترکیب جغرافیایی، 
جمعیتی و مذهبی را نیز تغییر داده اند. یکی از 
نبردهای مشهور تاریخی نبرد »موهاچ« است. 
یکــی از پراهمیت ترین نبردهای تاریخ اروپای 
مرکزی که در 29 اوت 1526 در جنوب شهر 
رِهی بین 

ُ
موهاچ در نزدیکی روستایی به نام شات

ارتش عثمانی به فرماندهی سلطان سلیمان اول 
و ارتش الیوش دوم پادشاه مجارستان واقع شد. 
نبرد به پیــروزی قطعی ارتش عثمانی منتهی و 
منجر به سه پاره شــدن و از بین رفتن استقالل 
مجارســتان برای چند قرن حتی پس از ترِک 

عثمانی ها شد.
در دســامبر 1525، ســلطان ســلیمان و 
شــورای نظامی اش تعیین کردند که در ســال 
بعد به مجارستان حمله کنند. این خبر در بهار 
1526 در حالی به مجارستان رسید که کشور 
به دالیلی چند در موقعیت ضعیفی قرار داشت. 
یک دلیل، نارضایتی عمومی و گسست جامعه 
بود که باعــث از بین رفتن اتحاد سیاســی در 
برابر حمله ترکان شد. در اوایل قرن شانزدهم 
در بخش هایی از اروپا تنش های شــدیدی بین 
کشــاورزان و نجبا درگرفت، در مجارستان نیز 
شورش های کشاورزی به رهبری جرج ُدژا در 

سال 151۴ به شدت سرکوب شد. 
همچنیــن پیشــتر در ســال 1521 ضعف 
نظامی لشکر مجارســتان در محاصره بلگراد 
آشکار شده  بود، زمانی که شصت روز نیز برای 
سررسیدن ارتش شصت  هزار نفری مجارستان 

به قلعه و آزادسازی شــهر کافی نبود و بلگراد 
بدون جنگ به دســت ترکان افتــاد. وضعیت 
سیاســی آن روز از نامه هایی کــه الیوش دوم 
پادشــاه مجارســتان برای درخواست کمک 
بــه برادران همســرش، کارل پنجم و فردیناند 
دوم آرشــیدوک اتریــش و عمویش ژیگموند 
دوم پادشــاه لهســتان و همین طور به فرانسه و 
ونیز نوشــته اســت پیداســت، که از همه آنها 
به بهانه هایی چون مشــکالت داخلی و حتی 
هم پیمانی با دولت عثمانی جواب رد رســید و 
تمامی وابستگان این دولت ها نیز از مجارستان 

خارج شدند.
بیستم ژوئیه، پادشاه مجارستان با لشکری 
کوچک به سوی دشــمن حرکت کرد. ارتش 
ســلیمان به فرماندهی ابراهیم پاشــا با حدود 
50/000 نیرو به ســمت شــمال در حرکت 
بودند. در مسیرشان، صربستان را با تلفات کمی 

تصرف کردند. 
در 29ام اوت، بعد ازظهر دو لشــکر رو به 
روی هــم قرار گرفته بودنــد. در جنگی نابرابر 
این سپاه عثمانی بود که فاتح جنگ بود. الیوش 
پادشــاه مجارســتان در باران فرار کرد و گفته 
می شــود که در نهری فروافتاد و غرق شد. پس 
از پیروزی در نبرد، ســلیمان پیش به سوی بودا 
گذاشت. ترکان بودا را به آتش کشیدند و در 12 
اکتبر مجارستان را ترک کردند؛ ولی پیش از آن 
نواحی فرادانوب و میان دانوب را به تسخیر در 
آوردند و بدین سان بود که ندای اسالم تا عمق 
اروپا رسید و قرن ها در این سرزمین ها مردم به 

آیین مسلمانی زیست کردند.

   حافظه    

 نبرد موهاچ
فروپاشی مجارستان به دست ترکان عثمانی

یک!تاریخ استراتژ خیانت 
بررسی خیانت رضاخان در واگذاری منطقه راهبردی قره سو به ترکیه
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با همه ســختی های ناشــی از مشکالت 
اقتصادی در سال های اخیر، می توان گفت 
همین مشکالت سبب خلق فرصت هایی در حوزه 
ت 

ّ
سیاست شده اســت، به گونه ای که طی این مد

شــاهد شــکل گیری وضعّیت جدیــدی در حوزه 
نخبگان ارزشــی و به تبع آن بخش قابل توّجهی از 
افکار عمومی کشور هستیم که امیدها را برمی انگیزد 
و مسیر جدیدی را پیش روی ملت ایران باز می کند. 
این وضعّیت در میانه مشکالت کنونی مستور مانده و 
پرده برداری از آن و بسیج کردن احساسات و افکار 
عمومی نیروهای ارزشی در مسیر آن ضرورتی بسیار 

مهم است.

 Bویژگی های وضعّیت جدید
بسترها و زمینه های شکل گیری وضعّیت جدید را 
باید در فوران خشم و ناراحتی نیروهای دغدغه مند 
از وجود مفاسد اقتصادی و کم کاری و سوء مدیریت 
دولتی و همزمان آشــنایی آنها بــه بهره برداری هر 
چه بیشــتر از نهادها و کنش های مدنی جست وجو 
کرد. این بســترها که منجر به شکل گیری »آگاهِی 
دردمندانه« شــده اســت، طی ســال های اخیر در 
ایجاد رویکردی شجاعانه برای مبارزه با فساد مؤثر 
واقع شده و برای نمونه انگیزه قّوه قضائیه کنونی در 
این مســیر را تقویت کرده است. هر چند اقدامات 
این قّوه ارتباط بســیار زیادی با روحیه و تفکر رئیس 
کنونــی آن دارد، اما فضایی که نیروهای دغدغه مند 
و ارزشی خلق کرده اند، هم پوشان با رویکرد رئیس 
قّوه قضائیه، نقش بســیار مهمی در شکل گیری این 
اقدامات داشــته است. معنای ناگفته این وضعّیت، 

استفاده هرچه بیشــتر از ظرفیت های قانونی کشور 
برای عملیاتی کردن ارزش ها و آرمان های انقالب 
اسالمی اســت و وقتی رفتارهای خودسرانه برخی 
نیروهای دغدغه مند در دهه 70 و 80 را که با هدف 
دفاع از ارزش های انقالبــی صورت می گرفت، به 
یاد می آوریم، اهمّیت پیونــد ارزش ها و آرمان ها با 
قوانین را در شرایط کنونی برای تحقق مدنّیت دینی 
بیشتر درمی یابیم. این وضعّیت طی یک سال اخیر 
با راهیابی نیروهای دغدغه مند و ارزشی به مجلس 
بیشتر تقویت شــده است و مجلس کنونی با وجود 
انتقاداتی که به برخی از رفتارهای نمایندگانش وارد 
است، زمینه اعمال دیدگاه های ارزشی در قوانین و 

مصّوبات کشور را بیش از پیش فراهم کرده است. 
ســخن گفتــن از حاکمّیت فضای ارزشــی در 
دو قــّوه قضائیه و مقننه به این معنا نیســت که پیش 
از این چنیــن فضایی در این دو قّوه وجود نداشــته 
است،  بلکه به این معناســت که در شرایط کنونی 
ارزش هــا و آرمان های انقالب اســالمی با انگیزه، 
شجاعت، آگاهی و امیدواری بیشتری دنبال می شود 
و این موضوع انرژی مضاعفی به نیروهای ارزشــی 
می دهد و به تبع آن انگیزه آنان برای کســب کرسی 
ریاست جمهوری را بیشــتر تقویت می کند. ظهور 
چهره های متعــدد خواهان نامــزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری 1۴00 از یک منظر گویای انباشت 

این انگیزه هاست. 

 Bارزشمندی راه جدید و مخاطرات آن
پیچیدگی دنیای سیاســت و مشــوق های دلربایی 
همچون نشستن بر کرســی قدرت، در بسیاری از 
مواقع سبب می شود انرژی انباشت شده یک جریان 
سیاسی، آسیب هایی داشته باشــد و دستاوردها را 
بر باد دهد. در موقعّیت کنونی نیروهای ارزشمدار 
به آســتانه یک کنش سیاســی هدفمند، با انگیزه و 
آگاهانه رســیده اند و حرکت در این مســیر نیازمند 

تدبیر و تمرین بســیاری است. اگر به مواضع رئیس 
قّوه قضائیه و بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم 
بنگریم، می توانیم درک آنان از مشــکالت واقعی 
کشــور و راهی را که بایــد در پیش گیرند مطلوب 
بدانیم، اما این همه به معنای خاطر جمعی از ادامه 
مسیر نیست. امروزه نیروهای ارزشی درک درستی از 
مشکالت اقتصادی و حوزه سیاست خارجی دارند 
و راه حل های این مشکالت و چگونگی بهره برداری 
از ظرفیت های قانونی در این مســیر را می شناسند، 
اما سیاست را به نســبت زیادی در حوزه رسمی و 
ساختاری خالصه کرده اند و در عرصه فرهنگی نیز 

ساکت بوده و آن را اولویت خود نمی دانند.
این در حالی اســت کــه دو حیطــه فرهنگ و 
سیاســت، اهمیت تأثیرگذاری در کسب قدرت از 
سوی یک جریان سیاســی دارد. به صورت خیلی 
خالصه وقتــی یک جریان سیاســی مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی مردم را حل کند، نمی تواند 
مطمئن باشــد که رفاهی که برای مردم فراهم کرده 
است، سبب رأی گرفتن از آنان در انتخابات می شود 
و این واقعیتی است که در عرصه سیاسی ایران بعد 
از انقالب اســالمی تجربه شده است. مسئله مهم 
در اینجا این است که تنها با زبان معیشت نمی توان 
ذائقه های سیاسی را سیراب کرد و البته این سخن به 
معنای تبعّیت از هر نوع ذائقه سیاسی نیست، بلکه به 
این معناست که باید خدمات اقتصادی و معیشتی را 
به سطح نظری برکشید و در فضایی فکری ـ معرفتی 
تعریف کرد؛ چرا که خواه ناخواه سیاست به عرصه 
فراغت و گفت وگو و باالتر از معیشت و ضرورّیات 
ق دارد. از این رو باید از برنامه های 

ّ
اولیه زندگی تعل

خدماتی و اقتصادی همچون برنامه اقتصاد مقاومتی، 
به سوی اندیشه سیاسی متناسب با آن حرکت کرد. 
در شــرایط کنونی این مهم، خأل بزرگی در جریان 
ارزشی اســت که آن را باید پذیرفته و در پی حلش 

برآید و البته دســت این جریــان از عناصر متفکر 
خالی نیست، بلکه آنچه مهم است نگرش انتقادی 
به خویشتن و استقبال از آرا و نظرات متفاوِت درون 
جریانی است. از ســوی دیگر در حوزه رفتاری نیز 
نوعی سراسیمگی و عجله بر رفتار نیروهای ارزشی 
حاکم اســت که کمترین آســیب آن، مانور جریان 
رقیب بر این رفتارهای عجوالنه اســت. با این همه 
نیروهای ارزشی از وضعّیت بهتری نسبت به رقیب 
برخوردارند. رقیب سیاســی نیروهای ارزشــی در 
وضعیت کنونی به ادبیاتــی طعنه آمیز و تهاجمی با 
چاشــنی رفع مســئولیت از خود روی آورده است 
و بدیهی اســت که این نوع ادبیات خسران زیادی 
برای ادامه حیات یک جریان سیاسی به همراه دارد. 
از این منظر باید گفت اگر جریان ارزشــی بی توّجه 
به ادبیات طعنه آمیز برخــی عناصر جریان اعتدال ـ 
اصالحات، برنامه های خود را با تدبیر و هوشمندی 
دنبال کنــد، ویژگی خودویرانگری جریان رقیب در 
تنّزل جایگاه آن نزد افکار عمومی مؤثر واقع خواهد 
شــد و به موضع گیری صریح در مقابــل آن نیازی 
نیســت. مروری بر ســخنان اخیر حجت االسالم 
حســین انصاری راد، نماینده سابق مجلس و فعال 
سیاسی اصالح طلب، در مصاحبه با روزنامه آرمان 
ملــی )1399/11/18( این موضوع را تأیید می کند. 
همین وضعّیت در جریان اصالحات ـ اعتدال سبب 
ایجاد شکاف و واگرایی شده است و اصالح طلبان 
ضمن تشــدید رویکــرد انتقادی خود نســبت به 
اعتدالیون، تالش می کنند خود را در کم کاری های 
دولت اعتدال سهیم ندانند و بر یک گزینه هوّیتی در 

انتخابات تأکید کنند.
در مجموع نیروهای ارزشــی در آســتانه مسیر 
مطلوب سیاست ورزی قرار دارند و البته این راهی 
طوالنی اســت که بــا تأمل، تدبیــر، صبر، جذب 

حداکثری و دفع حداقلی می تواند ادامه یابد.

حمزه عالمی
دکتریاندیشهسیاسی

نقش سیدمهدی هاشمی ـ نفوذی بیت 
مرحــوم منتظــری ـ و بانــد وی را در 
معماری فکری آیت الله طاهری اصفهانی نمی توان 
نادیده گرفت. مهدی هاشمی در اعترافات خود از 
ارتباط مؤثرش با آیت الله طاهری این چنین پرده بر 
می دارد: »قمصری ـ از عناصر ساواک و مرتبط با 
باند مهدی هاشمی ـ مأموریت یافت که به دور از 
امور و مسئولیت ها به تغذیه سیاسی و اطالعاتی 
نیروهایی که به تشــخیص او هم خط و هم فکر 
اویند بپردازد و از این رو از همان سال اول پیروزی 
انقالب با ترتیب دادن جلســات گعده، مهمانی، 
سور، تفریح و تحلیل توانسته تاکنون به افراد زیر 
مستقیم و غیرمستقیم خط خود را القا کند: آقای 
شریعتی، عبدالله نوری، شیخ عباسعلی روحانی، 
رامشه ای، احمدی، آیت الله طاهری، عطریانفر... 
.« در فــرازی از این اعترافات، مهدی هاشــمی 
چگونگی این ارتباط را بیان می کند که قابل تأمل و 
توجه است: »او )قمصری(، با رابطه داشتن با آقای 
نوری و عباسعلی روحانی در رابطه با اخباری که 
در دفتر آیت الله طاهری می رسید، مطلع می شد و 
متقابــال رهنمودهای الزم را بــه آنها می داد.« بر 
اساس اعترافات مهدی هاشــمی که در روزنامه 
ایران)شــماره ۴095، مــورخ 1387/9/18( به 

چاپ رســیده، یکی دیگر از مؤثرین بر آیت الله 
طاهــری، عبدالله نــوری بوده اســت: »نوری، 
خط دهنده به آیت الله  طاهری امام جمعه اصفهان 
بود.«  در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، 
آیت الله طاهری اول مردم را بدون اینکه کسی را 
معرفی کند، دعوت به رأی دادن می کند، ولی بعد 
از مدتی حمایت خودش را از میرحسین موسوی 
علنی می کند. طاهری به نتایج انتخابات معترض 
بود و بیانیه منتشر کرد. وی با لحن بسیار تندی که 
تداعی گر نامه استعفای وی بود، به نتیجه انتخابات 
انتقاد کرد. مرحوم طاهری بدون تشریح اقدامات 
قانون شکنانه موسوی و سایر فتنه گران، »انتخابات 
را مخــدوش و آن را باطل و تصدی مجدد رئیس 
دولت را بــرای دور بعد نامشــروع و غاصبانه« 
دانست.  وی دقیقا به تعبیر خودش »با دیده گریان 
و قلبی اندوهبــار« در حالی کــه می دید »کهنه 
دشمنان و مخالفان امام راحل که او را برای مبارزه 
و تأسیس جمهوری اســالمی تخطئه می کردند، 
امروز با تمام قوت و با همان دشمنی، تئوری پردازان 
قدرتمنــدان شــده و از درون به هــدم و نابودی 
حکومت مرحوم امام و به موزه فرستادن عملی آن، 
فعاالنه مشغول هستند«، اما در تشخیص مصداق 
جانب انصاف و عدالت را رعایت نکرد و با ظلم 
به نظام از فتنه گران دفاع کرد. ســرانجام آیت الله 
طاهری اصفهانی در 1392/3/12 به علت عارضه 
تنفسی در بیمارستان الزهرای اصفهان درگذشت 
و داســتان فــراز و فــرود زندگــی سیاســی و 
اجتماعی اش، برگ دیگری بــر صحیفه قطور و 
عبرت آموز تاریخ دگردیسی افراد و شخصیت های 

تأثیرگذار افزود. 

 فراز و فرود جالل الدین طاهری اصفهانی ـ بخش پایانی

داوری دور از سنجه انصاف!

   ریزش ها    

با بخشــی از آسیب های نظام انقالبی در سطح 
ایده آشنا شــدیم. در مطلب پیش رو و مطالب 
آتی بررســی آسیب های نظام انقالبی در سطح 
ســاختار دنبال می شود. منظور از ساختارها در 
این نوشتار، مجموعه  دستگاه های اجرایی کشور 
ند 

ُ
است که آسیب های معطوف به آنها، سبب ک

شــدن روند تحقق اهداف و انتظارات از نظام 
انقالبی شــده اســت. مهم ترین این آسیب ها 
عبارتند از: 1ـ تحول ناقص فرهنگی و ساختاری: 
انقالب اســالمی ایران، انقالبی بنیادین بود که 
عالوه بر تغییر رژیم شاه، ساختارهای فرهنگی و 
فرهنگ سیاسی حاکم و در کل، روح زمانه را نیز 
دستخوش تحول کرد. با این حال، کیفیت روابط 
و روح حاکم بر برخی ســاختارهای موجود در 
کشور، با وجود گذشــت بیش از چهل سال از 
پیروزی انقالب اســالمی، دچار تحول اساسی 
نشده است. به تعبیر دقیق تر، انقالب اسالمی، 
ساختار طبقاتی جامعه، فرهنگ سیاسی حاکم، 
نخبگان سیاسی و... را تغییر داد، اما در برخی 
زمینه های دیگر، به ویژه در حوزه  اقتصادی و در 
برخی حوزه های فرهنگی، همچنان ساختارها 
و مناســبات از پیش موجود یا رسوبات فکری 
و اندیشــه ای به ارث رســیده از زمــان قبل از 
انقالب، کم و بیش باقی مانده اســت.  به ویژه 
در ســاختارهای بنیادین اقتصــادی که برخی 

نویسندگان از منظر تحلیل طبقاتی معتقدند در 
ســال های بعد از انقالب، گروه های سیاسی و 
اقتصادی دوره پهلوی که در بورژوازی کمپرادور 
)وابســته به ســرمایه جهانی( ریشــه داشتند، 
موقعیت خود را از دســت دادند؛ ولی آنچه در 
ساختار جدید ظهور کرد، نه تغییر بن مایه های 
 تغییر نخبگان قدرت 

ً
ســاختاری، بلکه عمدتا

بود.  اگر بتوان کلیت این تحلیل را با اصالحاتی 
پذیرفت، باید قبول کرد که چالش های الگوی 
حکومــت داری پهلوی در برخــی حوزه های 
الگوی جمهوری اسالمی نیز بازتولید شده اند. 
بــه این معنا کــه جمهوری اســالمی از حیث 
اقتصادی تا حدود زیادی میراث بر ویژگی های 
ساختاری دولت پهلوی بوده است. برای نمونه، 
در حوزه اقتصادی هنوز نگاه به بیرون برای حل 
مسائل کشور پررنگ اســت یا اینکه در حوزه  
فرهنگ، هنوز در برخی مراجع فرهنگی مانند 
رســانه ها و دانشــگاه ها، برخی از نخبگان در 
راســتای ترویج مبانی فکری ـ اندیشه ای غرب 
و تالش برای طــرد و به انــزوا راندن فرهنگ 
انقالبی تالش می کنند. پیامد این وضعیت، در 
هر دو حوزه، ایجاد چالش در کشــور و تقویت 
پیچیدگی ها و کالف ها در اداره  امور بوده است. 
در واقع، محصــوالت دانشــگاه ها در برخی 
حوزه ها، به جای آنکه برای حل مســائل کشور 
با اتکا به ظرفیت های داخلی یا بنا به اقتضائات 
بومی و ملی، راهکار ارائه  دهند، بیشتر به طرح 
چالش ها، بزرگنمایی آنها و لزوم تبعیت از دنیای 
خارج تأکید می کنند. ایــن وضعیت، در علوم 

انسانی بیشتر عمومیت دارد.

 نظریه نظام انقالبی  -۴۰

ساختاری آسیب های 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
استادیارمجتمعآموزش

عالیشهیدمحالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۱۳

نظام نامه اسالمی

نص دین به دلیل »جامعیت« و کامل بودن 
آن از هر منظری در نزد شــیخ فضل الله 
نوری هدایت گر و راهنمای ابنای بشر در 
امور مختلفه زندگی دنیوی آنها در هر زمان 
و مکانی است. رسالت فقیه و عالم دینی 
به منزله کارشــناس و متخصص ساحت 
دین نیز استنباط منویات و دستورات الهی 
از چهار منبع قرآن، حدیث، عقل و اجماع 
است و علما و فقهای دین با همه  واالیی  
که دارند، حــق جعِل  قانــون را ندارند. 
حال این  سؤ ال  مطرح  می شود که تأ سیس  
مجلس  شــورا و وضع  قوانین  اساســی  و 
غیراساسی  در جامعه  اسالمی  با توجه به 

دیدگاه شیخ شهید چه  وجهی  دارد؟
مطابق با فقه و اندیشــه سیاسی شیخ 
شــهید نوری، پاســخ  این  پرســش وفق 
  روشن  است. در واقع، 

ً
مطلب فوق کامال

همان  قانون  شــریعت  را که  پیامبر اسالم  
و جانشــینان  معصوم  وی  به  بشــر ابالغ  
کرده انــد، ولی  چنانکه  باید  اجرا نشــده، 
باید لباس  قانون  بپوشــد و به  صورت  ماده  
و تبصره  درآیــد: »ای  بــرادر، نظام نامه، 
نظام نامــه، نظام نامــه، لکن  اســالمی، 
اســالمی، اســالمی. یعنی  همان  قانون  
شــریعت  که  هزار ]و[ ســی صد و اندی  
است  در میان  ما هســت  و جمله]ای[ از 
آن  ـ که  به  آن، اصالح  مفاســد ما می شود ـ 
در مرتبه  اجرا نبود، حــاال بیاید به  عنوان  
قانون، و اجرا شــود.«1 مجلسی  که  قانون  
اساسِی  آن، مخالف  با موازین  دین  نباشد 
و اعضای  آن  از دایره  احکام  شــرع  گامی  
بیرون  ننهند، مورد قبول  و تأ یید همه  فقیهان  
از جمله شیخ  فضل الله نوری است. چه، 
  چیزی  جز مخالفت  

ً
مخالفت  با آن  عمال

با موازین  و قوانین  شــرع  نیست: »من  آن  
مجلس  شــورای  ملــی  را می خواهم  که  
عموم  مسلمانان  آن  را می خواهند، به  این  
البته، عموم  مســلمانان  مجلسی   معنی: 
می خواهند که  اساسش  بر اسالمیت  باشد 
و بر خــالف  قرآن  و بر خالف  شــریعت  
محمدی)ص( و بر خالف  مذهب  مقدس  
جعفری)ع( قانونی  نگذارد. من  هم  چنین  
مجلسی  می خواهم.« در این  زمینه  »من  
و عموم  مســلمین  بر یک  رأی  هســتیم. 
اختالف، میانه  ما و المذهب هاســت  که  
منکر اســالمیت  و دشــمن  دین  حنیف  
هستند.« چنین  مجلسی  که  حاصل  سعی  
  حجج  اسالم  و نو اب  عامه  امام)ع( 

ِ
و رنج

  حفظ  حقــوق  و پیروان  
ً
اســت، قاعدتــا

مذهب  جعفری  را مد  نظر دارد و ممکن  
نیست  که  آثار پارِلِمنت  پاریس  و انگلیس  

بر آن  مترتب  گردد.2
با این منظومه فکری اســت که شیخ 
شــهید به نظارت فقها به قوانین موضوعه 
مجلس می رسد؛ چرا که ضرورت انطباق  
مصوبات  مجلس  با موازین  و معیارهای  
شرع،  المحاله  گریزی  از قبوِل  نظارت  فائقه  
رســمی  و دایمِی  مجتهدین  و کارشناسان 
دینــی بر مصوبات  مجلــس  نمی گذارد. 
در برداشــت مترقی شیخ فضل الله نوری 
از پدیده هــای جدیدی مانند پارلمان، که 
در ایران  اســالمی  یک  پدیــده  وارداتی  و 
  با اصول  فکری، 

ً
نوظهور اســت  و بعضا

سنِن  فرهنگی، شرایط  تاریخی  و وضعیت  
اجتماعی  کشورمان  همخوانی  ندارد، بلکه  
متضاد است، نیاز دارد برای  هماهنگی  و 
انطباق  این  پدیده  نوظهور با مبانی  و سنِن  
فرهنگی  و اجتماعــِی  این  دیار، تصرفات  
حساب  شده ای  در فرم  و محتوای  اروپایِی  

آن  صورت  گیرد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

سیاست ورزی مطلوب  مسیر 
موقعّیت حرکت نیروهای ارزشی و چشم انداز پیش رو
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

مشاور ارشد ستاد توسعه فناوری 
نانو در حوزه استانداردســازی 
فناوری نانو، از انتشار 10 درصد 
از اســتانداردهای بین المللــی 
فناوری نانو به همت دانشمندان 
و فنــاوران ایرانی خبر داد. دکتر 
علی بیت اللهی با اعالم این خبر 
موقعیت  »این  داشــت:  اظهار 
ناشــی از دســتیابی کشــور به 
تولید علم  در  جایگاه چهــارم 

نانو در جهان، تولید بیــش از 720 محصول و صادرات آن به 
بیش از ۴5 کشور به پشتوانه فعالیت ها و تالش های بیش از 30 
هزار محقق، دانشمند و فناور در چارچوب یک برنامه جامع و 

هوشمندانه بوده است.«

 پیشران دانش نانو
سهم ۱۰ درصدی دانشمندان ایرانی 

تحلیلگــران حــوزه فنــاوری 
معتقدنــد، در طــول یک دهه 
پیش رو تعــداد قابل توجهی از 
کاربران فضای مجازی، مشتری 
اینترنــت ماهــواره ای خواهند 
شــد و دیگر اعمــال حاکمیت 
ملی بــر اینترنت معنای خود را 
از دســت خواهد داد. بر اساس 
جدیدترین آمارهای منتشر شده 
از سوی شرکت اسپیس ایکس، 

هم اکنون اینترنت ماهواره ای این شرکت آمریکایی بیش از 10 
هزار کاربر در سراسر جهان را به خود جلب کرده و کاربران این 
سرویس می توانند با سرعت دانلود و آپلود 100 و20 مگابیت  

برثانیه به فضای مجازی دسترسی پیدا کنند.

فراملی اینترنت   
دسترسی به اینترنت ماهواره ای می شود؟

متخصصان حوزه برنامه نویسی  
کشــورمان با نیاز سنجی مردم 
مسلمان ایران اسالمی نرم افزار 
کاربردی »ایمان اپ«  طراحی 
کردند، این نرم افزار مجموعه ای 
از امکانات مهم و پر اســتفاده 
مذهبــی را در قالبــی زیبــا و 
پیشــرفته گرد هم آورده است؛ 
از جمله این ابزارها و امکانات 
رایگان می توان به قرآن، اذان گو، 

قبله نما، ذکر شمار و تقویم اشاره کرد. قابلیت تنظیم حالت شب 
از ویژگی های مفید و کاربردی این جعبه ابزار مذهبی اســت 
که موجب تســهیل اســتفاده از این نرم افزار در هنگام تاریکی 

می شود.

 ایمان اپ
کالم وحی در دسترس است

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشــور: پس 

از تــراژدی پرواز PS752، من و بســیاری 
دیگر تأکید کردیم تمام احتماالت از جمله 
نفوذ خارجــی و مداخله الکترونیکی، باید 
مورد تحقیق قرار گیرد )فارغ از فایل صوتی 
 خطای انسانی به عنوان عامل 

ً
جعلی(. نهایتا

شناسایی شد. ایران به تحقق عدالت کامل 
برای قربانیان متعهد است.

آیت الله ســیدمحمدمهدی میرباقری: انقالب 

و  امربه معــروف  بزرگ تریــن  اســالمی 
نهی ازمنکر در دوران غیبت است و جریان 
تجدد، بزرگ ترین منکر اســت که فرهنگ 

مادی را به سبک زندگی تبدیل کرده است.

اکبر نبوی، هنرمند: ســال 1357 با آرزوهایی 

بــزرگ در راه پیمایی ها شــرکت می کردیم. 
بخشی از آن آرزوها تحقق یافته)مثل استقالل 
سیاسی و احیای شخصیت ایرانی(، بخشی 
از آنها با قــدرت پیش می روند )مثل جنبش 
علمی و فناوری(، بخشــی ناقص اجرا شده 
)مثل آزادی و عدالت اجتماعی( و... و آرمان  

و آرزوها زنده اند.

دوره  اقتصــاددان:  عبدالملکــی،  حجت الله 

۴2 ســاله پس از انقالب اسالمی، به اذعان 
نهادهای جهانی، پیشــرفت اقتصادی ایران 
ویژه و فراتر از نرم های متعارف جهانی بوده  
است، اما واقعیت این است که هنوز انقالب 
اقتصادی محقق نشده  اســت؛ انقالبی که 
ایران اســالمی را در قله هــای جهانی قرار 

خواهد داد!

عبدالله گنجی، فعال رســانه ای:  روسیه از نظر 

فرهنگی و اقتصادی کشوری غربی است که 
قدرت است نه ابرقدرت. حمله کنندگان به 
آن در ایران هیچ کدی مبنی بر فشار، مطالبه 
نامشــروع، زیاده خواهی، ســلطه خواهی، 
تحریم نسبت به ایران ارائه نمی کنند. معتقدم 
اگر روسیه ما را به نقض حقوق بشر، حمایت 
از تروریسم، موشکی و هسته ای و... متهم 

کند، مخالفانش یک شبه موافق می شوند.

یگان  تحلیلگر سیاســی:  تقوی نیــا،  علیرضا 

پهپادی ارتش یمن با دو فروند پهپاد انتحاری 
فرودگاه ابهای عربستان را هدف قرار دهد. 
دو نکته مهم در زمینه حمله پهپادی این است 
 باز هم پدافندهای گرانقیمت غربی 

ً
که اوال

از پس تکنولوژی پهپادی یمنی ها برنیامدند 
و مقهور آنان شدند و دوم اینکه پس از اعالم 
عدم حمایت آمریکا از ســعودی در جنگ 
علیه یمن، ارتش عربســتان روحیه خود را 
به شدت تضعیف شده می بیند و پیش بینی 
می شــود انصارالله نیز حمالت خود را در 

عمق خاک سعودی وسعت بخشد.

مهدی فضائلی، فعال سیاســی: حرف آخر را 

حضرت آیت الله خامنــه ای زدند نه بایدن. 
مصاحبه بایدن با CBS روز جمعه 17 بهمن 
انجام شده و اعالم موضع قطعی جمهوری 
اسالمی ایران روز یکشنبه 19 بهمن توسط 

حضرت آقا بیان گردید.

رئیس  رســانه ای  مشاور  رضوی،  سیدمحمود 

مجلــس: یکی از احمق هــای درجه  اول در 

دولــت ترامپ)بولتون( گفتــه بود »ما عید 
ژانویــه  2019را در تهران جشــن خواهیم 
گرفت« حاال خود آن شخص که به زباله دان 
تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد و با افتضاح 
از کاخ سفید اخراج شد و هردو به زباله دان 
تاریخ رفتند؛ اما جمهوری اسالمی سربلند 

ایستاده است.

حساب رسمی نشریه هیل: توئیتر اعالم کرده 

اســت محروم شــدن ترامپ از فعالیت در 
 در 

ً
توئیتر دائمی اســت. حتی اگر او مجددا

انتخابات ریاســت جمهوری 202۴ نامزد 
شود!

طی هفته های اخیر شرکت های پیشتاز در حوزه 
ارائــه خدمات نوین ارتباط ماهــواره ای که از آن 
با عنــوان »اینترنت ماهواره ای« یاد می شــود، به 
سرعت در حال عبور از مرحله آزمایشی فعالیت 
خود هستند و به زودی بیشتر این شرکت ها ارائه 
بدون محدودیت خدمــات خود را آغاز خواهند 

کرد.
در این بین شــرکت آمریکایی »استارلینک« 
هفتــه پیش اعالم کــرد، پیش فروش ســرویس  
 آغاز کرده و 

ً
اینترنت ماهــواره ای خود را رســما

مشتریان از هر کشوری می توانند تنها با پرداخت 
99 دالر پیش پرداخت برای دریافت این سرویس 

اقدام کنند.
اینترنت ماهــواره ای اســتارلینک در مرحله 

آزمایشی خود توانست نظر مثبت بیش از 10 هزار 
نفــر کاربر را به خود جلب کند؛ لذا اکنون در پی 
اعالم این شرکت افراد می توانند بدون محدودیت 
بــرای دریافت خدمات این شــرکت اقدام کنند 
و حتی در صورتی که از نام نویســی خود پشیمان 

شوند، هزینه پرداختی خود را باز پس بگیرند!
نکته جالــب اینکه همزمان شــرکت گوگل 
نیــز اعالم کرد، پــروژه اینترنت بالونــی خود را 
متوقف کرده است. پروژه اینترنت بالونی یکی از 
پروژه های پر ســر و صدای الفابت شرکت مادر 

گوگل است که در خرداد ماه 1392 معرفی شد.
پروژه Loon در سال 1397 از یک پروژه اولیه 
موســوم به moonshot به یک شــرکت مستقل 
زیرمجموعه الفابت تبدیل شــد و قرار بود که از 
طریق این پروژه امکان دسترسی بدون محدودیت 
به اینترنت در مناطق بحران زده فراهم شود. البته 
این پروژه به صــورت عملیاتی در جریان طوفان 

ماریا در سال 2017 و زلزله پرو در سال 2019 به 
کار گرفته شد؛ اما موفقیت پروژه اینترنت ماهواره 
موجب شد که گوگل از ادامه این پروژه منصرف 

شود.
البته بر کســی پوشــیده نیســت کــه تالش 
شــرکت های آمریکایی بــرای ارائــه خدمات 
اینترنتی رایگان و حتی ارزان به ســاکنان مناطق 
مختلف زمین از ســر دلســوزی نیست؛ بلکه با 
توجه به حرکت بیشتر کشورها به سمت و سوی 
توســعه شــبکه ملی اطالعات و مستقل سازی 
اینترنت  از شبکه  زیرساخت های اطالعاتی شان 
که تحت نفوذ شــرکت های آمریکایی اســت، 
دولتمــردان کاخ ســفید برای خنثی ســازی این 
تالش ها و تداوم بخشی به سلطه آمریکا بر فضای 
مجازی، دســت به توســعه خدمــات اینترنت 

ماهواره ای زده اند.
از این رو نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشــور 

باید از هم اکنون آماده مواجهه با ورود تجهیزات 
خانگی اینترنت ماهواره ای به کشــور باشند، هر 
چند، چند ســالی است که اســتفاده از اینترنت 
آفالیــن }گونه قدیمی اینترنت ماهــواره ای{ در 
قالب پروژه توشه وابسته با سازمان اطالعات مرکز 

آمریکا در کشور رایج شده است.
با این حال، باید به این نکته توجه داشــت که 
حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطــات و خاصه 
فضای مجازی هر روز در حال پیشرفت و توسعه 
اســت و فقدان درک بهنــگام از تحوالت حوزه 
فناوری و عقب ماندگی در حوزه سیاست گذاری 
می تواند موجب وارد شــدن خسارات سنگین به 
کشور شود؛ لذا ضروری است نهادهای مسئول از 
هم اکنون سیاست گذاران این حوزه را در جریان 
روندهای حاکم بر حوزه فناوری قرار دهند و افق 
دید برخی مســئوالن را تنهــا در فیلترینگ چند 

سایت و سرویس محدود نکنند!

 اینترنت ماهواره ای در دسترس قرار می گیرد!

                      

هفته گذشته خبر ورود ماهواره »امید« کشور امارات 
متحده عربی به مدار مریخ انعکاس گســترده ای در 
رسانه های منطقه و خاصه فضای مجازی کشورمان 
یافت و برخی حســاب های مجازی جریان معاند 
با سوء اســتفاده از این خبر درصدد کوچک نمایی 

دستاوردهای فضایی کشورمان برآمدند.
 در حالی که آنچه امروز شــیوخ اماراتی  تحت 
عنــوان برنامه فضایی در حال تبلیغ و بزرگنمایی آن 
هســتند، چیزی نیســت جز یک نمایش پر زرق و 
 پیمانکاران آمریکایی در حال پیشبرد 

ً
برق که عمال

آن هستند و بنا بر اذعان مقامات اماراتی اجرای این 
پروژه برای آنها بیش از 200 میلیون دالر هزینه در 

بر داشته است.
امــارات متحده عربی که از قضــا در طول یک 

دهه اخیــر تالش زیادی بــرای بزرگنمایی نقش و 
توانمندی هــای  خود در منطقه داشــته اســت، در 
سال های اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه 
فناوری های نوین انجام داده است که در کنار برنامه 
فضایی، حوزه هوش مصنوعی از مهم ترین آنهاست.

امارات در جریان رقابــت ایدئولوژیک خود با 
مهم ترین رقیب جهان عرب خود، یعنی عربســتان 
در تالش اســت تا بــا تبدیل کردن خــود به قطب 
فناوری های پیشرفته منطقه، جایگزین نقش امروزی 

عربستان در دنیای بدون نفت آینده شود.
 از همیــن رو هــم بارهــا رهبران این کشــور 
اعــالم کرده اند که هــدف آنهــا از متمرکز کردن 
ســرمایه گذاری های این کشــور در حوزه فناوری 
چیزی جز تبدیل کردن امارات به کشــوری پیشتاز 
در عرصه انقالب فناوری اطالعات نیست؛ به همین 
دلیل هم اماراتی ها مدعی هستند که یکی از اهداف 
آنها پروژه مسکونی کردن مریخ تا سال 2117 است!

البته این هزینه کردهای امارتی ها هم بی حساب و 
کتاب نیست و یک منطق قوی اقتصادی در پشت این 

سرمایه گذاری ها وجود دارد و آن، اینکه برآوردهای 
اقتصادی حوزه فناوری نشان می دهد تا سال 2030، 
هوش مصنوعی به منزله یکی از حوزه های پیشرفته 
دانش در بازار جهانی ارزشــی نزدیک به 16 هزار 
میلیــارد دنیا خواهد داشــت و ورود امارات به این 
حــوزه ارزش ناخالص داخلی این کشــور را 35 
درصد افزایش خواهــد داد و موجب کاهش پنجاه 

درصدی هزینه های دولتی امارات خواهد شد.
امارات با همه ضعف ها و فقدان دسترســی به 
دانش بومی برای تحقق این اهداف به شــعار اکتفا 
نکرده و حتــی وزارت هوش مصنوعی را در کابینه 

دولت خود ایجاد کرده است. 
این دســت اقدامــات به خوبی نشــان می دهد 
که امــارات فارغ از رقابت هــای منطقه ای فعلی با 
نگاهی آینده پژوهانه و درک وابســتگی آینده بشر به 
فناوری های پیشرفته با عبور از اتکا به اقتصاد بی ثبات 
نفتی به دنبال کســب موقعیتی راهبردی در عرصه 

هوش مصنوعی غرب آسیاست.
اماراتی ها برای پیشــبرد این هدف خود که از آن 

می توان به عنوان سبک جدیدی از سلطه جویی یاد 
کرد؛ سیاســت هایی مانند تأســیس اولین دانشگاه 
هوش مصنوعی جهان، تأسیس اولین وزارت هوش 
مصنوعی و انتصاب نخستین وزیر هوش مصنوعی، 
برگزاری نمایشگاه فناوری جیتکس، راهبرد چاپ 
ســه بعدی دبی، راهبرد حمل و نقل خودکار دبی 
را در دســتور کار خود قرار داده انــد و از این طریق 
امیدوارند که تا سال 2035 نزدیک به 182 میلیارد 

دالر به ارزش افزوده ناخالص کشور خود بیفزایند.
با توجه به آنچه بیان شــد، می تــوان دریافت که 
آینده تحوالت منطقه نه در گــرو برجام و توافقات 
نفتی، بلکه در گرو دانش و فناوری های پیشرفته ای 
اســت که در برخی از آنها جوانان دانشمند ایرانی 
نه تنها پیشگام هستند، بلکه به توان بومی سازی آن 

دست یافته اند. 
بنابراین، برای موفقیت کشور در رقابت های آینده 
منطقه باید از هم اکنون فکری به حال حمایت جدی 
از مراکز علمی و صنایع دانش بنیان کشــور کرد و 

رویاهای برجامی را کنار گذاشت.

نوید کمالی
دبیرگروهرسانه

رضا سازگارمنش
آیندهپژوهحوزهفناوری

مصنوعی  هوش 
آینده دنیای  نفت 

 نگاهی به پشت پرده تالش های پر سر و صدای امارات در حوزه فناوری های پیشرفته

 نگاهی به تهدیدات پایان یافتن نظارت دولت  ها بر فضای مجازی
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پایان بی امید!

سی ونهمین جشنواره فیلم فجر، به عنوان 
آخریــن دوره برگزاری این جشــنواره در 
پایان خوشــی  دولت حســن روحانی، 
نداشــت. این جشــنواره به مثابه تجمیع 
سیاســت ها، برنامه ها و عملکرد دولت 
تدبیر و امید، به پرانتقادترین و کم اقبال ترین 
جشــنواره فیلم فجر در تمام طول دوران 
برگزاری اش تبدیل شــد. جشنواره ای که 
هم از نظر اجرا ناکام بود؛ به گونه ای که به 
دلیل نمایش سلیقه ای فیلم هایی که اغلب 
از نظر ساختاری، نسبت به برخی از آثار 
بیرون مانده از اکران جشنواره، ضعیف تر 
بودند؛ هم از نظر محتوایی، نمایش دهنده 
بی تدبیــری و ناامیــدی بــود؛ طوری که 
در چهــار فیلم به نمایــش درآمده در این 
رویداد، خودکشی اتفاق افتاد! جشنواره ای 
که حتی نتوانســت رویش های سینمایی 
ایــن دوران را به خوبــی مدیریت کند؛ 
فیلمسازی همچون محمدحسین مهدویان 
که با اولین فیلم هایش ـ به ویژه »ایســتاده 
در غبــار« و »ماجرای نیمــروز« خوش 
درخشید ـ در نهایت و با ضعف حمایت ها 
و هدایت هــای دولتــی، به فیلــم مبتذل 
و بی مایه ای چون »شیشــلیک« رســید. 
همچنان که محســن قرایی، کارگردانی 
که در دوران برگزاری جشنواره در همین 
دولت، قبال با فیلم هایی چون »خســته 
 خوب را از 

ً
نباشید« و... استعدادی نسبتا

خودش نشان داده بود، اما او نیز به پرتگاه 
ساخت آثار موهن و سطحی زدگی سیاسی 
رسید تا جایی که فیلمی ضدمردمی و در 
جهت تحقیر ملت ایران ســاخته است! 
یکــی دیگــر از اســتعدادهایی که طی 
سال های اخیر در سینمای ایران ظهور کرد 
و همه فیلم هایش را در همین جشــنواره 
فجر به نمایش درآورد، نرگس آبیار است؛ 
 خوب »ابلق« 

ً
وی نیز امسال با فیلم نسبتا

در جشــنواره فیلم فجر شــرکت کرد که 
اگرچــه از نظــر ســاختاری حرف هایی 
بــرای گفتن دارد؛ اما مشــخص اســت 
که تحت تأثیر ضعف مدیریت ســینما و 
فقدان سیاســتگذاری منسجم جشنواره 
فجر، جهان سینمایی چند پاره ای دارد و 
هدف گیری اش در ساخت، جشنواره های 
خارجی اســت! هر چند فضای عمومی 
ســینما و مدیریت آن، همواره در خدمت 
آثــار و فیلم ســازهای خنثــی و تجاری 
و جشــنواره ای اســت؛ اما قابلیت های 
سینمایی فیلمسازهای جوان انقالب نیز 
به گونه ای است که سبب شده، نتوان آثار 
آنها را نادیده گرفت. به طور مشخص، در 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر نیز مانند 
چند ســال اخیر، این فیلم های ارزشی و 
متعهد بودند که آبروی جشــنواره فجر را 
خریدند و نگذاشتند تا این رویداد از مسیر 
حقیقی خودش به طور کامل خارج شود. 
فیلم هایی چــون »منصور« به کارگردانی 
ســیاوش ســرمدی با روایــت زندگی و 
برای  مجاهدت هــای شــهید ســتاری 
پیشرفت صنعت هوا فضای کشور، »تک 
تیرانداز« با موضوع حماســه و شهادت 
شهید زرین از ماهرترین تک تیراندازهای 
جهان، »مصلحت« به کارگردانی حسین 
دارابــی با روایتــی دربــاره دوران صدر 
به کارگردانی  انقالب اســالمی، »یدو« 
مهدی جعفری بــا روایتــی کودکانه در 
زمینه دفاع مقــدس، از معدود فیلم هایی 
هســتند که بارقه های امیدی از استمرار و 
تداوم شرافت و اصالت در سینمای ایران 
را نمایش دادند. انتخاب های شگفت آور 
نامزدها و برندگان سیمرغ و نحوه داوری 
پرشائبه، پایان تلخ آخرین جشنواره فجر 

در این دولت بود.

یک ســال اســت که دنیا درگیــر کرونا 
شده اســت؛ ویروس منحوسی که برای 
بســیاری از متخصصــان این حــوزه از 
جمله،  پزشکان و بســیاری از رشته های 
مرتبط ناشناخته بود و هنوز هم با گذشت 
بیش از یک ســال، بســیاری از ابعاد این 
ویروس برای دانشــمندان مجهول باقی 
مانده اســت. جهش ها و موتاسیون های 
ویروس ســبب می شــود که گاهی دنیا 
در سردرگمی بیشــتری دست و پا بزند و 
گاهی با اخباری مرتبط با تولید واکسن، 
کمی از استرس ها کاسته شود؛ اما باز هم 
بسیاری از متخصصان و دانشمندان درباره 
این ویــروس با دقت بیشــتری صحبت 
می کنند. برعکس آنچه این روزها از سوی 
سلبریتی ها شاهد هستیم؛ کسانی که خود 

را در هر زمینه ای صاحب نظر می دانند.
در هفته هــای اخیر، فــوت دو نفر از 
ورزشــکاران معروف و شــناخته شده، 
بهانه ای شــد تا بار دیگر ســلبریتی هایی 
که بعضی  حتی مدرک تحصیلی شــان از 
دیپلم و لیسانس فراتر نمی رود، آن هم در 
رشته هایی بســیار غیرمرتبط با رشته های 
علــوم پایــه پزشــکی، در مــورد چنین 

اظهارنظر  به صراحــت  مهمی  موضوع 
کنند! بگذریم از تمامی هشــتگ هایی که 
در این چند ســال از سوی سلبریتی ها در 
فضای مجازی داغ شــد و باعث شــد تا 
تصمیم گیری های مردم برای موضوعات 
کالن کشــور مانند انتخابات دستخوش 
تغییر قرار بگیرد، اما بعدا بعضی های شان 
با یک معذرت خواهی و »اشتباه کردیم«، 

خواستند سر و ته قضیه را هم بیاورند.

 B!هشتگ سازی با جان مردم
اما این بار و این اظهارنظر، با اظهارنظرهای 
هشتگ سازی های  است؛  متفاوت  قبلی 
اخیر با جان و سالمتی هزاران انسان ارتباط 
داشته است. در این متن برآن نیستیم تا هر 
یک از هشتگ ها و درستی و نادرستی آنها 
را ارزیابی کنیم. آنچه مهم اســت، اصل 
و اساس رفتاری اســت که این جماعت 

نهادینه کرده اند.
نکته جالب، تناقض هایی است که در 
بیــن این طیف وجــود دارد؛ برای نمونه 
با فوت یک ورزشــکار، هشتگ می زنند 
و اظهار ناراحتی می کننــد، در حالی که 
برخی افراد از همین قشــر کار بازیگری را 
تخصصی دانسته و از ورود فوتبالیست ها 
به حیطه بازیگری اظهار ناراحتی می کنند 
و کســی هم نیست به این دوستان بگوید 
چگونه ممکن است بازیگری تخصصی 

باشد، اما سیاست و قضاوت و پزشکی، 
غیرتخصصی!

 Bاستانداردهای دوگانه
همیــن چنــد روز پیــش بود کــه کاوه 
صبــاغ زاده، کارگردان فیلم »رمانتیســم 
عماد و طوبــی« در گفت وگوی رادیویی 
درباره حضور علی انصاریان در این فیلم 
گفت: »بــا دو بازیگر دیگر در نقش عماد 
و طوبی قرارداد داشتیم و به محض اینکه 
با علی انصاریان قــرارداد را در نقش پدر 
طوبی امضا کردیم، از اینکه در کنار علی 
انصاریان بازی کنند انصراف دادند! آنها 
قائل به این بودند وجهه آنها باالتر از این 
است که با وی به عنوان یک فوتبالیست 
در قاب یک فیلم قــرار گیرند، تا اینکه در 
 در 

ً
نهایت النــاز حبیبی با اعالم اینکه قبال

پروژه ای با علی همکاری داشته، بازی در 
این فیلــم را پذیرفت.« حاال بعد از فوت 
علی انصاریان، درست زمانی که همه مردم 
کشــور از این ماجرا غمگین هستند، به 
ناگهان سر و کله همین سلبریتی ها دوباره 
پیدا می شــود، تا بیش از پیش با اعصاب 
و روان مردم بــازی کنند. برخی با وجود 
دستمزدهای میلیاردی ایران را نفرین شده 
می دانند و برخی که از ســوی همکاران 
خود کنار گذاشته شده اند، مدعی هستند 
که در کجای دنیا ســلبریتی ها در اثر کرونا 

جــان خود را از دســت می دهند! برخی 
نیز یک کلمه ترکیبی جدید به نام »شهید 
واکســن« اختراع می کنند و عده بسیار 
زیادی از همین سلبریتی ها نیز هشتگ می 
زنند #واکســن ـ بخرید! حال آنکه برخی 

هنوز فرق واکسن با دارو را نمی دانند.

 Bاعتماد مردم را قربانی نکنید
همان طور که گفته شــد، ایــن اولین بار 
نیست که چنین اظهارنظرهایی آن هم در 
بحبوحه بحران های مختلف، از ســوی 
سلبریتی ها مطرح شــده و به مشکالت 
مردم دامن زده و آرامــش آنها را بیش از 
پیش برهم می زند. در ایــن میان عده ای 
از مردم هم که تخصصی درباره موضوع 
نداشته و از سواد رسانه ای کمی برخوردار 
هســتند، تحت تأثیر این هشتگ ها قرار 

گرفته و گاهی زبان آنها نیز می شوند. 
این به معنای آن نیست که از هنرمندان 
)نه به اصطالح سلبریتی ها( خواسته شود 
که در هیچ موضوعی اظهارنظر نکنند که 
 توقع بی جایی است، چراکه آنها نیز 

ً
قطعا

انسان هستند و حق بروز احساس خود را 
دارند، اما با طمأنینه و تحقیق! متأسفانه 
در چند ســال اخیر همین اظهارنظرهای 
هیجانی و گاه اشتباه باعث شده است تا 
مردم به این افراد بدگمان و بدبین شوند و 
 
ً
دیگر آنها را باور نکنند، به این ترتیب قطعا
جایگاه هنر واقعی نیز از بین خواهد رفت.

آرش فهیم
منتقدسینما

یادداشت

خانه موزه استاد شهید مطهری با 
انتشارات صدرا)مرکز  همکاری 
استاد مطهری( مسابقه  آثار  نشر 
کتابخوانی »آینده انقالب اسالمی 
ایران« به قلم عالمه شهید مرتضی 
مطهــری را برگــزار می کنــد. 
تهیه  برای  می توانند  عالقه مندان 
کتــاب و همچنین شــرکت در 
مسابقه به پایگاه انتشارات صدرا 
مراجعه کنند. زمان شــرکت در 

مسابقه 21 بهمن تا 7 اسفندماه است. به 10 برنده 10 جایزه یک 
میلیون تومانی و دو دوره آثار اســتاد شهید مطهری تقدیم خواهد 
شد.برای کســب اطالعات بیشتر، شــماره تلفن 22872818 

روابط عمومی فرهنگ سرای ارسباران پاسخگوست.

انقالب  آینده 
خوانش کتاب استاد شهید مطهری 

   مسابقه    

خاطرات  و  زندگی نامــه  کتاب 
انصاریــان«  »اســتاد حســین 
در  جدیــدی  مجیــد  به قلــم 
منتشر شد  انتشارات سوره مهر 
و در دســترس عالقه مندان قرار 
در  انتشارات سوره مهر  گرفت. 
77ســالگی این عــارف ربانی 
و عالم دین کتــاب زندگینامه و 
خاطرات استاد حسین انصاریان 
را منتشــر کرده اســت. اســتاد 

حسین انصاریان مفسر و مترجم قرآن، مؤلف و استاد حوزه علمیه 
قم است که بیش از شش دهه در عرصه تبلیغات دینی در ایران و 
سایر کشورهای اسالمی فعالیت می کند و تألیف و ترجمه ده ها 

کتاب را در کارنامه کاری خویش به ثبت رسانیده است.

 معلم اخالق
کتاب خاطرات استاد انصاریان 

   کتاب    

تازگی  به  ســریال »جالل« که 
فیلمبرداری اش در تبریز به پایان 
رسیده است، قرار بود ایام جشن 
پیروزی انقالب اسالمی به آنتن 
شبکه یک سیما برســد؛ اما به 
دلیل پخــش »روزهای ابدی« 
با مقــداری فاصله خودش را به 
آنتن می رساند. علیرضا جاللی، 
تهیه کننــده فصل دوم ســریال 
»جالل« با اشــاره به پخِش این 

ســریال از 28 یا 29 بهمن ماه، تصریح کرد: »این روزها فصل 
اول را شــبکه شما پخش می کند و با پایان یافتن پخِش سریال 
»روزهای ابدی«، از 28 یا 29 بهمن ماه از شــبکه یک ســیما 

پخش خواهد شد.«

    رسانه ملی    

  بازگشت جالل
پخش از پایان بهمن ماه

فرهنگ

حسین مهریزی
خبرنگارفرهنگی

از سال ها پیش، برای رشــد فرهنگ کتابخوانی 
در کشورمان، طرح های مختلفی اجرا شده تا به 
بهانه این طرح ها، زمینــه ای هرچند اندک برای 
کتابخوان تر شدن اقشار مختلف مردم فراهم شود؛ 
از اختصاص یارانه و ُبن کتاب به دانشــجویان و 
دانش آموزان و فعــاالن فرهنگی هنری گرفته، تا 
توســعه کتاب های الکترونیــک و گویا و اجرای 
مســابقات کتابخوانی در رســانه ملــی و تعیین 
مشوق های مناسب برای این مسابقات و حتی قرار 
دادن کتاب های کم حجم در مترو و اتوبوس های 

شهری.
 اینکــه هر کــدام از این طرح ها چقــدر دقیق و 
هنرمندانه اجرا شــده تا مردم را کتابخوان تر کند، 

یک بحث اســت و اینکه حــال و هوای فکری و 
ســبک زندگی عموم خانواده های ایرانی به کدام 
ســمت می رود و این سبک زندگی با کتابخوانی 
و آگاهی چقدر تناسب دارد، یک بحث دیگر. اما 
هرچه هست، در مفید بودن این طرح ها و تلنگر 

زدن شان به جامعه، شکی نیست.
یکی از طرح های ابتکاری برای تشویق جامعه 
به کتابخوانی که از حدود پنج سال پیش در حال 
اجراست، طرح »فروش فصلی کتاب« است که 
از ســوی خانه کتاب و ادبیات ایران و با حمایت 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اجرا می شــود و هدف اصلی اجرای 
طــرح هدفمند کردن یارانه کتــاب و حمایت از 
کتابفروشــان به عنوان حلقه واسطه بین وزارت 

ارشاد و ناشران و متقاضیان کتاب است.
در ایــن طــرح، کتابفروشــی ها می توانند بر 

روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و 
مبلغ تخفیف داده شــده را از وزارتخانه دریافت 
کنند. برای شــرکت در ایــن طرح های فصلی، 
کتابفروشی هایی که شرایط الزم را داشته باشند، 
پس از نام نویســی، می تواننــد کتاب هایی را که 
با شــرایط تعیین شده مطابقت داشــته باشد، به 

خریداران بفروشند. 
پاییزه کتــاب 99، پانزدهمین دوره طرح های 
فصلی فــروش کتاب بود که در آبان ماه امســال 
برگزار شــد و حاال نوبت به فروش زمستانه 99 
رسیده که در اســفندماه اجرا می شود و فراخوان 
نام نویسی کتابفروشان برای شرکت در این طرح، 

این هفته منتشر می شود.
در این ایام که یکه تازی ویروس مرگبار کرونا 
همچنان ادامــه دارد و محدودیت های اجتماعی 
ناخواسته  باعث خانه نشــینی  پیشــگیرانه، هم 

خیلی ها شــده و هم درآمد بسیاری از صنوف از 
جمله کتابفروشان را تحت تأثیر قرار داده، اجرای 
دقیق ایــن دوره از فروش فصلی کتاب، می تواند 
حــال و هوای اهالی کتاب را در هفته های پایانی 

سال بهتر کند.

   برداشت    

وشی  فصل جدید کتابفر

! چ  هشتگ های پو
نگاهی به میدان داری سلبریتی ها در موضوعات تخصصی

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ
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میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیرگروهدفاعمقدس

جبهه

   یادداشت    

  دفاع مقدس
 روی پرده جشنواره

آمار دقیقی از فیلم هایی که مضمون دفاع 
مقدسی داشــتند و به جشنواره سی ونهم 
فیلم فجر رســیدند، در دست نیست؛ اما 
از بین فیلم هایی که الاقل در یک رشــته 
نامزد بودند و به نمایش عمومی رســیدند 
)16 فیلم(، سهم این ژانر قابل توجه است. 
هنوز هم بــه خوبی می تــوان فهمید هم 
و هم دست اندرکاران سینمای  مخاطبان 
ایران به سوژه های دفاع مقدسی عالقه مند 
هســتند و این فیلم ها حتی در گیشــه هم 
می توانند موفق باشــند. آثــار به نمایش 
درآمده در جشنواره سی ونهم فیلم فجر با 
موضوع دفاع مقدس یا با ارتباط مویرگی با 
آن دوران به حدود پنج فیلم می رسد که در 
بین 16 فیلم،  رقم قابل مالحظه ای است. 
»تک تیرانداز« ســاخته علــی غفاری که 
مؤسسه روایت فتح آن را تهیه کرده است، 
 به ســراغ یکی از چهره های ناشــناخته، 
اما نخبه دفاع مقدس رفته اســت. »شهید 
عبدالرســول زریــن« از تک تیرانــدازان 
زبردست لشــکر 1۴ امام حسین)ع( و از 
یاران شــهید خرازی بود که به تنهایی کار 
یک گردان را می کرد و ارتش دشــمن را 
با چالشی مهم و بزرگ روبه رو کرده بود. 
برخی معتقدند این شهید تا 3000 نفر از 
نیروهای دشمن را به هالکت درآورده بود. 

»منصور« ساخته سیاوش سرمدی هم با 
اینکه اولین فیلم بلند کارگردانش در عرصه 
سینماست، اما فیلمی قابل توجه شده است. 
این فیلم اگر چه دربــاره یکی از پروژه های 
موفق شــهید سرلشــکر منصور ستاری، 
فرمانده اســبق نیروی هوایی ارتش است، 
اما سرمایه اش را مؤسسه اوج که برای سپاه 
پاسداران اســت، تدارک دیده است. فیلم 
»یدو« هم دیگر فیلم قابل توجه این جشنواره 
با موضوع جنگ بــود. در ماه های آغازین 
جنگ عراق علیه ایران، شــهر مرزی آبادان 
در معرض محاصره دشمن قرار می گیرد. 
یدو بــه همراه مادر، بــرادر و خواهرش از 
جمله کسانی هســتند که جایی برای رفتن 
ندارند. زندگی در این شــرایط ســخت و 
زیر گلوله باران دشــمن، هر روز برای آنها 
سخت تر می شود. این شرایط باعث می شود 
یدو بــرای حفظ جان خانــواده اش، راهی 
برای خروج از شــهر پیدا کند.  این فیلم را 
مهدی جعفری ساخته که اگر چه با مدیریت 
فیلمبرداری وارد سینما شد؛ اما پیش از این، 
 فیلم 23 نفر را به عنوان اولین اثر در کارنامه 
سینمایی اش دارد. »روزی روزگاری آبادان« 
را حمیدرضا آذرنگ ساخته که از بازیگران 
مطرح سینما و تئاتر است. او که خود اهل 
آبادان است، این فیلم را به عنوان اولین اثر 
سینمایی اش ســاخته که پیش از آن،  همین 
متن را روی صحنه تئاتر به نمایش گذاشته 
بود. فیلم که در آبادان می گذرد،  ارجاعات 
زیادی به دوران جنگ دارد.  فیلم »مامان« 
اولین ســاخته آرش انیســی هم اگر چه در 
تهران می گذرد، اما درباره مادری است که 
همراه با شوهرش روزگار خوبی در دوران 
فعالیتش در شــرکت نفت آبادان داشــته و 
جنگ تحمیلی همه بساط زندگی او را برهم 

زده است.

به ندرت لباس فرم سپاه را می پوشید و اکثر وقت ها لباس خاکی 
بسیجیان بر تن داشت. روزی در قرارگاه با فرماندهان عالی رتبه 
جنگ، مانند محســن رضایی و علی شمخانی جلسه داشت. 
مشاهده کردم که با همان لباس خاکی بسیج می رود تا در جلسه 
شرکت کند. گفتم بهتر نیست لباس فرم سپاه بپوشید؟ در جوابم 
گفــت: »فرزندم! من این لباس را دوســت دارم و به آن افتخار 
می کنم و از خدا می خواهم که همین لباس را کفنم قرار دهد. 
دوست دارم لباس رزم کفنم شود و در آن روز بزرگ که همه در 
پیشگاه محبوب سرافکنده می ایستیم در قافله پر شور شهیدان 
مباهات کنم.« او متواضع و فروتن بود. وقتی که عنوان و سمت 
وی در جبهه سؤال شد، گفت: »مثل رزمندگان بسیجی من هم 
دارم می جنگم.« وقتی ضرورت جبهه و عملیات اقتضا می کرد، 

آن را با هیچ چیزی عوض نمی کرد.
راوی:  محسن فریدونکناری )همرزم شهید حاج حسین بصیر(

لباس افتخار
   خاطره    

قربان ژست قشــنگت. قربان خنده  زیبایت. قربان جوانی ات 
پسرم. هر پنجشــنبه که میهمان مزارت می شوم،  همین لبخند 
زیبایت همه خستگی هایم را در می کند. وسط این هم مشکل 
و درد و رنج، چه چیزی بهتر از این خنده نرم و نازک تو که همه 
غصه ها را می شــوید و می برد... کاش دوباره خوابت را ببینم. 

کاش دوباره بیایی و با هم گل بگوییم و گل بشنویم...

یبا  لبخند ز
   قاب    

کتــاب »نعمت جان« خاطرات صغری ُبســتاک، پرســتار و 
امدادگر دفاع مقدس، به قلم سمانه نیکدل به تازگی در انتشارات 
»راه یار« چاپ و روانه بازار نشــر شده است. صغری ُبستاک، 
سال 1337 در اندیمشک متولد شده و فعالیت هایش را پیش از 
پیروزی انقالب شروع کرده است. پس از انقالب هم در نهادهای 
انقالبی همچون بنیاد مستضعفین، نهضت سوادآموزی، کمیته 
امداد و در نهایت بیمارستان شهید کالنتری اندیمشک خدمت 
کرده است. اواخر سال 1366 با دعوت نامه ای از طرف تعاون 
سپاه، در کنار امدادگری، مسئول گروه انصارالمجاهدین شد. 
این کتاب، در 208 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 

25 هزار تومان منتشر شده است.

وزهای جنگی پرستار  ر
   تازه ها    

 
قطعه 27 بهشــت زهرا)س(، نشــان مزار مردی 
است که آرزوها را برآورده می کرد. مردی از جنس 
خاک که در بین خاک های برجا مانده از ســال های 
دفاع مقدس، گوهرهای مخفی شــده در پس زمان 
را جست وجو می کرد و آه حســرت مادران چشم 
انتظار را به اشک شــوق دیدار می رساند. مردی از 
تبار اصحاب آخرالزمانی؛ علی محمودوند. تصویر 
قاب گرفته در چارچوب فلزی باالی سنگ مزارش، 
چشم های جســت وجوگر را خوش آمد می گوید و 
قاب عکس آویزان بر ســقف، همان ســتاره راهی 
به آسمان می شــود که تو را هدایت می کند؛ اینجا 
دارالشفاء است، بیایید که خود شفا یافته باب شهدا 
هستم. امروز یاد مردی می کنیم که 22 بهمن سال 
1379 آخرین قدم های خدمت به خانواده شــهدا 
را برداشــته و حاال 20 سال تمام می شود از سجده 
خونین عاقبت به خیری فرمانده تفحص لشکر 27 

محمد رسول الله)ص(.
علی محمودوند خصوصیات خاصی نداشــت 
که بچه ها دنبال آن بدوند، یعنی توی رفاقت و روابط 
اجتماعی ویژگی خاصی نداشــت، اما هرکسی با 
علی آشنا می شد، دیگر نمی توانست از او جدا شود 
و این به خاطــر آن چیزی بود که در نهاد علی بود و 
او پنهانش می کرد. هرکسی که دنباله روی او می شد، 
علی به شــکلی آن ویژگی را برایــش بروز می داد. 
خصوصیتی بود که همه دنبال همان بودند. اگر یک 
روز علی را نمی دیدیم، دل مان تنگ می شــد. دیدن 
صورت علی مســاوی بود با درک آن چیزی که در 

 باید او را یکی دو 
ً
ســیرتش بود. طوری بود که حتما

بار در روز می دیدیم. بعضی چهره ها اگه تمیز نباشد 
احترام، خوشــگلی و گیرایی چهره تمیز را ندارند؛ 
اما علی در هر لباســی بود، به نظر قشنگ می آمد و 
شیفته اش می شــدی. موقعی که نگاهش می کردی 
قشــنگی می دیدی. وقتی چهره اش خاکی و خونی 
ســته و ِگلی بود، باز آن زیبایی را داشــت. 

ُ
بود، َنش

دوســت داشتیم علی را ببینیم؛ دیدن علی برای مان 
آرامشی بود که ســلول های مغزی مان را روی ریل 
می انداخت و روان می کرد! و حاال ما ماندیم و دیدن 
تصویــر او و مرور خاطرات. خاطراتی که اگر مرور 
نشود، جالی روح مان از بین می رود و حاالبرای نام 

و یادش هم دل مان تنگ می شود. 
فرمانده شــدن علــی آقا، منش و اخــالق او را 
عوض نکرد. از طرف مســئوالن گردان گفته شده 
بود هر فرمانده گروهانی یک چادر داشــته باشــد. 
علــی چادر را برپا کرد. ما یک گروهان داشــتیم با 
ســه دســته. چادر فرمانده، چادر چهارم بود؛ یک 
چادر خیمه ای کوچک که محمودوند وســایلش را 
توی آن می گذاشــت، ولی کمتر داخلش می رفت. 
او خودش را از بچه ها منفک نمی کرد. هر چادری 
کــه می رفت و جای خالی بــود، همانجا می ماند. 
اینطور نبود که وقتی وارد یک چادر می شــد، کسی 
بلند شود و برایش جا باز کند. کارهایش در نهایت 
سادگی بود و جایش در قلب نیروهایش باز شده بود. 
حکایت ورود علی محمودوند به تفحص را باید از 
بین اتفاقات عملیات والفجر مقدماتی و صحنه هایی 
که دیده بود، جست وجو کرد. او هم می خواست در 
قلب شهدا جا باز کند  و خیمه وجودش را در بین یاد 
و راه شــان برپا کند؛ با این تفاوت که این بار دوست 
داشت همیشــه در خیمه شهدا باشــد. در ذهن او 

نقشه هایی از آن عملیات حک شده بود که می دانست 
بچه ها کی و کجا جا مانده اند؛ یعنی اگر غیر از علی، 
شــخص دیگری برای تفحص محورهای مناطق 
 این تعداد شــهید 

ً
عملیاتی لشــکر می رفت، قطعا

تفحص نمی شد. خاطرات خنده و دست تکان دادن 
رزمنده ها کــه از عملیات های مقدماتی و والفجر1 
در ذهنش مانده بود، باعث شــد تا با سماجت های 
او جایی را پیدا کردند که بین 200 تا 300 شــهید 
مدفون بودند. در دیدارهای خودمانی می نشستیم و با 
هم صحبت می کردیم. او در مورد عملیات والفجر 
مقدماتی می گفت: بچه ها را بردند زیر صخره ای از 
شن و ماسه که خمپاره گیر نبود. بعد از چند ساعت، 
سیصد چهارصد نفر از رزمنده ها مجروح و شهید 
شدند. امکان انتقال آنها نبود و جا ماندند. دشمن آمد 
و با لودر خاک روی شــهدا ریخت. این اتفاق دقیقا 

توی ذهن علی مانده بود.
 برای تفحص شهدا چند ماه گشت تا آن منطقه را 
پیدا کرد؛ جایی که بعد از 15ـ10سال در اثر بارندگی 
نه ارتفاعی مانده بود و نه نشــانه ای. درخت و علف 
هم زیاد روییده بود. این خصوصیت خاص علی بود 
که خدا به او عطا کرده بود. آنقدر در منطقه فکه ماند 
تا آن جامانده ها را پیدا کند. آنقدر که نام خودش از 
فهرســت جامانده ها خط خورد. علی محمودوند 
قانون خودش را داشــت. منتظر ابراز نیاز نمی شد؛ 
هم در زندگی شــخصی و هم اجتماعــی. بعد از 
عملیات کربالی۴ داخل چادر تخریب نشسته بودیم 

و برای رفتن به مرخصی آماده می شدیم. 
پایین لبه چادر دســته را بــرای جابه جایی هوا 
بــه میله ای وصــل کردیم؛ طوری که وقتی کســی 
رد می شــد پاهایش تا زانو مشــخص بود. یکی از 
بچه های دسته مان به اســم امیر سبزعلی همانطور 

که وسایلش را جمع می کرد، بی آنکه کسی را نگاه 
کند، گفت: بچه ها کســی پیراهن اضافه دارد به من 
بدهد؟ همان موقع یک  نفر از کنار چادر رد شد که از 
طرز راه رفتنش فهمیدیم علی محمودوند است؛ در 
عملیات والفجر8 پایش از مچ به باال قطع شده بود. 
محمودوند چند دقیقه بعد امیر را صدا کرد و او هم 
با یک پیراهن به داخل چادر برگشت. گفتم: از کجا 
جور کردی؟ گفت: علی داد. دیگر حرفی نداشــتم 
بزنم. همه به راه آهن رفتیم و سوار قطار شدیم. علی 

را دیدم که لباس نظامی پوشیده بود.
 گفتم: چــرا پیراهن نپوشــیدی؟ گفت: همین 
را پوشــیدم دیگه. رفتن به تفحــص او مصداق این 
ادعاست. علی منتظر نماند از جایی و کسی دستور 
برســد که دســته گل های پرپر شــده و جامانده را 
برگردانید. علی محمودوند هم مثل چندین نفر دیگر 
نتوانستند خودشان به شهر برگردند و سازندگی کنند 
تا دل ها شــاد شــود. علی و امثال او خودساختگی 
دوران دفاع مقدس را به جست وجوگران نور پیوند 
زدند تا به قول خودشان، فقط دل یک مادر شهید را 

شاد کنند. 
آن روز ماندنــد تا ما در راه شــان بمانیم. آن روز 
ماندند و ســختی ها را تحمل کردند تا نســل های 
بعد هم طعم شــیرین تشییع شهدا و التماس دعای 
شــفاعت در تدفین آنها را داشته باشند. آنها ماندند 
زمانی که باب شهادت بســته شده بود تا از معبری 
تنگ، راه را باز کنند تا دوباره عطر و بوی شــهدا در 

کوچه ها بپیچد تا در هیاهوی دنیا گم نشویم.
خاطرات او دفتر تمام نشده ای است که ان شاءالله 
به زودی از طرف گروه تحقیقاتی فتح الفتوح چاپ 
خواهد شــد. یاد علی محمودوند و همه شــهدای 

تفحص گرامی باد. 

به یاد حاج علی محمودوند 
که 22 بهمن 2۰ سال پیش  آسمانی شد

در فکه ماند
تا جامانده ها را

کند پیدا 

عالمه محمدی
پژوهشگردفاعمقدس
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وام قرض  الحسنه درمانی 
بدهید

خانواده هــای  بــه   /09۱۱000۴9۴۴
شــاغلی که بیماران صعب العالج دارند، 
وام قرض الحســنه کمــک درمانی بدهید. 
 هزینه های درمان خیلی باالســت و 

ً
واقعا

مشکالت زیاد است.
09۱۱000۳67۴/ چرا بانک انصار را در 
بانک سپه ادغام کردند؟ باعث دردسرهای 
زیادی برای کارکنان شــاغل و بازنشسته و 
حتی سربازان شده است. از بابت پرداخت 
وام و کسورات وام و زمان پرداخت حقوق، 

بیشتر شاغالن و بازنشسته ها شاکی هستند.
یــک  عنــوان  بــه   /09۱5000065۱
بسیجی پیشنهادی دارم و آن، اینکه معاونت 
سیاســی نواحی، حوزه هــا و پایگاه ها، در 
کنار نشســت های بصیرتی اقدام به پخش 
مستندهای سیاسی کنند تا روشنگری خوبی 
اتفاق بیفتد. تجربه ما در مســجد نشان داد 
گاهی یک مســتند سیاســی خوب از ده تا 
سخنرانی خالی تأثیرش بیشتر بوده است، 
البته معاونت سیاسی سپاه هم می تواند در 
کنار هادیان سیاسی مستندسازان سیاسی را 

هم سازماندهی کند.
09۱۳000۳9۴2/ هنگامی که فرزندان 
کارکنــان ازدواج می کنند، از تحت تکلف 
پدر خارج میشوند و بیمه خدمات درمانی 
آنها باطل می شــود، درصورتی که فرزندان 
دانشــجو هســتند و درآمدی ندارند. برای 
ترویج ازدواج جوان های دانشــجو مزایای 

آنها را قطع نکنید. 
اتخــاذ  تدبیــری   /09۱۳000568۴
شود برنامه ریزی آموزشــی برای دوره های 
رســته ای، به ویــژه دوره عالی رســته ای، 
 معطوف بــه دروس ابالغی که بعضا 

ً
صرفا

کسالت آور هم هستند، نباشد. کالس های 
جریان شناســی سیاســی و فن بیان بسیار 
کاربردی بوده و امروز نیاز هر مدیر، مسئول 

و فرمانده است.
به شــرایط  /با توجه   09۱20000۴۳2
کرونایی در زمینه فرصت استفاده از سهمیه 
کارت های یکسان سازی لطف کنید و این 
فرصــت را تا بعد از ماه مبــارک رمضان، 
یعنی خرداد ماه سال آینده تمدید کنید؛ چون 
بنده و بسیاری از همکاران از این سهمیه در 

مسافرت استفاده می کنیم.
09۱۴0000۴58/ پیشــنهاد می شود با 
توجه به نزدیکی انتخابــات 1۴00 و برای 
اینکه برگزاری همایش ها یا نشســت های 
محــدود بــرای بــرادران پیشکســوت و 
بازنشسته در کرونا مقدور نیست، از ظرفیت 
صبح صادق و ســایر رســانه های سیاسی 
سپاه درفضای مجازی برای بصیرت افزایی 
البتــه بایــد کانون های  اســتفاده شــود، 

بازنشستگان هم این امر را تبلیغ کنند.
 09۱50000۳7۴/ شــعری تقدیــم به 
ســردار دل ها: ای غیرت ایمان ها، ای چاره  
بحران ها/ هرگز نرود از یاد، در نعره طوفان ها/ 
از نام تــو می روید، صد الله به دامان ها/ ای 
قاسم جبارین، سرلشکر میدان ها/ از نام تو 
می افتــد، صد لرزه به شــیطان ها/ »مرضیه 

نورایی« از شهرستان خواف

E E E
ستون روی خط هفته نامه صبح صادق 
پذیرای  نظرات، انتقادات و محلی برای 
بیان مشــکالت و حرف های مخاطبان 
است. از فرماندهان  و مسئوالن محترم 
ســپاه و نیروهای مسلح  هم انتظار دارد 
با توجه ویژه به موارد مطرح شده در این 
ستون پاسخ های خود را برای درج هفته 

نامه  صبح صادق به رایانامه:
info@ssweekly.ir 

یا نمابر:77۴88۴26  ارسال کنند.

   روی خط    

پاسدار

علیرضا جاللیان
دبیرگروهسپاه

جشنواره فجر انقالب به منظور گرامیداشت 
ایــام فرخنده دهه فجر و سالگشــت والدت 
حضــرت فاطمــه)س( به همــت معاونت 
فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در دهه 

فجر انقالب برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار صبح صادق، جشنواره دو روزه 
شامل برنامه های ترکیبی جشنواره فرهنگیـ  هنری 
سپاه برای معرفی آثار برتر تولیدی فرهنگیاران در 
سال های 1398 و 1399، کارگاه های گفت وگو 
محور و گرامیداشــت مقام زن بــود، اما یکی از 
مهم ترین بخش های این جشنواره برگزاری کارگاه 
گفت وگومحور در خصــوص مباحث راهبردی 
فرهنگی و مواجهه سپاه در گام دوم با این چالش ها 
بود. بر این اساس، در بخش کارگاه های گفت وگو 
محور این جشــنواره برای اولین بار با ســازوکار 
علمــی و مبتنی بر پــروژه مطالعاتــی »واکاوی 
مســائل فرهنگی فراروی سپاه« به عنوان یکی از 
پروژه های کاربردی و راهبردی معاونت فرهنگی 

و تبلیغات بر ضرورت آسیب شناســی و واکاوی 
مسائل فرهنگی سپاه مبتنی بر آینده پژوهی در گام 
دوم انقالب اسالمی تأکید شد.  در این کارگاه که 
از طریق شبکه ارتباطی ویدئوکنفرانس در سراسر 
رده های سپاه، دکتر هومن الوندی و دکتر علیرضا 
نصر اصفهانــی مجری و ناظر پــروژه »واکاوی 
مسائل فرهنگی فراروی سپاه در گام دوم انقالب 
اسالمی با تأکید بر فرهنگ ارزش محور« پیرامون 
پروژه و روندشناسی فرهنگی انقالب اسالمی و 
رســالت سپاه در بیانیه گام دوم بحث و تبادل نظر 
کردند.  اهم مطالب بیان شده در این کارگاه به قرار 
زیر است:  گام دوم انقالب اسالمی از سوی رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( به »دّومین مرحله  
خودسازی، جامعه پردازی و تّمدن سازی« تعبیر 
شــده  است و بر ورود نســل جدید در این فرآیند 
بزرگ و جهانی در چهل ساله دوم انقالب اسالمی 
تأکیــد دارد. در ایــن میان تحقق خودســازی، 
جامعه سازی و تمدن ســازی از جمله مطالبات 

مهمی است که در گام دوم انقالب اسالمی مطرح 
شده است و رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(، 
جوانــان )پاســداران( را هســته های اصلی آن 
می دانند. به این ترتیب، زمینه سازی برنامه ریزی 
و اقدامات صحیح در آینده و پیش بینی تحوالت 
آینده در ســپاه بــا اتکا بر حفظ شــاکله فرهنگ 
ارزش محور یکی از مهم ترین موضوعاتی است 
که در جهت تعالی و رشد فرهنگ ارزش محور در 

آینده سپاه عمل خواهد کرد. 
بر اســاس این، آینده پژوهی مسائل فرهنگی 
سپاه تحلیل، طراحی و ساختن آینده سپاه بر پایه 
فرهنگ ارزش محور است و از آنجایی که در طول 
چهل ســاله اول، فرهنگ انقالب اسالمی مورد 
بزرگ ترین و سخت ترین چالش های پیش رو بوده 
است، در چهل ســاله دوم نیز از این امر مستثنی 
نیست و حتی در برابر خود چالش های جدیدی 

را تجربه خواهد کرد.
شــناخت مســائل پیش رو، پیش برندگی و 

پیش روندگی نهاد سپاه را به ارمغان خواهد آورد 
و موتور محرک جامعه در جهت آمادگی ذهنی و 

روانی در برابر پیشامدهای آینده خواهد بود. 
در ابتدای این کارگاه نیز سردار محبی، معاون 
فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در ســپاه 
اهداف و تأثیرات پیاده سازی این گونه پروژه های 
علمی در سپاه را طرح کرد و ضمن تأکید بر نقش 
و اهمیت روندشناسی فرهنگی در سپاه و انقالب 
اســالمی، بر ضــرورت آینده پژوهــی و واکاوی 
مسائل فرهنگی فراروی سپاه و توجه برنامه ریزان 
و تصمیم گیران ســپاه برای ترســیم آینده روشن 
فرهنگی مبتنی بــر مبنای ارزش هــای نهادی و 

انقالبی تأکید کرد.

در جشنواره فرهنگی هنری سپاه

وی سپاه  واکاوی شد مسائل فرهنگی فرار

دی و بهمن ماه امســال نیروهای مسلح به دلیل ایجاد 
وضعیت جدید در منطقه و جهان دوران پر رزمایشــی 
را داشــتند. بخشــی از اهداف این رزمایش ها ارسال 
پیام های صریح و واضح به دشــمنان بــود؛ پیام هایی 
که شاید بســیاری از معادالت نظامی آنها را تغییرات 
اساسی داد. رونمایی بسیاری از توانمندی های انباشته 
شده نیروهای مسلح به صورت کلی نگاه به نیروهای 
مسلح کشور و نیز میزان انتظارات از توانمندی دفاعی 
کشــور را برای جهانیان دگرگون کرد.  بخشی از این 
اقتدار در وجه موشــکی و هوافضا، بخشــی در حوزه 
دریایی و بخشــی هم در حوزه زمینی بود؛ اما آخرین 
رونمایی ها از توان دفاعی کشور به هفته گذشته مربوط 
می شــود که توان رزم شبانه گسترده و تهاجمی آزمون 
شــد. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
رزمایش پیامبر اعظم 16 با اجرای موفق رزم گســترده 
 از توان جدید این 

ً
شبانه یگان های مختلف خود عمال

نیرو رونمایی کرد.  عملیات در شــب به صورت کلی 
ساخته اندیشه و توان فرماندهان نیروی زمینی سپاه در 
دوران دفاع مقدس بود. استفاده از تاریکی شب مزیتی 
بود کــه در دوران دفاع مقــدس در عمده عملیات ها 
استفاده شــد و تک ها و تهاجمات در این عملیات ها 
در تاریکی نیمه شــب انجام و مراحل بعدی عملیات 

در روز پیگیری می شــد. البته چنین عملیات هایی در 
دوران دفاع مقدس آن هم در برابر ارتش بعث قابلیت 
و کارآیی داشت و در دهه هفتاد شمسی و پس از پایان 
 نیروهای ناتو و ارتش 

ً
دفاع مقدس هشت ســاله عمال

آمریکا با تجهیزات دید در شب از کارآیی این تاکتیک 
کاسته شد و این تاکتیک به بازنگری و تجهیزات جدید 
نیاز داشــت. اما آغاز بهمن ماه امســال نیروی زمینی 
ارتش در راســتای دکترین تهاجمی نیروهای مسلح 
در دهه 90 از توانایی عملیــات هوابرد و هلی برن در 
شب یگان های واکنش سریع خود رونمایی کرد و هفته 
گذشته نیز توانایی عملیات تهاجمی گسترده در شب از 
طریق نیروی زمینی سپاه با همه تغییرات در تاکتیک ها 
و تجهیزات رونمایی شد؛ توانایی که در همه یگان های 

نیروی زمینی سپاه ایجاد شده است.
سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در 
این رزمایش با اشاره به اینکه رزم شبانه از پیچیده ترین 
عملیات هاســت، گفت: »در گذشــته رزمایش شبانه 
به صورت تک رســته ای و به صورت محدود برگزار 
می شد؛ اما در رزمایش پیامبر اعظم 16 نیروی زمینی 
سپاه برای نخستین بار شاهد اجرای رزم شبانه با حجم 

گسترده آتش و عملیات ترکیبی رسته ها بودیم.«
وی افــزود: »در ایــن رزمایش تمامــی واحدها و 
یگان های شرکت کننده به تجهیزات رزم در شب تجهیز 
شــده بودند و به خوبی توانســتند اهداف رزمایش را 

محقق کنند.
امــا نکته مهم در بومی ســازی و امکان تولید انبوه 

تجهیزات عملیات در شــب اســت که این توان را در 
نیروی زمینی ســپاه و ارتش ایجاد می کند. در واقع با 
مجهز شــدن ارتش های متخاصم بــه امکانات دید، 
 کارایی عملیات 

ً
اجرای آتش و عملیات در شب عمال

شبانه از دست رفت و برای کارا کردن آن به تجهیزات 
جدید و ســالح هایی نیاز بود که باید به صورت بومی 
تولید می شــد، با تحقق این امر در چند ســال گذشته 
اولین تمرین بزرگ برای عملیات تهاجمی علیه دشمن 
در این رزمایش انجام شد.« فرمانده کل سپاه در پایان 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( 16 با بیان اینکه این رزمایش 
از مقتدرانه ترین و دقیق ترین رزمایش در عملیات روزانه 
و تک شــبانه بود، اظهار داشــت: »این رزمایش ما را 
به شب های حماســه دوران دفاع مقدس، کربالی 5، 
والفجــر 8، فتح المبین، بیت المقدس و طریق القدس 
برد.« وی ادامه داد: »این رزمایش نشــان داد همچنان 
نفس اقتدار، دفاع، ایســتادگی و تهاجم علیه دشــمن 
 زنده اســت. نیروی زمینی سپاه ضامن امنیت، 

ً
کامال

استقالل، آبرو و شــرف ماست؛ از دیروز تا این بامداد 
ماندگار خوش درخشــید و صفحه هــای ماندگار بر 
کارنامه اقتدار دفاعی و بازدارنده میهن اسالمی افزود.«

اما نکته اینجاســت که جمهوری اســالمی ایران 
و جبهــه مقاومت دیگــر در گام دوم انقالب در الک 
دفاعی باقی نمانده و برای کاهش تهدید یا ناکارآمدی 
تهدیدات به دنبال تهاجم به عمق و مرز تهدید است و 
آنچه از سالح و تجهیزات و آموزش و نیرو فراهم آورده 
برای این منظور منسجم کرده که این خود وجه مهمی 

از دکترین بازدارندگی است.

رونمایی از توانمندی جدید دفاعی در رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱۶

وزرسانی عملیات در شب به   ر

فرمانده نیروی دریایی سپاه جزئیات الحاق 
شناورهای رزمی به این نیرو را تشریح کرد و 
گفت: »هفته گذشته چهارمین مرحله الحاق 
ادوات و تجهیزات جدید شامل ۳۴0 فروند 
شناور به نیروی دریایی در سال ۱۳99 برگزار 

شد.«
به گزارش صبح صادق دریادار پاسدارعلیرضا 
تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره 
به برگزاری مراســم الحاق 3۴0 فروند شناور 
جدید به نیروی دریایی ســپاه در هفته گذشته، 
اظهار داشــت: »این مراسم چهارمین مراسم 
الحاق است که نخســتین آن در خرداد امسال 
بوده و 112 فروند شــناور موشــک انداز وارد 
ســازمان رزم این نیرو شد. در مهرماه هم 188 
فروند پهپاد شناسایی از دور به این نیرو ملحق 
شد و مرحله سوم نیز شناور اقیانوس پیما مزین 
به نام شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه ملحق 
شــد، اما در مرحله چهارم 3۴0 فروند شناور 
رزمی دیگر هم به نیروی دریایی ســپاه الحاق 
شد.« وی افزود: »مجموعه این تولیدات نیروی 

دریایی ســپاه، وزارت دفاع و بخش خصوصی 
انجام شــده که از این تعداد شناور بالغ بر 100 
فروند شرکت های دانش بنیان خصوصی تولید 
شده است که خود جهش مهمی برای ارتقای 

دانش و اقتصاد این حوزه است.«
فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه گفت: 
»بیش از 30 فروند شــناور موشــک انداز در 
ســال جاری آماده شده است. 10 فروند شناور 
کالس عاشورا نیز در این الحاق وجود دارد و در 
مجموع این شناورها در شش کالس عاشورا، 
ذوالفقار، طارق، قادر، ناصر و گشتی به رده های 

نیروی دریایی پیوستند.«

یایی وی در  الحاق 340 شناور    به نیر
ســردار جوانی با حضــور در مرکز چاپ 
نمایندگی ولــی فقیه در ســپاه از زحمات 
مدیران و کارکنان این مجموعه در انتشــار 
نشریات و کتب معاونت سیاسی قدردانی 

کرد.
به گزارش صبــح صادق این دیدار که همزمان 
با ایام الله دهه مبارک فجر برگزار شــد، سردار 
دکتر یدالله جوانی، معاون سیاســی ســپاه به 
همراه علی  قاسمی، جانشین معاونت سیاسی 
و علی  حیدری، سردبیر نشــریه صبح صادق 
ضمن دیدار با رئیس مرکز چاپ سپاه و جانشین 
این مرکز، از زحمــات و تالش های مدیران و 
عوامل فنی و کارکنان این مرکز در انتشار بهنگام 
هفته نامه صبح صادق و کتاب های تهیه شده در 

معاونت سیاسی تشکر کردند.
سرهنگ پاسدار ایرج فرامزی، رئیس مرکز 
چاپ ســپاه هم ضمن تشکر از حضور سردار 
جوانــی، از هماهنگی هــای موجــود بین دو 
مجموعه به ویژه در ارسال به موقع صبح صادق 

به مرکز چاپ قدردانی کرد.

در ادامه این دیدار، سردار جوانی لوح تقدیر 
نماینده ولی فقیه در سپاه را به سرهنگ پاسدار 
ایرج فرامزی، رئیس مرکز چاپ سپاه و سرهنگ 
پاســدار علی کریمی، جانشین این مرکز اهدا 
کرد. همچنین در حاشــیه این دیدار از دستگاه 
جدید چاپ کتاب این مرکــز بازدید به عمل 
آمد. دستگاه پیشرفته و تمام اتوماتیک صحافی 
چسب گرم دارای 21 ایســتگاه ترتیب و گیره 
چسب مجهز به سیستم تنظیف چسبان و برش 
سه طرف با قابلیت آماده سازی شش هزار جلد 
کتاب در ساعت است که به تازگی به امکانات 

مرکز چاپ سپاه افزوده شده است.

 قدردانی از مرکز چاپ سپاه



 دل های کوچک
 قدم های بزرگ

»اواسط سال 1363 بود که حال 
و هوای جنگ به کلــه ما افتاد، 
چون ســن مان کم بود تصمیــم گرفتیم تا 

شناسنامه های مان را دستکاری کنیم.
 اما به دلیــل اینکه جثه های مان خیلی 
کوچــک بــود این کار شــدنی نبــود. با 
هم کالسی هایم هر چه فکر کردیم به نتیجه 
نرسیدیم. با این حال راه دیگری به سرمان 

زد.
 خودمان را در یکی از کابین های قطار 
مخفی کردیم. مسئول قطار متوجه ما شد؛ 
اما با اصرار ما روبه رو شد و باالخره کوتاه 
آمد و ما را برد. یک روز فرمانده ما را دید 
و گفت: می خواهید بروید جلوتر؟ ما هم 
از خدا خواســته گفتیم: بله! ما را ســوار 
اتوبوسی کرد ، بچه های ســاده ای بودیم، 
باور کــرده بودیم که می رویم خط مقدم و 
می جنگیم. اما هنگامی که رسیدیم دیدیم 
تهرانیم و پدر و مادرمان برای برگرداندن ما 

به آنجا آمده بودند.«
 به نقل از شهید امیر جمشیدی

امیر جمشــیدی، دوم فروردین ماه 13۴7 
در شــهر قزوین به دنیا آمد. پدرش نوروز، 
کارگری می کرد و مــادرش خانه دار بود. 
دانش آموز دوم متوســطه در رشته تجربی 
بود که از ســوی بســیج در جبهه حضور 
یافت. ســی ام فروردین 136۴، در حالی 
که 17 ســال داشــت، در عباس آباد بانه 
هنگام درگیری با گروه های ضدانقالب به 
شهادت رســید. مزار او در گلزار شهدای 

زادگاهش واقع است. 

 َوْجَه الّلِه
آقاجان! چطور می شــود در نبود شــما از 
این روزها و شــب ها به راحتی گریخت؟ 
باورش سخت اســت، ولی هر روزی که 
به شــب می رسد سیاهی چســبناکی بر 
وجود ما ســایه می اندازد و خط نامیزان 
پیری بر پیشــانی ما کشــیده می شــود. 
این عــادت روزگار اســت، مــا به جبر 
 بــزرگ می شــویم و ناخواســته به مرگ 

نزدیک تر .
مهربانم! نقل ما عمر رفته نیست؛ چرا 
که تا بوده همین بوده است و همیشه شبح 
این عقاب تیزپرواز مرگ  بر قله  عمر سایه 

انداخته است. 
تمــام گالیه و صحبت مــان این فراق 
دردنــاک و ناکوک اســت. ایــن دوری 
دهشــتناک که از جنس ما نیست و برای 
ما نیســت . مایی که همچون شمع، شب 
را به صبح رســانده ایم، آب شــده ایم و 
سوخته ایم تا شاید در روشنایی اندک مان، 
 آفتــاب وجودتان را برای آنــی به دعوت

 بکشانیم.
موالی من، ما به وسعت تمام زندگی 
دلتنگیــم. همــاره خیالــی دلگیــر بیخ 
گلوی مان را گرفته که نکند شما را ندیده 
و در آغوش نکشــیده، رخــت بربندیم و 
ُه  ْیــِه َیَتَوجَّ

َ
ِذي إل

َّ
ِه ال

َّ
برویم؛ »یا َوْجــَه الل

ْوِلَیاُء«؛ ای جلوه خــدا که توجه تمام 
ْ
األ

عاشقان به سوی شماست.

حسن ختام

امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: شگفت ترین عضو انسان قلب اوست و قلب مایه هایی از حکمت و ضد 
حکمت دارد. اگر آرزو به آن دست دهد،)به دنبال آرزوهای دنیایی باشد( طمع خوارش می گرداند و اگر 
شد... 

ُ
ط شود، اندوه، او را می  ک

ّ
طمع در آن سر برکشد، حرص نابودش می  کند و اگر ناامیدی بر آن مسل

هر کوتاهی برایش زیان بار است و هر زیاده  روی برایش تباهی   آفرین.
علل الشرایع، ج ۱، ص ۱09

 قلب انسان
   صادقانه    

اگر می خواهی بدانی که خدا چقدر دوستت دارد و چقدر در رسیدن به آرزوها و خواسته هایت، یاری ات 
می کند، به خودت نگاه کن! ببین تو چقدر دوستش داری، چقدر برایش وقت داری! چقدر برای گفت وگو 
و خلوت با او وقت می گذاری؟ بنده سرکشی هستی یا مطیع؟ با همین کارنامه خود، میزان تقرب خود را 

با او بسنج، هرچند او غافل ترین بندگانش را هم فراموش نمی کند.

تویی... میزان، 
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

 تا به حــال موقع خرید مواد غذایی به برچســب رنگی تغذیه ای پشــت 
محصوالت غذایی دقت کرده اید؟ آگاهانه خرید کنید؛ نشانگرهای رنگی 
تغذیه ای برچسبی است که یک راهنمای سریع به شمار می آید. با توجه به 
خطرات مصرف بی رویه نمک، چربی و قند در سالمت انسان و همچنین 
مصرف برخی از اجزای مواد غذایی برای بیماری های مختلف)مانند خطر 
مصرف زیاد نمک برای افراد دارای فشــار خون( نشانگر رنگی بر اساس 
میزان چربی کل، اسیدهای چرب ترانس، میزان قند و نمک در هر سهم ماده 
غذایی یا 100 گرم یا میلی لیتر ماده غذایی، طراحی شده است. همچنین بر 
روی این برچسب اطالعاتی از قبیل میزان انرژی یا کالری موجود در 100 
گرم از محصول نشان داده می شود. شما می توانید با استفاده از نشانگرهای 
رنگــی تغذیه ای و مقادیر آنها بین دو ماده غذایی مانند دو بیســکویت، دو 
ماست و دو کیک، مناسب ترین را انتخاب کنید. در این برچسب از سه رنگ 
قرمز، نارنجی و سبز استفاده شده است که به شکل زیر تعریف می شوند: 
رنگ ســبز، به معنی »کم« یا »اندک« است و ما را به انتخاب مطمئن تر و 
سالم تر راهنمایی می کند. رنگ نارنجی، به معنی »متوسط« است و ما را به 
 خوب راهنمایی می کند؛ اگر چه انتخاب سبز بهتر است. رنگ 

ً
انتخاب نسبتا

قرمز به معنی مقادیر »زیاد« در مواد غذایی است. باید دقت کرد با توجه به 
فعالیت فیزیکی و شرایط جسمانی، چه زمانی و چه مقدار مصرف کنیم.

    سالمت    

تغذیه ای راهنمای  چراغ 

پیشرفت سریع زندگی صنعتی سبب شده است تا بین فرزندان با 
والدین و بزرگ ترهای خانواده اختالفات ایجاد شــود و به عبارتی 
شکاف بین نسل ها به وجود بیاید؛ اما با رعایت رفتارهایی این فاصله می تواند 
کمتر شده و زمینه بروز ناهنجاری های متعدد در کانون خانواده بین والدین و 
فرزندان را از بین ببرد و صمیمیت ایجاد کند و این پرسش را پیش روی ما قرار 
دهد که چه رفتارهایی باعث صمیمیت فرزندان و والدین می شود؟ در پاسخ 
می توان گفت: 1ـ شخصیت فرزند خود را بشناسید. 2ـ از موضع باال با وی 
ســخن نگویید. 3ـ امین و رازدار وی باشید. ۴ـ ارتباط کالمی مناسب با او 
داشته باشید. 5ـ از خودخواهی و خودرأیی پرهیز کنید. 6ـ از هر نوع مقایسه 
بپرهیزید. 7ـ عالقه مشــترک خود را بیشــتر کنید. 8ـ اجازه دهید فرزندان 
مستقل بودن را تجربه کنند. 9ـ به صحبت های فرزندتان گوش دهید و مانند 
 یک دوســت دائمی کنارشان باشــید. 10ـ خشــم خود را مدیریت کنید.
 11ـ حس مســئولیت و اعتماد به نفس در فرزنــدان را با تعیین وظایف در 
خانواده و دادن حس مالکیت به آنها ایجاد کنید. 12ـ نسبت به دوستان فرزند 
خود حساســیت و شناخت باالیی داشته باشید. 13ـ درصورت داشتن چند 
فرزند در مواقع خاص با هر یک از فرزندان جداگانه صحبت کنید. 1۴ـ با هم 
فیلم تماشا کنید و تفریح کنید. 15ـ فرزندان را در هر سن و سالی بغل کنید و 
ببوسید. 16ـ با فرزندان گرم و همدل باشید و گاهی بی مناسبت به آنها هدیه 
بدهید. 17ـ با هم آشــپزی کنیــد و غذا بخوریــد. 18ـ تجربه ورزش های 
هیجان انگیز را با هم داشــته باشید؛ مانند شــنا، دوچرخه سواری و... . 19ـ 
احترام فرزندتان را در خانه و بیرون از خانه و در جمع حفظ کنید و از تحقیر و 
سرزنش و دعوا خودداری کنید. 20ـ در آخر والدین الگوی رفتاری فرزندان 

هستند، پس ابتدا باید خودشان را اصالح کنند تا رابطه ها اصالح شود.

   راه نرفته    

همیشگی دوستانی 

صدیقه سادات شجاعی
مشاورخانواده

زهرا وحیدی نیا
کارشناسعلومتغذیه

   تلخند    
پیشبهسویکرونا!/دورهمیهاوتجمعاتیکهدربستبهکروناختممیشوند!کارتونیست:ماریاکامنسکی

در زد و با ســینی چای وارد اتاق شــد. 
لبخند به لب داشت، مثل همیشه نگاهم 
کرد و با احتیاط چای را روی میز گذاشت. دِر قندان 
را طبق عادت همیشــگی برداشــت و آرام گفت: 

»بفرمایید چای تازه دم، همین اآلن دم کردم...!«
روی »همیــن اآلن« تکیه می کرد و این کارش 
همیشــه من را به خنده می انداخت. می دانست 
که دوســت دارم چایی تازه دم بنوشــم؛ اما اینکه 
می دانســت چه زمانی آن را به زبان بیاورد، برایم 
 وقتی کم حوصله و پرکار بودم 

ً
جالب بود. معموال

و وقت ســر خاراندن نداشــتم یا چیزی ناراحتم 
کرده بود، روی این جمله تأکید بســیاری می کرد. 
پیرمرد می خواســت با همین یک جمله کوچک 
مرا سرحال کند و بگوید که به یادم هست، بگوید 
حواســش به من هست که امروز حوصله ندارم و 
خیلی چیزهای دیگر...! موفق هم می شــد، یعنی 
دلم نمی آمد ناامیدش کنم. لبخندی زدم و گفتم: 
»دایی جان چطوری؟ شــنیدم چایــی رو تازه دم 

کردی؟« همه دایی صدایش می کردیم، از کوچک 
و بزرگ حتی همکارانی که هم سن خودش بودند. 
یک جور حس محبت و بزرگ تری داشت نسبت 

به همه مان.
خندید و با سادگی تمام گفت: »اینو که خودم 
گفتم، تازه دم کردم...« بعد نگاهی به جای خالی 
همکارم کرد و بالفاصله پرســید: »چیزی شده؟ 
چن وقته حال و حوصله نداری بابا، چی شــده؟« 
مرد مــؤدب و محترمی بود؛ مالحظه همه چیز را 
می کرد، حتی احوال پرســی را! نمی دانم چرا دلم 

خواست با او درد دل کنم.
ـ چیزی نیست دایی، یه کم کارام به هم ریخته، 
دلم می خواد یه کارایی انجام بدم نمی شــه، االن 
چهار ساله می خوام مادرم رو ببرم مشهد، نشده! تو 
این دو سه ساله خواستم کتابم رو تموم کنم، نشده! 
خانمم که همیشه اعتراض داره... مثال منتقل شدم 
اینجا که مشکالت انتشارات رو حل کنم نمی شه، 
قرار بود معاون بخش ارزیابی بشم، نشد که نشد، 
نمی دونم چرا اینقدر به مشکل می خوره، انگار قرار 
نیست چیزی عوض بشه، البته تنبلی خودمم هستا، 

می دونم!
خندید و چشم هایش ریز شد. به موهای سفید 

مرتبش نگاه کردم، به لباس فرم اتوکشیده اش! آرام 
و با لهجه غلیظ آذری گفــت: »همین؟ این تو رو 
ناراحت کرده؟ از این وضعیت ناراضی هستی؟« 

با سرم حرفش را تأیید کردم.
باز هم خندید. به چایی روی میزم اشاره کرد و 
خیلی ساده گفت: »این چاییو می بینی، یه هفته دو 
هفته، دم می کنم اگه خوب نباشه عوضش می کنم، 
چــرا کام خودمو تلخ کنم؟ تو چرا چند ســاله از 
زندگیت ناراضی هســتی راهتو عوض نکردی؟ 
زندگیتو عــوض نکردی؟ ببین از کدوم طرف بری 
بهتره، راضی تری... ماشــینتو عوض کن، راهتو، 
خودتو... اگه از این چند سال ناراضی هستی، دیگه 
اینطوری زندگی نکن!« و بلند بلند خندید و ادای 

معلم ها را درآورد.
از اتاقم که بیرون رفت، بــه دل دریایی و ذهن 
زیبای پیرمردی فکر کــردم که انتظار هرچیزی را 
از او داشتیم؛ غیر از درس های زندگی... نمی دانم 
دایی چند بــار راهش را عوض کرده بود، اما یقین 
دارم شیوه و راهی را که انتخاب کرده بود، بهترین 
راه برای زندگی بود، پیرمردی که همیشه می خندید 
و دلش خیلی بزرگ بود، باید طعم تلخ زندگی ام را 

مثل دایی عوض می کردم.

   داستان    

زندگی طعم 

نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

  افسردگی 
در دوران طالیی

افسردگی یکی از بیماری های شایع عصر 
جدید اســت که از نتایج صنعتی شــدن و 
توسعه تکنولوژی بوده و با زندگی مدرن گره 
خورده اســت. طبق پیش بینی کارشناسان 
سازمان بهداشــت جهانی، تا سال 2021 
میــالدی، دومین بیماری جهــان خواهد 
بود. تنهایی و کناره گیــری از جمع، تغییر 
در خلق و خو، پرخاشــگری های مداوم و 
بی مورد، بی حوصلگی، عدم تمرکز، افت 
تحصیلی، احســاس گنــاه، کابوس های 
شــبانه، نیمــه کاره رهــا کــردن کارها و 
بی انگیزه بــودن برای ادامــه فعالیت هاو 
ناامیــدی به آینــده، برخــی از مهم ترین 
نشانه های افســردگی در جوانان است که 
باید با مراجعه به روانشناس و طی مراحل 
درمانی، بهبودی حاصل شود. بنابراین باید 
به محض مشاهده کوچک ترین عالیم، آن 
را از خود دور و فکر و رفتار و احساس را از 
درگیرشدن با آن حفظ کرد. تأثیرات منفی 
روانی و جسمی افسردگی، بر پیکره جوان 
جامعه، عالوه بــر تبعات فردی، خطرات 
جبران ناپذیری را نیز برای جامعه به همراه 
خواهد  داشــت؛ به همین دلیل شناخت 
و درمــان به موقــع آن، از اهمیت فراوانی 
برخوردار است. ورزش، استراحت کافی، 
گردش و دورهمی با افرادی که دوست شان 
داریم و دوری از حساسیت های نابجا، از 
مهم ترین راهکارهایی هستند که جوان را 
در مبارزه با عالیم و نشــانه های افسردگی 

یاری می کنند.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگرسبکزندگی

شاهد میقات
 

 فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی
که هر کجا رود افتد، به دام صیادی
دال دل از همه برگیر و خلوتی بپذیر

مدار از همه عالم، امیِد امدادی
مگر ز قبله  حاجات و کعبه  مقصود

مالذ حاضر و بادی، علیِّ الهادی
هی«

ّ
ها! تو شاهد میقات »لی مع الل

َ
ش

تو شمع جمع شبستان ُملک ایجادی
کشیدی از متوکل شدائدی که به دهر

ادی
ّ

ندیده دیده  گردون ز هیچ شد
ز سوز زهر و بالهای دهر، جان تو سوخت

که بر طریقه آباء و رسم اجدادی

آیت الله غروی اصفهانی

   کتیبه سبز    


