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تیغ بر شایسته ساالری دیدگاه
ایرج مسجدی در گفت و گوی اختصاصی با صبح صادق ۳

ناامن سازی عراق؛ پروژه کالن آمریکاست دیدگاه
۳

کرد؟ پیشرفت  چگونه  مالزی 
تکیه بر توان داخلی با نگاه به شرق

وحدت اجتماعی و همگرایی فرهنگی 
1

۲

 »آقا« هدف اصلی
 دشمنان شده است

 واکاوی جنگ رسانه ای جبهه استکبار علیه رهبر معظم انقالب 
در گفت وگوی صبح صادق با دکتر مهدی فضائلی

E نظام ســلطه اذعان داشت که فتنه ۸۸ تمام کننده 
است و واقعا تنها سنگری که کشور را از لبه پرتگاه نجات 

داد، شــخص رهبری بود. وقتی دشــمن دید مهم ترین 

اقدامی را که می توانست بعد از انقالب نظام را به پرتگاه 

برســاند، انجام داده و رهبری مانع از تحقق اهداف آن 

شــده، راهبردش را تغییر داد و راهبرد هجمه به سمت 

ستون و عمود خیمه کشور و انقالب را برگزید، تا ایشان  

دیگر نتواند آن کارکردها و اثرگذاری را داشته باشد.

E زمانی که آقا فرمودند بروید در سوریه و هیچ نقطه 
امیدی وجود ندارد، عده ای به واســطه اطمینانی که به 

ایشان داشتند، وارد میدان شــدند. دشمن در حوادث 

سوریه هم  دید که معادالت را حضرت آقا بر هم زد و به 

این نتیجه رسید که این سنگر را باید حتما آنقدر بزند که یا 

دیگر برخی مواضع  را نگیرند و برخی اقدامات را نکنند 

یا اینکه نگاه ها را به ایشان تغییر دهند تا ایشان دایره نفوذ و 

میزان تأثیرگذاری ها یش کاهش یابد. 

E حاج قاســم  در مصاحبه  با  پایگاه اطالع رسانی 
رهیر معظم انقالب  اسالمی گفت: »در بیست سالی که 

در محضر آقا بودم، نتیجه تقوا را که حکمت می شــود، 

در آقا به طور کامل دیده ام؛ در هر چیزی که ایشان شبهه 

می کنند مطمئن می شوم که در انتهای آن شبهه در می آید 

و بر هر چیزی که یقین می کنند، مطمئن می شوم موفقیت 

به دســت می آید.« این محصول ۲0 سال مراوده کسی 

مانند حاج قاسم با آقاست. 

یه  ترامپ رفت و نظر
نه مذاکره نه جنگ  اثبات شد

سردار یدالله جوانی در گفت وگو با صبح صادق
نگاه
۲

E فشــارهای حداکثری،  عملیات روانی و جریان 
تحریف، عوامل سه گانه ای بود که ترامپ را برای رسیدن 

به اهداف امیدوار کرده بود. از ابتدای ســال 1397 و به 

ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، ترامپ و تیم او با یک 

ادبیات تهاجمی و با تأیید بر فشارهای حداکثری، اعالم 

کردند  ایران هرگز موفق به برگزاری جشن چهل سالگی 

انقالب نخواهد شد!

E مقاومت حداکثری ملت ایــران با هدایت های 
راهبردی رهبر معظــم انقالب و قدرت پاســخگویی 

قاطع  ایران به هر نوع اقدام نظامی خارجی، ســه عامل 

اصلی شکست آمریکا در اعمال فشار حداکثری هستند. 

وقتی ملتی با پشتیبانی و تبعیت از رهبری دینی و الهی به 

 خداوند پیروزی را نصیب 
ً
مقاومت دست می زند؛ حتما

آن ملت می کند.

  E با حضور »جو بایدن« در کاخ ســفید  فشارها 

بر ملت ایران  نه تنها قطع نخواهد شــد، بلکه به نوعی 

تداوم می یابد؛ اگرچه ممکن است برای تأثیرگذاری بر 

انتخابات ایران،  گشایش های کوتاه مدت حاصل شود، 

 نکته مهم این است که در مقابل »فشارهای هوشمند« 

بایدن،  ملت ما هم باید به یک »مقاومت هوشــمندانه« 

دست بزند.
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کوتاهی ممنوع!

هفته گذشته وزارت ارتباطات و 
کرد،  اعــام  اطاعات  فناوری 
»محمدجواد آذری جهرمی« به شعبه نهم 
دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده و در 
مورد اعام جرم های دادســتان کل کشور 
علیه او، مورد بازجویی قرار گرفته و با قرار 
التزام آزاد شــده اســت. بافاصله برخی 
جریان های رســانه ای در صدد برآمدند تا 
علت احضار وزیر ارتباطات را اســتنکاف 
وی از فیلتر کردن »اینستاگرام« معرفی کنند 
و با تمرکز بر این موضوع غیر واقعی، ضمن 
هجمه به دســتگاه قضا با هدف زیرسؤال 
بردن این اقدام، اذهان عمومی را از اتهامات 
وارده به وزیر ارتباطات منحرف کنند. پس 
روابــط عمومی  ایــن خبرســازی ها،  از 
دادســرای عمومی و انقاب تهران اعام 
کرد، این پرونده با شکایت تعداد زیادی از 
اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده و 
عناویــن اتهامی وی، نتیجــه گزارش های 
ســازمان های مــردم نهــاد، ضابطیــن و 
ارگان های مختلف است. دادستانی تهران 
این را اعام کرد که در دو سال گذشته، هیچ 
حکــم قضایــی مبنــی بــر فیلترینگ یا 
صادر  اجتماعی ای  شــبکه  مسدودسازی 
نشده است و اجرا نکردن مصوبات شورای 
عالی فضای مجازی و استنکاف از اجرای 
چندیــن مصوبــه این شــورا با ریاســت 
رئیس جمهــور، دریافــت هزینــه اضافی 
اینترنــت از مردم تا انجــام ندادن وظایف 
قانونی در قبال جرایم سازمان یافته، مانند 
فروش مواد مخدر و ســاح، سایت های 
شرط بندی در فضای مجازی و... از جمله 
دالیل احضار وزیر ارتباطــات بوده اند. با 
توجه به این موضــوع، توجه به چند نکته 

حائز اهمیت است؛
1- بــه جرئــت می تــوان گفــت، همه 
کشــورهای جهان درصددند تا بر فضای 
مجازی نظارت داشته باشند، تا از یک سو 
از فواید آن بهره مند شــوند و از سوی دیگر 
فارغ از اعتقــادات مذهبی، بدنه اجتماعی 
و فرهنگــی جامعه خود را از آســیب های 
این فضا در امان نگه دارند؛ اما متأســفانه 
فضای مجازی در کشــور ما که یک کشور 
اسامی و مبتنی بر باورهای دینی است، یله 
و رهاست؛ از این رو توجه ویژه به موضوع 
حکمرانی مجازی در نهادهای تصمیم ساز 

و تصمیم گیر کشور ضروری است. 
2ـ امروزه همگان به این واقعیت پی برده اند 
که دشمنان ملت ایران از ظرفیت فرازمانی 
و فرامکانی فضای مجازی برای به انحراف 
کشاندن جوانان، ایجاد شبهه در اعتقادات و 
باورها، ناکارآمد جلوه دادن نظام اسامی، 
توســعه فرهنگ و ســبک زندگی غربی، 
ترویــج فســاد اخاقــی و... بهره برداری 
می کنند، حتی قشر به اصطاح خاکستری 
جامعه کــه فارغ از نگاه های آرمانی و حتی 
اعتقادی به مسائل جامعه می نگرند، با درک 
امواج سهمگین فضای مجازی، نسبت به 

تهدیدات این فضا ابراز نگرانی می کنند. 
3ـ دســتگاه قضا که در ســال های اخیر با 
رویکرد انقابی خود منشأ اثر در عرصه های 
گوناگون بوده، وظیفه دارد نسبت به سامت 
اجتماعی و فکری مردم که به وسیله فضای 
مجازی در معــرض تهدید قــرار گرفته، 
حساســیت الزم را داشته باشــد. بنابراین 
احضار وزیر ارتباطات به اتهام انجام ندادن 
وظایف قانونی و اســتنکاف از انجام امور 
محوله در حوزه مسئولیتش را نباید دستاویز 
نگاه های سیاسی و انتخاباتی کرد؛ چرا که 
امنیــت اخاقی و آرامش فکــری و روانی 
مــردم آنچنان اهمیتــی دارد که هیچ گونه 
قصوری از مسئوالن و مدیران در هر سطح 

و مرتبه ای پذیرفته نیست.   

   سرمقاله    

 BBBB تحلیل شما از شکست انتخاباتی ترامپ 
چیست؟

حوادث آمریکا از جنبه های گوناگون نیازمند تحلیل 
است. شکست ترامپ را، باید شکست آمریکا در 
مقابــل مقاومت ملت قهرمان ایــران ارزیابی کرد. 
شکست ترامپ و حوادث چند ماه اخیر در آمریکا،  
همگی از نشــانگان بزرگ افول آمریکا و شکست 
لیبرال دموکراســی غربی است. این حوادث نشان 
داد، دشــمن اصلی نظــام ســرمایه داری و لیبرال 
دموکراسی،  در درون جوامع غربی و به ویژه در درون 

آمریکا و آن هم ملت آمریکاست.

 BBBB جمهوری اسالمی ایران چگونه ترامپ 
را شکست داد؟

ترامپ بر اساس یک تحلیل آمریکا را از برجام خارج 
کرد و امیدوار بود که به نتیجه دلخواهش برسد. البته 
 دولتی ها 

ً
برخی از جریان های داخلی ایران و بعضا

در شکل گیری این تحلیل در ذهن ترامپ و تیم او، 
نقش برجسته ای داشتند. تحلیل ترامپ این بود که  
وضعیت داخلی ایران به گونه ای است که پس از 
خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی،  ایران از بین دو گزینه جنگ یا 
مذاکره، یکی را در پیش خواهد گرفت. به عبارتی 
وقتی آمریکا از برجام خارج می شــود و ترامپ 
ایران را بر ســر دو راهی »جنگ یا مذاکره« قرار 
می دهد، به دنبال این بود که جمهوری اسالمی 

ناچار به پذیرش مذاکره شود.
براســاس همین تحلیل بود کــه ترامپ مرتب 
می گفت، ایرانی هــا به زودی تمــاس می گیرند و 

مذاکره می کنند!
 خیلی جالب اســت اینکــه می بینیم وقتی 
ترامپ، آمریکا را در 1۸ اردیبهشــت 1397 از 
برجام خارج کرد و آن پیام را داد، در داخل کشور 
هفته نامه »صدا« که از نزدیک ترین نشــریات به 
دولت است؛ تیتر اصلی اش را »دو راهی جنگ و 
صلح« انتخاب کرد. در داخل رسانه های جریان 
غرب گــرا و نزدیک به دولت و اصالح طلبان، با 
صراحت بر این نکته تأکید داشتند که  جمهوری 

اسالمی چاره ای جز مذاکره با ترامپ ندارد. 
حتی برخی از افراد این جریان، تأکید داشتند در 
صورت مذاکره نکردن با ترامپ، جنگ می شــود و 
آنگاه در حین جنگ مجبــور خواهیم بود امتیازات 
بیشــتری به آمریکا بدهیم. آنان با این اســتدالل، 

مذاکره با ترامپ را بهترین گزینه می دیدند!
 اما در چنین شــرایط و فضایی، رهبر حکیم 
انقالب اسالمی با صراحت،  آن جمله تاریخی 
را فرمودند که: »نــه مذاکره می کنیم و نه جنگ 
خواهد شد.« اکنون ترامپ ذلیالنه کاخ سفید 
را ترک کرد و به تاریخ پیوســت، و در این میان، 
درســتی آن نظریه »نه جنگ نه مذاکره« اثبات 
شد. این یک شکســت راهبردی برای آمریکا و 

دولت ترامپ بود. 

 BBBB واکنش ها نسبت به موضع رهبر معظم 
انقالب در این مدت چگونه بود؟

پس از اعان صریح این موضع قاطع از سوی رهبر 
معظم انقاب که البته به همراه اســتدالل هم بود، 
اینکــه به چه دلیل ما با آمریــکا مذاکره نمی کنیم و 
به چه دلیل جنگ نخواهد شــد، خیلی ها در داخل 
و خارج، منتظــر این بودند که ببینند چه اتفاقی رخ 
خواهد داد. در این میان چند نکته قابل توجه و تأمل 
اســت و به تحلیل و تبیین نیــاز دارد که به اختصار 

اشاره می کنم. 
نکته اول اینکه، با اعالن موضع قاطع حضرت 
آقا شــوک بزرگی به ترامپ وارد شــد؛ چرا که 

برخالف تحلیــل و تصورش بــود. ترامپ بر 
 ایران پــای میز مذاکره 

ً
این تصــور بود که حتما

می نشــیند. به نظرم تحلیل های داخل کشور و 
صحبت های برخی از مسئوالن دولتی در وصف 
برجام و اینکه حل بسیاری از مشکالت کشور را 
به مذاکره با آمریکا گره زده بودند؛ چنین باوری 
را در ترامپ به وجود آورده بود. لذا ترامپ مدتی 
دچار این توهم بود که ایرانی ها چاره ای ندارند و با 
وجود این موضع رهبر معظم انقاب،  باز هم تصور 
می کرد ایران از موضعش عقب نشینی می کند. وقتی 
ایــن اتفاق نیفتاد، از یک  طرف واســطه هایی چون 
نخســت وزیر ژاپن را روانه ایران کــرد و از طرفی 
پیام های تهدیدآمیز داد،  ولی هیچ کدام کارساز نشد 
و جمهوری اســامی بر موضع صحیح خود ثابت 

قدم ماند.
نکتــه  دوم، عملی شــدن تهدید ترامــپ در به 
شهادت رساندن سردار سلیمانی بود. ترامپ با این 
 هم مسئولیت ترور را برعهده گرفت؛ 

ً
اقدام که رسما

می خواســت این پیام را به ایران بدهد که آمریکا در 
موضــع برتر قرار دارد و جمهوری اســامی راهی 
جز تــن دادن به مذاکره نــدارد؛ اما واکنش قاطع 
ایران در موشــک باران عین االسد، محاسبات 
ترامــپ را به هم ریخت. ناتوانی آمریکایی ها در 
اقدام متقابل،  نشان داد که آمریکا به هیچ وجه در 
شرایط مناسب برای آغاز یک جنگ علیه ایران 

قرار ندارد.
اما نکته ســوم به تحرکات برخــی داخلی ها بر 
می گــردد. از زمان خروج آمریــکا از برجام و پیام 
ترامپ مبنی بر جنگ یا صلــح از طریق مذاکره از 
یک ســو و تصریح و تأکید رهبــر معظم انقاب بر 
راهبرد و سیاســت »نه مذاکره و نه جنگ« از سوی 
دیگر، مرتب عده ای با ارائه تحلیل های گوناگون در 
رسانه های داخلی،  این گونه القا می کردند که  راهبرد 
و سیاست »نه جنگ و نه مذاکره«،  کشور را به پرتگاه 
برده و نابود می کند. صاحبان این تحلیل، بر مذاکره 
با دولت ترامپ  اصرار داشــتند. این نگاه حتی در 
الیه هایی از دولت هم وجود داشــت. به طور قطع 
پذیرش مذاکره با ترامپ، خسارت های فراوانی را 
برای ایران به دنبال داشت و این مذاکره برای ترامپ 

یک پیروزی و موفقیت بزرگ به حساب می آمد.

 BBBB دونالــد  ترامپ بــا خــروج آمریکا از
برجام)توافــق جامع هســته ای(  چه 

اهدافی را دنبال می کرد؟
ترامپ قبل از ریاست جمهوری اش، به عنوان فردی 
شناخته می شد که در امور اقتصادی و معامله گری، 
 یک هنر ویژه ای در امتیازگیری از طرف های مقابل 
دارد. البته شــگرد عمده او، برهــم زدن معامله و 
قرارداد انجام شده از سوی شرکت ها و مؤسساتش 
با دیگران بود؛ با این اســتدالل که او از این معامله 
متضرر می شــود و ســپس با یک عملیات روانی و 
آن هنر معامله اش، قــرارداد جدیدی را با امتیازات 
فراوان به نفع خود منعقد می کند! ترامپ به محض 
ورود به کاخ سفید،  همین رویه را در پیش گرفت و 
آمریکا را از چندین معاهده و توافق نامه بین المللی و 

از جمله برجام خارج کرد.
 برای ایران، اروپا، روســیه، چین، کره شمالی و 
چندین کشور دیگر خط و نشان کشید. اروپایی ها،  
چینی ها و کره شــمالی در برابر او به نوعی نرمش 
نشــان دادند؛ اما جمهوری اسامی آن هم با تدبیر 
حکیمانــه رهبر معظم انقــاب،  محکم در مقابل 
ترامپ ایســتاد. ترامپ مدعی بــود برجام توافقی 

ناقص و به ضرر آمریکاست و باید اصاح شود! 
دونالــد ترامپ تصور می کــرد وقتی ایران از 
ســر ناچاری و تــرس از جنگ،  بــه مذاکره تن 
دهــد؛ آنگاه در این مذاکره جدیــد، ایران را در 
تمامی حوزه ها محدود خواهد کرد و آن راهبرد 
معروف »مهــار ایران«  به دســت ترامپ اتفاق 
می افتد. ترامپ می خواست در مذاکرات جدید، 
محدودیت های هســته ای ایران را همیشــگی 
کرده و برنامه موشــکی و نفوذ منطقه ای ایران را 
هم محدود کند. حوزه هــای مذاکره مورد نظر 
ترامپ، همــان 1۲ موردی بود که مایک پمپئو، 

وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد.

 BBBB ترامــپ روی چه مؤلفه ها یــا عوامل 
اثربخشی برای رســیدن به این اهداف 

حساب باز کرده بود؟ 
فشــارهای حداکثری،  عملیات روانی و جریان 
تحریف، عوامل ســه گانه ای بود کــه ترامپ را 
برای رســیدن به اهداف امیدوار کــرده بود. از 

ســال 1397 ترامپ از هر اقدام و ابزاری برای 
فشار بر جمهوری اسالمی و ملت ایران بهره برد. 
از ابتدای ســال 1397 و به ویژه بعد از خروج 
آمریکا از برجــام، ترامپ و تیم او با یک ادبیات 
تهاجمی و با تأیید بر فشارهای حداکثری، اعالم 
کردند جمهوری اسالمی هرگز موفق به برگزاری 

جشن چهل سالگی انقالب نخواهد شد!
دونالد ترامپ در شــهریور 1397 به مقام های 
اروپایی که بــرای یک همکاری حداقلی با ایران به 
منظور حفظ برجام نوعی تمایل داشتند؛ با صراحت 
گفت،  عجله نکنید تا چند ماه دیگر کار جمهوری 
اســامی تمام اســت! این نگاه ها و پیام ها به ایران 
هم منتقل می شــد و عــده ای در داخل کشــور،  با 
تحلیل های غلط توی دل مردم را خالی می کردند و 
نظام را برای رفتن به سمت مذاکره تحت فشار قرار 

می دادند.
 اما در چنین فضا و شرایطی، رهبر معظم انقاب 
در جمع ده ها هزار نفری بســیجیان در آذر ماه سال 
1397، با اشــاره به صحبت های ترامپ خطاب به 
مقامات اروپایی و یادآوری آرزوهای مشــابه دیگر 
رؤسای جمهور ایاالت متحده در چهل سال گذشته، 
با این ضرب المثل ایرانی جواب او را دادند: »شــتر 
در خواب بینــد پنبه دانه،  گهــی لپ لپ خورد گه 

دانه دانه!«

 BBBB عوامل اصلی به شکســت رســاندن 
آمریکای دوره ترامپ کدام است؟

مقاومت حداکثری ملت ایــران با هدایت های 
راهبــردی رهبــر معظــم انقــالب و قــدرت 
پاسخگویی قاطع جمهوری اسالمی به هر نوع 
اقدام نظامی خارجی، سه عامل اصلی شکست 
آمریکا در اعمال فشــار حداکثری هســتند. در 
جمهوری اســالمی مقاومت در برابر دشمن، 
مبنای دینــی و اعتقادی دارد. لــذا وقتی ملتی 
با پشــتیبانی و تبعیت از رهبری دینی و الهی در 
برابر دشمنان خدا و دین خدا به مقاومت دست 
 مورد نصرت الهی واقعی شــده 

ً
می زند؛ حتما

و خداوند پیــروزی را نصیب آن ملت می کند. 
بــا اطمینان می توان گفت،  ملت مــا تا زمانی که با 
وحدت و انسجام از والیت فقیه پیروی کند،  ملتی 
شکســت ناپذیر خواهد بود. در ســه دهه گذشته، 
درستی و صدق کام امام بزرگوارمان اثبات شد که 
فرمودند: »پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت 
آسیبی نرسد.« آری ملت ایران با نصرت الهی،  شاخ 

آمریکا و ترامپ را شکست.

 BBBB به عنوان آخرین سؤال بفرمایید،  با رفتن 
ترامــپ و آمدن بایدن،  آیــا تغییری در 
سیاست های آمریکا در قبال ایران پدید 

می آید؟
بین اهداف جمهوری خواهان و دموکرات ها در قبال 
ایران، هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو حزب دشمن 
جمهوری اســامی و ملت ایران بــوده و به دنبال 
براندازی در ایران هستند. تفاوت بین آنها در شیوه ها 
و روش های اعمال دشــمنی اســت. جالب است 
که »جو بایدن« با اشــاره به شکست سیاست  
»فشــار حداکثــری« ترامپ علیــه جمهوری 
اسالمی،  از سیاست »فشار هوشمندانه« دولت 
خود علیه ایران یاد می کند. بنابراین، فشــارها 
نه تنها قطع نخواهد شــد، بلکه به نوعی تداوم 
می یابد؛ اگرچه ممکن اســت برای تأثیرگذاری 
بر انتخابــات ایران،  گشــایش های کوتاه مدت 
حاصل شــود،  نکته مهم این است که در مقابل 
»فشارهای هوشمند« بایدن،  ملت ما هم باید به 

یک »مقاومت هوشمندانه« دست بزند.

یه  ترامپ رفت و نظر
 نه مذاکره نه جنگ  اثبات شد

سردار یدالله جوانی در گفت وگو با صبح صادق

دونالد ترامپ  با وجود این که هرگز زیر بار شکست در انتخابات نرفت و تا لحظه آخر بر وجود تقلب گسترده در انتخابات سوم نوامبر۲0۲0 تاکید داشت اما 
سر انجام ناچار شد  در جو شدید امنیتی از کاخ سفید خارج شود و از قاب تلویزیون شاهد برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن در حلقه صدها ایست بازرسی 
و 30 هزار نیروی نظامی باشد، فرایندی که افتضاحی تمام عیار برای دموکراسی آمریکایی بود،  اما فراتر از این نشانه آشکار افول آمریکا اکنون بررسی سال های 
حضور ترامپ در کاخ سفید و نتیجه دشمنی هایش با ملت ایران و همچنین تحلیلی درست درباره آنچه جایگزین دموکرات او در کاخ سفید در تقابل با ایران 
انجام خواهد داد به منظور جلوگیری از هرگونه تحریف  شیطان بزرگ  الزم و ضروری است. از این رو با سردار دکتر یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:

حسن ابراهیمی
خبرنگار
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دیدگاه

ترور ترامپ

دونالــد ترامــپ، چهل وپنجمیــن رئیس  
جمهور آمریکا که در نوامبر 2016 در میان 
بهت و حیرت کارشناسان و افکار عمومی 
بین المللی به عنوان یــک تاجر وارد دنیای 
سیاست شد و چهارشنبه 20 ژانویه 2021 با 
جنجال و هیاهوی فراوان کاخ سفید را ترک 
کرد، در مدت چهار ساله ریاست جمهوری 
خود بدعت های فراوانی را هم در رفتارهای 
فردی و هم در رفتارهای ســازمانی خود به 
جا گذاشت و سبب شد وضعیت رو به افول 
آمریکای ابرقــدرت ـ که خیلی ها در ظاهر 
آن را نمی دیدند ـ ســرعت بیشتری گرفته و 
به طور علنــی در معرض دید جهانیان قرار 
بگیــرد. برخورد توهین آمیز با رســانه های 
منتقــد، رفتارهــای زننــده در دیدارهای 
دیپلماتیک، خروج رســمی از توافقات و 
پیمان هــای بین المللی، حملــه طرفداران 
وی به کنگره و تســخیر ســاختمان کنگره 
نمونه هایی از اقدامات بی سابقه ترامپ در 
قامت رئیس جمهور آمریکا هســتند که به 
وجهه بین المللی آمریکا لطمات فراوانی زد. 
ترور شهید سلیمانی مهمان رسمی مقامات 
عراقی در بغــداد یکــی از خطرناک ترین 
اقدامات ترامپ بود که با وجود هدف اولیه ـ 
ایجاد امنیت بیشتر برای آمریکایی ها ـ منجر 
به افزایش ناامنی برای مقامات و نیروهای 
آمریکایی شــد؛ چرا که جمهوری اسامی 
عاوه بر قدرت نمایی در حمله موشــکی 
 اعام 

ً
آشکار به پایگاه نظامی آمریکا، رسما

کرد که آمران و عامان ترور شهید سلیمانی 
را نیز مجازات خواهد کــرد. در وهله اول 
این برداشت به ذهن مخاطب می رسد که 
با پایان ریاســت جمهوری ترامپ و کاهش 
حلقه های حفاظتی وی، جمهوری اسامی 
انتقام ترور شهید سلیمانی را از این جنایتکار 
به صورت جدی در دســتور کار خود قرار 
خواهد داد، که البته پس از تأکید رهبر معظم 
انقاب مبنی بر قصاص عامــان و آمران 
ترور شهید سلیمانی این گزینه هم محتمل 
و جدی اســت، ولــی به عقیــده نگارنده 
نباید از یک مســئله غفلت کرد و آن اینکه 
آمریکایی ها پیش دســتی کنند و ترامپ به 
دست خود ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا 
ترور شود. برای این احتمال دالیلی وجود 

دارد که عبارتند از:
1ـ حربــه ای علیــه تهــران؛ آمریکایی ها 
می تواننــد با تــرور ترامپ و فضاســازی 
پرشــدت رسانه ای در ســطح بین المللی، 
این ترور را به ایرانی ها یا نیروهای وابسته به 
ایران منتسب کنند. حداقل فایده این کار این 
است که نگرانی مسئوالن سیاسی، نظامی 
و امنیتی آمریکا از انتقــام ایران در موضوع 
آمران و عامان جنایت فرودگاه بغداد رفع 

خواهد شد.
2ـ چالش طرفداران ترامپ؛ ترامپ با پایگاه 
اجتماعی 7۵ میلیون نفری خود می تواند در 
دوره چهار ساله ریاســت جمهوری بایدن 
چالش های جــدی سیاســی و امنیتی در 
حوزه داخلی برای آمریکا ایجاد کند. حادثه 
بی سابقه اشغال کنگره به دست طرفداران 
تندرو ترامــپ این زنگ خطر را به صورت 

 رسا و آشکار به صدا در آورده است.
ً
کاما

3ـ پایان کابوس202۴؛ ســاختار سیاسی 
آمریکا کــه در دوره چهار ســاله ترامپ با 
لطمات فراوانی مواجه شــد، به هیچ وجه 
نمی خواهد این دوره بار دیگر تکرار شود؛ 
اما وجــود ترامپ با پایگاه اجتماعی خوب 
خود همواره این چماق را باالی سر ساختار 
سیاســی آمریکا نگه مــی دارد؛ لذا حذف 
فیزیکی این شــخص می تواند این نگرانی 

بجا و منطقی را رفع کند.

   روزنه    

   عکس و مکث   

عزم جزم ایران برای تولید واکســن/ عکس اول مربوط به ۹ روز قبل اســت و عکس دوم مربوط به ۴ بهمن است. 
کارخانه تولید واکســن کرونای ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( با مدیریت جهادی مجموعه عمرانی ســتاد در حال 
ساخت است. ساخت این کارخانه با ۲۰۰۰ متر مربع »کلین روم«  در کمتر از ۳ ماه یک رکورد است. ایران یکی 

از کشورهای پیشرو در تولید واکسن کروناست.

انتقام حتمی است / پوستری که پایگاه خبری رهبر معظم انقالب با اشاره به حتمی بودن انتقام از قاتالن و آمران 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی منتشر کرده است. پوستری که در آن ترامپ در ویالی شخصی خود مشغول 
گلف بازی است و سایه پهپاد باالی سر او دیده می شود. نکته ای که از دید رسانه ها مهم است، ترسی است که 

دیگر در همه جا بر سر ترامپ سایه انداخته است. انتقام حتمی هست و ترامپ این را می داند...

میــراث ترامــپ / نشــریه تایم در شــماره جدید خود با این تصویر جلد به وضعیت آشــفته ای اشــاره می کند که 
رئیس جمهور جدید آمریکا، جو بایدن با آن روبه رو شــده اســت. انبوهی از خرابکاری هایی که ترامپ دیوانه به 
جای گذاشته است و حاال شاید در ظاهر بایدن در نقش فرشته نجات آمریکا می خواهد ظاهر شود؛ اما باید دید 

او می تواند تصویری واقعی را که ترامپ از درون وضعیت آمریکا به نمایش گذاشته است، دوباره بزک کند؟

نماد خودباوری ایرانی/ بزرگ ترین پاالیشگاه گاز خاورمیانه در شهرستان بهبهان افتتاح شد. شرکت پاالیش گاز 
بید بلند خلیج فارس با هدف جمع آوری گاز های فلر افتتاح شده است. این طرح کمتر از ۳۶ ماه ساخته، تجهیز و 
آماده بهره برداری شــد. پروژه گاز بید بلند خوراک پتروشــیمی بندر امام و گچساران را نیز تأمین می کند و حجم 

تولید گاز خانگی با افتتاح این طرح بیشتر می شود. 

احمد برزگر
 معان سیاسی

 دانشگاه بقیه الله)عج(

روزنامه »اعتماد« در گفت و گو با ســعید 
حجاریان در موازات پروژه هراس افکنی با 
کلید واژه دولت  نظامیان  پرونده هجمه به شــورای 
نگهبان را نیز باز کرده است تا بار دیگر شاهد سناریو 
تکراری این جریان برای انتخابات 1۴00 باشــیم 
حجاریان در بخشــی از کامــش در این مصاحبه 
مطرح می کند: »من می گویم ما اشتباه کردیم تن به 
نظارت اســتصوابی دادیــم و از این بــه بعد نباید 
اشتباه مان را تکرار کنیم. اگر انتخابات نمایانگر اراده 
عمومی شــهروندان اســت، باید مســئله نظارت 
استصوابی از یک طرف و شهروند درجه دوم و باقی 
ســازوکارهای تبعیضی از طرف دیگر حل شــود. 
صریح بگویم، نمی شــود سرنوشت کشور را به تیغ 
اســتصواب سپرد.« حقیقت آن اســت که یکی از 
بزرگ ترین چالش های جریان چپ با انتخابات در 
کشور مسئله نظارت بر انتخابات است. این جریان 

که مدت هاست متأثر از اندیشه های سکوالر است 
که به مخالفت با اصل نظارت برخاســته، به واقع 
اعتقاد خود به رویکرد اسامی به قدرت و شایستگی 
 سکوالر 

ً
برای کسب قدرت را از دست داده و کاما

شــده است!مســئله صاحیت ها را می تــوان دال 
مرکزی توزیع قدرت در نظام سیاســی در اســام 
دانست. در نظام اسامی هیچ مسند قدرتی نیست 
که صاحب آن بدون داشتن صاحیت، مشروعیت 
تکیه زدن بر آن را داشــته باشــد. هر فــرد در نظام 
اســامی اگر به اندازه ذره ای از قــدرت برخوردار 
باشــد، باید به همان اندازه از صاحیت برخوردار 
باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت 
مذکور نامشروع خواهد بود. به واقع صاحیت رمز 
مشروعیت به حساب می آید و این منطق جاری در 
نظام اسامی است که حاصل آن شایسته ساالری و 
تکیه زدن صاحبان صاحیت بر مسند قدرت است.  
در این میان مســئله آن است که صاحیت ها برای 
نامزدهای کســب قــدرت در عرصه های مختلف 
چگونه احراز می شــود؟ نقش نخبگان در این میانه 
چیست؟ چه بخشی از این فرآیند بر عهده توده های 
مردم ســپرده شــده اســت؟ در یک تقسیم بندی 

معقوالنــه برای تحقق شایسته ســاالری، فرآیندی 
دومرحله ای طرح ریزی شده است. شورای نگهبان 
نهاد حقوقی و مرجعی اســت کــه مطابق با قانون 
اساسی بررسی صاحیت ها در انتخابات مختلف 
کشور را بر عهده دارد. شورای نگهبان با استعام از 
نهادهای قانونــی اطاعات، اعم از دســتگاه های 
اطاعاتی و امنیتی، صاحیت حداقلی نامزدها را 
مطابق با قانون نوشته شده کشور بررسی می کند.  اما 
گام دوم احراز صاحیت ها که از آن می توان به احراز 
حداکثری یاد کرد، بر عهده مردم گذاشته شده است. 
آنچه از آن با عنوان انتخاب اصلح یاد شده است، در 
واقع مرحله تکمیلی و پایانی احراز صاحیت هاست 
که تشخیص و انتخاب آن به مردم واگذار شده است، 
نه مسئوالن و نخبگان.  این همان اصل بنیادین نظریه 
مردم ســاالری دینــی اســت کــه خروجــی آن 
شایسته ساالری است؛ اما شایسته ساالری که با دقت 
مبتنی بر مردم ساالری طرح ریزی شده، در نظام های 
سکوالر شایستگی معیار و مبنای انتخابات نیست. 
در آنجا تنها رضایت مردم است که شاخص گزینش 
قرار می گیرد؛ خواه این انتخاب و رضایت بر فردی 
فاقد شایســتگی تعلق گیــرد! در نظریه حکومت 

اســامی این رضایت مبتنی بر منطق و عقانیت و 
مبتنی بر فرآیند برشمرده در جهت به قدرت رسیدن 
شایستگان تعریف شده است. لذا دستگاه کارشناسی 
و حقوقی و نخبگی به نام شورای نگهبان که اعضای 
آن را ترکیبی از اسام شناســان و حقوق دانان کشور 
تشکیل می دهند، صاحیت های حداقلی قانونی را 
بررســی کرده و صاحبان حداقلــی صاحیت را 
مشــخص می کنند، اما این افــراد هیچ حقی برای 
حاکمیت ندارند. حق وقتی جاری خواهد شــد و 
زمانی یکی از آنان مشروعیت و حق اعمال حاکمیت 
خواهد یافت که بتواند رأی و اقبال اکثریت را کسب 
کنــد! این بحث بــه خوبی حکایــت از آن دارد که 
مشکل اصاح طلبان ساختارشــکن، با آنچه ورود 
نظامیان به انتخابات خوانده اند نیست، بلکه مشکل 
مبنایی با فرآیند شایسته ســاالری و انتخاب اصلح 
است. چالشی نظری و معرفتی که عینیتی بیرونی نیز 
یافته است. وگرنه نظام اسامی نشان داده است که 
اگر معرفی نامزدها از سوی اصاح طلبان مبتنی بر 
روند شایسته ساالری شکل گیرد، این جریان در همه 
انتخابات ها نامزدی برای حضور در رقابت سیاسی 

داشته است.

شایسته ساالری بر  تیغ 
مهدی سعیدی

کارشناس سیاسی

گروه بین الملل
صبح صادق

ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسامی ایران در 
عراق با اشــاره به حوادث اخیر بغداد که در نتیجه 
آن تعدادی از مردم عراق شــهید و زخمی شدند، 
این اقدام جنایتکارانه را توطئه ای از سوی به وجود 

آورندگان گروه های تروریستی دانست.
ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسامی ایران 
در عراق در گفت وگــوی اختصاصی با هفته نامه 
صبح صادق ابعاد اقدام تروریستی اخیر در بغداد 
را تشــریح کرد و گفت: »آشوب، ترور و اقدامات 
تروریستی نشــئت گرفته از مداخات خارجی و 
منافع بازیگرانی است که به صورت غیرقانونی در 
این کشــور حضور دارند. اقدامات تروریستی در 
عراق و عملیات انتحاری داعش در بغداد نمونه ای 
از ناامنی های جلوه داده شــده از طرف بازیگران 
نیابتی در این کشــور به نام گروه های تروریســتی 
اســت. گروه هایی که هر از چندگاهی با اقدامات 
تروریستی شان ســعی در ایجاد مشکات امنیتی 
در عراق دارند.« وی افــزود: »پروژه ناامن کردن 
عراق، همواره در دستور کار آمریکایی ها و اذناب 

منطقه ای آنها بوده است. این پروژه از یک مثلث سه 
ضلعی آمریکا، نایبان منطقه ای آمریکا، یعنی برخی 
رژیم های مرتجع منطقه و رژیم صهیونیستی و ضلع 
ســومی به نام داعش تشکیل شــده است. در یک 
دستورالعمل پنهانی، تقسیم کار مهمی بین این سه 
ضلع صورت گرفته است؛ آمریکا در ایجاد آشوب 
و ناامنی با اقدامات تروریستی و فشار بر گروه های 
مقاومت مترصد قدرت گرفتــن داعش در عراق 
است. رژیم صهیونیستی و برخی رژیم های مرتجع 
با اقدامات حمایتی در زمینه مالی و تســلیحاتی 
به بقایای داعش کمــک می کنند. این دو ضلع در 
عراق شرایط را برای ظهور مجدد ضلع سوم، یعنی 
داعش فراهم می کنند. البته باید به این نکته توجه 
شود که داعش در مقطع فعلی تهدید بالفعل برای 
عراق به شمار نمی آید؛ چرا که ساختار و تشکیات 
این گروه تروریستی منهدم شده است و با هوشیاری 
دولت و ملت عراق و بــه ویژه گروه های مقاومت 
از جمله حشدالشعبی امکان ظهور و بروز مجدد 
آن همانند سال 201۴ میادی وجود ندارد.« وی 
همچنین در رابطه با راهبرد کان آمریکایی ها برای 
عراق و ایجاد آشوب و ناامنی گفت: »راهبرد کانی 
که آمریکایی ها برای عــراق در نظر گرفته اند، در 

نهایت امر فدرالیسم و تجزیه این کشور است. در 
راستای تحقق این مسئله ناامنی به شکل گسترده ای 
در سطوح مختلف باید ایجاد شود. شاهد مثال این 
بحث نیز انتقال سرکردگان گروه تروریستی داعش 
از منطقه شرق فرات در سوریه به پایگاه »التنف« در 
نزدیک مرز سوریه با عراق چند روز قبل از انفجار 
بغداد است. آمریکایی ها با ایجاد ناامنی به شکل 
گسترده به دنبال اهداف خاصی هستند.« مسجدی 
تصریــح کــرد: »آمریکایی ها ترجیــح می دهند 
حضور غیرقانونی خــود را در عراق به عنوان یک 
نیروی به اصطاح ضدتروریســم و به محاق بردن 
مصوبه قانونی پارلمان عراق برای اخراج نیروهای 
آمریکایی از این کشور که امروز عزم جدی در بین 
مردم و مسئوالن عراقی برای تحقق آن وجود دارد، 

موجه جلوه دهند.«
ســفیر ایران در عراق در ادامــه تصریح کرد: 
»واشــنگتن در توجیــه حضور خــود در عراق به 
دنبال یک اهرم فشــاری علیه دولــت و گروه های 
مقاومت اســت.« وی هدف آمریکایی ها و اذناب 
منطقه ای اش را ایجاد اختافات داخلی در عراق 
دانســت و افزود: »ســناریوی مدنظر بر این اصل 
استوار است که جریان های سیاسی یکدیگر را متهم 

کــرده و در نتیجه چنین اقدامی و ایجاد اختافات 
داخلی، عراق را از موضوعات اصلی، یعنی مسائل 
اقتصــادی و خروج نیروهــای آمریکایی دور نگه 
دارد.« مسجدی در پایان تصریح کرد: »اصلی ترین 
راه مقابله با طرح ها و توطئه های دشــمنان عراق 
وحدت، همدلی و همکاری میان مردم و مسئوالن 
این کشور برای فائق آمدن بر مشکات و ناامنی ها 
و ناکام گذاشتن توطئه بیگانگان از جمله آمریکا و 

رژیم صهیونیستی است.«

یکاست وژه کالن آمر ناامن سازی عراق؛ پر
 سفیر ایران در عراق در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق
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 BBBB در ابتــدا می خواهیم در حــوزه تقابل 
رســانه ای اســتکبار با شــخص رهبر 
معظم انقالب یک تحلیل کوتاه از شما 

بشنویم.
نظام سلطه بر اساس تجربه ای که از دوران حضرت 
امام راحل)ره( داشــت، بنایش بر این بود که دوران 
رهبــری آقا را هر طور که شــده، بایکــوت کند و 
اجازه ندهد ایشــان مطرح شوند و مردم دنیا ایشان 
را به منزله یک شخصیت تعیین کننده در معادالت 
بشناسند؛ چراکه در دوره امام)ره( این اتفاق افتاد و 
با وجود محدودیت های رســانه ای که در آن دوران 
بود، حضرت امام)ره( در ســطح وسیعی شناخته 
شــدند. البته رسانه های اســتکبار پیش از پیروزی 
انقاب چون به تشکیل حکومت و پیروزی حضرت 
امام)ره( باور نداشتند، خیلی ایشان را مطرح کردند 
و امام یک شــخصیت جهانی شــناخته شده شد و 
تحریفات بعدی نتوانســت به طــور کامل مانع از 
شناخت مردم دنیا شود. به نظر بنده در مورد حضرت 
آقا هم تاش کردند مردم دنیا با ایشــان و افکارشان 
آشنا نشــوند. البته تا سال 1388 که ماجرای فتنه را 
داشتیم و شــرایط تغییر کرد. دشمن در جریان فتنه 
 
ً
 و مصداقا

ً
به اهمیت و نقش این جایــگاه موضوعا

بیش از گذشته پی برد؛ بنابراین، خیلی صریح و رو 
در رو در مقابل آقا قرار گرفتند و ناگزیر شدند که در 

سیاست خود تجدیدنظر کنند. 

 BBBB این راهبرد و سیاســت جدید چیست؟
چرا از فتنه سال 13۸۸ این اتفاق افتاد؟

در فتنه ســال 1388 به تعبیر آقــا اینها نظام را تا لبه 
پرتگاه بردند و این تعبیر نشان از حجم و پیچیدگی 
آن طراحــی دارد. خود مجموعه نظام ســلطه هم 
اذعان داشــت که این حرکت، یعنی فتنه تمام کننده 
است و واقعا تنها سنگری که کشور را از لبه پرتگاه 
نجات داد، شخص رهبری بود. خیلی ها سنگرشان 
در ماجرای فتنه دیر یا زود فتح شد؛ ولی همان هایی 
هم که ثابت قدم ماندند، ثبات قدم شــان مبتنی بر 
استحکام ستون و بنیانی به نام رهبری بود؛ آنها وقتی 
دیدند ایشان ایستاده، به پشت گرمی این ایستادگی 

آنها هم ایستادند. 
اگر کوچک ترین تزلزلی در رفتار ایشــان در آن 
 ســنگر این افراد هم فتح شده بود. 

ً
دوران بود، حتما

ایشــان مصداق آن »سکینه فی قلوب المؤمنین...« 
بودند. وقتی دشــمن دید مهم تریــن اقدامی را که 
می توانست بعد از انقاب نظام را به پرتگاه برساند، 
انجام داده و رهبری مانع از تحقق اهداف آن شده، 
راهبــردش را تغییر داد و راهبرد هجمه به ســمت 
ستون و عمود خیمه کشــور و انقاب را برگزید، تا 
یا ایشــان را از میدان به  در کنند یا نگاه ها به ایشــان 
را طــوری کنند که اگر هم هســت، دیگر نتواند آن 

کارکردها و اثرگذاری خودش را داشته باشد.

 BBBB یعنــی منشــأ همه ایــن تغییــرات در
راهبردهای دشمن را از ماجرای فتنه ۸۸ 

می دانید؟
نــه از قبل هم زمینه هایی بــود؛ ولی فتنه 88 خیلی 
تعیین کننده بــود؛ البته در فاصلــه نزدیکی پس از 
فتنه 88 نیز اتفاقاتی در منطقه افتاد که این مســئله 
را تکمیل و تشــدید کرد. سال 1388 مسئله داخل 
ایران بود، اما ســال 1389 در مســائل منطقه ای و 
بیداری اســامی و پس از آن هم بحران سوریه در 
به کارگیری این راهبرد از ســوی دشمن بسیار مؤثر 
بود. یعنی بر اســاس طراحی های دشمن، قرار بود 
اتفــاق بزرگی در منطقه بیفتد که هدف نهایی ایران 
و انقاب اسامی بود، این اقدام هم بسیار پیچیده و 
با طراحی گسترده ای بود. آنجا هم باز تنها کسی که 
ایستاد و جلوی آن حرکت عظیم براندازانه منطقه ای 

را گرفت، حضرت آقا بودند.
در ماجرای فتنه 88 که داخلی بود، عده ای با آقا 
 هیچ 

ً
همراهی داشتند؛ اما در ماجرای سوریه تقریبا

کسی با آقا همراهی نداشت؛ یک عده با صراحت و 
یک عده هم با ماحظات مخالفت را بیان می کردند، 
ولی زمانی که آقا می فرمایند بروید در سوریه و هیچ 
نقطه امیدی وجود ندارد، عده ای به واسطه اطمینانی 

که به ایشان داشتند، وارد میدان شدند. 

شــنیدم جناب سیدحســن نصرالله در جایی 
گفته اند وقتی قرار شد حزب الله در ماجرای سوریه 
ورود مســتقیم کند، از قول حضرت آقا نقل شد که 
ایشــان وعده پیروزی داده اند. جناب سیدحســن 
فرماندهــان حزب الله را جمع می کنــد که با آنها 
صحبت کرده و ورود حزب الله را مطرح کنند. ایشان 
آنجا بــا بچه های حزب الله دربــاره ورود به جنگ 
ســوریه و پیروزی صحبت می کننــد؛ در حالی که 
هیچ گشایشی آن موقع وجود نداشت و حتی امیدی 
به گشایش هم نبود، خودشان باور نداشتند صحنه 
 
ً
سوریه مشــمول ظفر و پیروزی باشد، چون حقیقتا

هیچ نشــانه ای از پیروزی وجود نداشت. دشمن تا 
پشت کاخ اسد رســیده بود، دو سوم سوریه اشغال 
شده و وحشت همه جا را گرفته بود، ایشان گفت به 
واسطه اطمینان به وعده ولی امر و اطمینان قلبی به 
ایشان این مسئله را هم مطرح کردم و همه پای کار 
 که فتوحات در سوریه آغاز می شود، 

ً
آمدند که بعدا

وعده صادق حضرت آقا آشکار می شود.
لذا دشــمن دیــد در آن صحنه هم کســی که 
معادالت را به هم زد، رهبری بود. برای این موضوع 
نکته ای هم از حاج قاســم سلیمانی دارم که عرض 
می کنم. لذا دشمن به این نتیجه رسید که این سنگر 
را باید حتما آنقدر بزند که یا دیگر برخی مواضع  را 
نگیرند و برخی اقدامــات را نکنند یا اینکه نگاه ها 
را به ایشــان تغییر دهند تا ایشان دایره نفوذ و میزان 
تأثیرگذاری ها یش کاهش یابد. مســیر این راهبرد 
دشمن هم ایجاد شــبهات، ابهامات و تردیدهایی 
اســت که برای دیگران به وجود می آورند؛ لذا هر 
حرکتی از سوی آقا انجام می شود، بدون استثنا ایشان 

مورد هجمه قرار می گیرند. 
در رفتار سیاسی و رسانه ای جبهه استکبار و کفر 
 نقاط ضعف ما را مورد هجمه و 

ً
می دیدیم که قبــا

عملیات رسانه ای قرار می دادند و برجسته می کردند 
و نقطه قوت را مســکوت می گذاشتند. اآلن طوری 
شده است که حتی نقاط قوت را هم به نقاط ضعف 
تبدیل می کنند و اجــازه نمی دهند حتی نقطه ای به 
واسطه سکوت و از کنار آن گذشتن به نقطه امید برای 

اندکی یا انبوهی از جمعیت تبدیل شود. 

امروز در دستاوردهای علمی و فناوری چه اتفاقی 
می افتد، ســریع با شبهه و تمســخر سعی می کنند 
دســتاورد را بی نتیجه کنند. در برنامه مســتند غیر 
رسمی هم که منتشر شد، 2۴ ساعت سکوت داشتیم 
و حرکت جدی نداشتند؛ اما بعدش شروع کردند به 

اشکال مختلف این کار را زدند.
از هیچ چیز نمی گذرند؛ این راهبرد رســانه ای 
دشــمن اســت و از منظری هم می توانــد دقیق و 
هوشمندانه ارزیابی شود. این واقعیتی است که با آن 
مواجه هستیم. گام اول برای مواجهه با این جریان، 
درک درســت از این وضعیت است. فلسفه ای که 
دشمن به ســراغ این راهبرد رفته، این است که این 
جایــگاه نجات بخش بــرای کشــور و برهم زننده 
برنامه های آنهاســت. اینجاست که جمله معروف 
امام)ره( که فرمودند: »پشتیبان والیت فقیه باشید تا 

 درک شده است. 
ً
به ممکلت آسیبی نرسد.« عما

 BBBBآقای دکتر راهکاری هم دارید؟ 
بله به نظرم ما در ایــن طرف میدان باید متوجه این 
موضوع باشــیم کــه وقتی از رهبــر معظم انقاب 
موضعی می شنویم که با منطق ما سازگاری ندارد، 
تاش کنیم منطق آن را درست بفهمیم به جای آنکه 
بخواهیم آن را زیر ســؤال ببریم؛ چون قرار نیست 
همه تصمیم های رهبری مطابق میل ما باشد. به هر 
حال ایشان یک اسام شناس، با هوش باال، صاحب 
تجربیات فوق العاده،اهل مطالعه زیاد، مشــرف به 
مسائل کشــور و جهان و عالم به مصالح جامعه و 
شاید باالتر از همه حکیم هســتند و تدابیرشان بر 
اساس حکمت اســت. اگر این را مبنا قرار بدهیم، 

دیگر حرفی باقی نمی ماند. 

 BBBB اشاره ای هم به شهید بزرگوار حاج قاسم 
ســلیمانی داشــتید، در این خصوص 

بفرمایید.
نکته ای که در اینجا باید بگویم تفاوت های فاحش 
ایشــان با خیلی دیگر از آدم های اطراف ما بود. به 
گمــان بنده علت یا یکی از دالیــل این علقه که آقا 
به ایشــان داشتند و ایشان به آقا هم همین بود. برای 

من مسجل اســت، من در چند صحنه ای که خودم 
حضور داشــتم از نحوه مواجهه حاج قاسم با آقا و 
 متفــاوت بود. من نمونه 

ً
 آقا را دیدم، واقعا

ً
متقابــا

دیگری ســراغ ندارم، خیلی ویژه بود و ناشی از یک 
اتصاالت درونی بین آقا و حاج قاسم بود. حاج قاسم 
در مصاحبه ای که با ایشان کردیم )تنها مصاحبه ای 
بود که در دوران فرماندهی نیروی قدس داشــتند(، 
نکات مهمی گفت. البته برای ما هم عجیب بود که 

ایشان پذیرفتند مصاحبه کنند!
در این مصاحبه ایشــان در یک قسمتی چیزی 
می گوید که خیلی به نظر من مهم است. می گوید: 
»در بیست سالی که در محضر آقا بودم، نتیجه تقوا را 
که حکمت می شود، در آقا به طور کامل دیده ام؛ در 
هر چیزی که ایشان شبهه می کنند مطمئن می شوم که 
در انتهای آن شبهه در می آید و بر هر چیزی که یقین 
می کنند، مطمئن می شوم موفقیت به دست می آید.« 

 عین قول حاج قاسم است. 
ً
این تقریبا

این محصــول 20 ســال مراوده کســی مانند 
حاج قاسم با آقاست. ایشان را یک حکیمی می داند 
 شبهه 

ً
که اگر در یک مسئله ای شبهه می کنند، واقعا

درســت است و مســئله به نتیجه نمی رسد و وقتی 
 به نتیجه می رسد.

ً
مطمئن شوند هم حتما

این است که در آن وضعیت وقتی آقا به حاج قاسم 
می گویند برو به سوریه با آن مختصاتی که از سوریه 
گفتم، ایشــان هم تردید نمی کند، چون به آقا یقین 
دارد و می دانــد بــه نتیجه و پیروزی می رســد. در 
ماجرای جدایی اقلیم کردســتان، آقا حاج قاسم را 
صدا می کنند که ســریع برود مسئله را خاتمه بدهد 
و همه  کارهای دیگر را تعطیل کند، حاج قاسم همان 
شــب می رود و در عرض 72 ساعت بیشتر و کمتر 
ماجرای اقلیم را پایان می دهد و ورق بر می گردد. به 
این باور رسیدن خودش یک درجاتی از حکمت را 
می خواهد. خیلی ها مرید قلبی آقا هستند، اما هنوز 
به این باور نرسیده اند، این خودش یک رشد و بلوغ و 

تعالی روحی می خواهد. 
حاال صحبت هــای آقا درباره امــام)ره( را هم 
ببینید، همین تعبیــر را آقا درباره امــام)ره( دارند. 
می فرمایند که امام)ره( یک شخص حکیمی بودند 
و تعریف می کنند که یعنــی چی؟ اینکه امام غیب 
نمی دانســت و ادعای ما این نیست، امام حکمت 
داشت و این حکمت سبب می شد پشت صحنه را 
ببیند که این هم به دلیل همین صافی باطن و مبارزه با 

نفس، تقوا و تعالی روحی ایشان بود.

 BBBB در واقع شما پاسخ پرسش قبلی را هم به  
صورت دیگری دارید می دهید.

بلــه در خصوص راهکار، اگر فقــط همین مهم را 
دریافت کنیم که شخص حکیم در رأس نظام است و 
این شخص حکیم موضع گیری هایش رفتار، سکوت 
و حرکتش همه مبتنی بر حکمت است، مسئله حل 
می شود.  البته در بسیاری موارد اگر وظایف رهبری 
را بدانیم و به وجوه مختلف مسائل کشور آشنا باشیم 
و گرفتار حب و بغض ها نباشــیم، می توانیم منطق 
 
ً
رفتار حضرت آقــا را درک کنیم و تبعیت ما صرفا

تعبدی نباشد.

 BBBB ،این همان بحث تبعیت محض است 
درست است؟

برای اینکه شبهه نباشد این را هم عرض کنم. خود 
آقا هم می فرمایند که در تبعیت از رهبری این بحث 
 باید سایق و تمایات ما هم مانند 

ً
نیســت که مثا

ســایق رهبری باشــد. الزم نیســت ما هر جایی 
خودمان را حتی با ذائقه آقا تطبیق دهیم. جایی امر 
و نهی اســت،مواضع اصولی و کان است که باید 
 رعایت و تبعیت شــود. جایی هم هست که 

ً
کاما

سلیقه اســت و ملزم نیستیم از سلیقه ایشان تبعیت 
 
ً
کنیم؛ هر چند سایق و تمایات ایشان هم انصافا

بسیار جذاب و دوست داشتنی است.
برای نمونه، در دوران امام می گفتند ایشان عطر 
»تی ُرز« می زنند، خیلی از بچه حزب اللهی ها هم 
به خاطر همین »تی رز« می زدند که عطر خوش بویی 
هم بود! اما این تبعیت از امام)ره( نبود. کسی هم که 
بوی »تی ُرز« را دوست نداشت، مخالف امام نبود!

 BBBB.ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید 

راهبرد

گروه گزارش
صبح صادق

تبیین

 ریشه دغدغه معیشت

یکی از دغدغه های مهم رهبر معظم انقاب 
معیشــت مردم اســت. گرانی و مشکات 
معیشــتی از چالش های مهم این روزهای 
جامعه ایرانی اســت و مســئوالن کشــور 
بیــش از هر زمان دیگر در ایــن باره، نقش 
تعیین کننده ای را بر عهده دارند. در سخنان 
رهبر معظــم انقاب اســامی خطاب به 
مسئوالن کشور همواره معیشت مردم تأکید 
می شود؛ اما چرا ایشان روی مسئله اقتصاد و 
در حوزه اقتصاد در بحث تولید داخل تأکید 

دارند؟ 
بــرای واکاوی این موضوع الزم اســت 
ســیره و روش زندگــی ایشــان را واکاوی 
کنیم. ایشان بر همان منش علوی در رابطه 
با حکومت داری عمل کرده و همواره سطح 
زندگی و معیشــت خود را با سطح طبقات 
پایین مردم تطبیق داده اند؛ چیزی که در منش 
عمده مراجع تقلید و علمای بزرگ می بینیم. 
درباره امام خمینــی)ره( هم همینطور بوده 
 هیچگاه هیچ فردی نمی تواند 

ً
است و اصوال

چنیــن در معــادالت ابرقدرت های جهان 
اخال ایجاد کند مگر اینکه ابرقدرت نفس 

را نابود کرده باشد. 
 تنها چیزهای با ارزشی که در 

ً
ایشان تقریبا

خانه دارند، همان کتاب هایی است که برای 
 در دوره رهبری هیچ 

ً
مطالعه دارند. تقریبــا

وسیله جدیدی به زندگی ایشان راه پیدا نکرده 
 هم 

ً
و با همان اســباب و وســایل که عمدتا

جهیزه همسرشان است، زندگی می کنند. در 
خصوص اطاع از وضعیت مردم هم، چون 
همواره مایحتاج منزل و خانواده را خودشان 
تهیه کرده و فرزندان و نوه های ایشان هم بر 
همین سلوک ساده زیســتی و با مردم بودن 
هستند، هر اتفاق معیشتی که گریبان مردم 
را بگیرد، گریبان ایشــان و خانــواده را هم 
می گیرد. در واقع پیگیری ها و دلسوزی های 
رهبر معظم انقاب در خصوص اقتصاد و 
معیشت بخشی به دلیل همین درک عمیق و 

میدانی از وضعیت معیشتی است.
در حــوزه تربیــت فرزنــدان و کنترل 
آقازاده ها، ایشــان به جرئت موفق ترین مقام 
سیاسی طول تاریخ انقاب هستند. اگرچه 
فرزندان ایشــان توانایی علمــی یا اجرایی 
برای قبول بسیاری از منصب های حکومتی 
یا علمی را دارند، اما با تأکید آقا و همراهی 
فرزندان هیچ گاه در چنین مســئولیت هایی 

قرار نمی گیرند. 
امــا دیگر اصل مهمی کــه رهبر معظم 
انقاب بــرآن تأکید دارند، همســایه داری 
است. منطقه ای که در حال حاضر مجموعه 
دفتر رهبر انقاب در آنجا قرار دارد، به علت 
تمهیدات امنیتی کمی رفــت و آمد را برای 
مردم عادی ســخت می کند، اما جالب این 
است که با وجود هر پروتکل امنیتی، آقا تأکید 
دارند که همســایه ها بایــد در کمال آرامش 
و امنیــت باشــند و حداقــل مزاحمت هم 
برای شان ایجاد نشود. حتی در مراسم های 
ایام محرم و فاطمیــه هم حضرت آقا تأکید 
دارند که نباید مراســم باعث مزاحمت در 
رفت و آمد و ایجاد سر و صدا برای همسایه ها 
باشد. البته یکی از مهمانان ویژه افطاری های 
رمضانی رهبر معظم انقاب نیز در روزهای 

آخر ماه مبارک رمضان، همسایه ها هستند. 
با تمام این احواالت باید گفت، یکی از 
مهم ترین وجوه عظمت رهبر معظم انقاب 
با مردم بودن، مردم داری و توجه به وضعیت 
مردم اســت، اگرچه برخی مسائل امنیتی 
سبب می شود که این ارتباط مستقیم و در بین 
مردم نباشــد؛ اما از طرق مختلف و حتی با 
زندگی کردن شــبیه مردم میسر شده است؛ 
موضوعی که شــاید تا دیده نشــود باور هم 

نخواهد شد.

آقا هدف اصلی دشمنان شده است
واکاوی جنگ رسانه ای جبهه استکبار علیه رهبر معظم انقالب در گفت وگوی صبح صادق با دکتر مهدی فضائلی

علیرضا جاللیان
روزنامه نگار

با پخش مستند »غیر رسمی« واکنش های زیادی از سوی افراد مختلف با گرایش های گوناگون از داخل و خارج به وجود آمد. پس از گذشت چند ساعت از 
پخش این مستند در گوشه و کنار انتقاداتی به پخش آن به واسطه نوع پرداختن به موضوع شد؛ اما عمده نظرات درباره این مستند مثبت بود. در این میان، خط 
تخریب بعد از یک روز آغاز شد و با یک حرکت رسانه ای سعی شد همه نکات مثبت مستند که بخشی از واقعیت های زندگی سیاسی و فرهنگی رهبر معظم 
انقالب بود، نادیده گرفته شــود. بر این اســاس و مبتنی بر همین موضوع با مهدی فضائلی، کارشناس حوزه رسانه و عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم 

انقالب گفت وگویی را ترتیب دادیم که خالصه ای از آن را می خوانید.

عکس : حامد گودرزی

 باید سایق 
ً
1- آقا می فرمایند که در تبعیت از رهبری این بحث نیست که مثا

و تمایات ما هم مانند سایق رهبری باشد. الزم نیست ما هر جایی خودمان 
را حتی با ذائقه آقا تطبیق دهیم. جایی امر و نهی است،مواضع اصولی و کان 

 رعایت و تبعیت شود. 
ً
است که باید کاما

2-  اگر کوچک ترین تزلزلی در رفتار ایشان در آن دوران) فتنه 88( بود، 
 سنگر این افراد هم فتح شده بود. ایشان مصداق آن »سکینه فی قلوب 

ً
حتما

المؤمنین...« بودند.
3- فلسفه ای که دشمن به سراغ این راهبرد رفته، این است که این جایگاه 

نجات بخش برای کشور و برهم زننده برنامه های آنهاست. اینجاست که جمله 
معروف امام)ره( که فرمودند: »پشتیبان والیت فقیه باشید تا به ممکلت آسیبی 

 درک شده است.
ً
نرسد.« عما

   ذره بین    
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یادداشت

جهان

 پشت پرده اختالفات 
میشل عون و سعد حریری

سه ماه از زمانی می گذرد که میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان، پس از دیدار و رایزنی 
بــا گروه های سیاســی مختلف مجلس، 
سعد حریری، رئیس جریان المستقبل را 
مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان کرد. این 
تصمیم حدود یک ماه پس از آن صورت 
گرفت که انفجار مهیب بندر بیروت سبب 
شد تا دولت حســان دیاب، نخست وزیر 
اســتعفا کند و رایزنی ها بــرای انتخاب 
نخســت وزیر در نهایت به رئیس جریان 
المستقل ختم شد که در وضعیت کنونی 
وظیفه ای دشــوار برای این سیاســتمدار 
۵0 ساله لبنانی به حساب می آید. کسی 
که پیشتر هم از سال 2016 رئیس دولت 
لبنان بود و در ژانویه 2020 زیر فشار افکار 
عمومی و اعتراضات سراسری علیه فساد 

و ناکارآمدی، از مقام خود کناره گرفت.
در چنین فضایی، با وجود اقداماتی که 
حریری دنبال می کند، او هنوز نتوانســته 
است در تشکیل دولت جدید لبنان توفیقی 
داشته باشــد و به واســطه اختافاتی که 
درباره چگونگی تشکیل دولت و نیروهایی 
که به کار گرفته می شــود با رئیس جمهور 
پیدا کرده است، چشــم انداز روشنی هم 
برای این موضوع دیده نمی شــود. این در 
حالی است که در روزهای اخیر ویدئویی 
ناخواســته از مکالمات رد و بدل شــده 
بین میشل عون و حســان دیاب از سوی 
مســئوالن کاخ ریاســت جمهوری لبنان 
منتشر شده اســت که در آن میشل عون، 
ســعد حریری را فــردی دروغگو در امر 
تشکیل دولت معرفی می کند. در ادامه هم 
حریری در صفحه شخصی خود در توئیتر 
به اظهارات مطرح شــده از سوی میشل 

عون واکنش نشان داد. 
مجموعــه این موارد نشــان می دهد، 
با وجــود وعده های ســعد حریری برای 
تشکیل ســریع دولت، اختافات قدیمی 
بین گروه های سیاسی سبب شده است تا 
طبق معمول تصمیمات مهم مانند انتخاب 
و  نخســت وزیر  انتخاب  رئیس جمهور، 
تشکیل دولت، به کندی پیش رود. درباره 
چرایی اختافات عون و حریری چند نکته 

قابل توجه است؛ 
1ـ دو طــرف در برنامه های سیاســی با 
یکدیگر اختافات جدی دارند و هر یک 
در تاش هســتند تا گزینه های مورد نظر 
خود را در ســاختار دولت جدید داشــته 
باشند؛ از همین رو در مقابل یکدیگر کوتاه 
نمی آیند، هرچند برخی هم بر این باورند 
که جریان ملی آزاد )میشل عون و داماد او 
جبران باسیل( به دنبال این است تا حریری 

را در تشکیل دولت ناکام بگذارد. 
2ـ باید مورد توجه قرار گیرد، بهره برداری 
سعد حریری از شــرایط کنونی و اعمال 
نفوذی اســت که فرانســه پس از انفجار 
بندر بیروت، در لبنان دارد؛ حریری تاش 
می کند تا حد امکان امتیازهایی را از میشل 
عون دریافت کند که به دســت آوردن دو 
وزارتخانه دادگستری و کشور از آن جمله 

هستند. 
3ـ نکته دیگر که باعث شده تا چشم انداز 
تحوالت لبنان روشــن نباشد، به خروج 
دونالد ترامپ از کاخ ســفید برمی گردد؛ 
کســی که مواضع تنــدی علیه مجموعه 
محــور مقاومــت و به طور مشــخص 
حزب اللــه لبنــان داشــت. از همین رو، 
روی کار آمدن بایدن ســبب شده است تا 
بازیگران داخلی لبنان در زمینه نقش هایی 

که می توانند ایفا کنند، تجدیدنظر کنند.

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل

اتحاد علیه استبداد

اندیشکده کارنگی: اقدامات سرکوبگرانه سران 
سعودی موجب شده است مخالفان خارج نشین 
بیش از پیش در نشست های جهانی حضور یابند 
و در ســازمان های حقوق بشــری عضو شوند. با 
وجود اینکه مخالفان اختافاتی دارند؛ اما فضای 
مشــترکی را برای اتحاد علیه اســتبداد ولی عهد 
یافته اند و توانمندی آنها تهدیدی برای بن سلمان 
اســت. »ســعد الفقیه« از مخالفان عربســتانی 
می گوید اقدامات بن سلمان موجب شد کسانی 
که در بخش خاکستری ایســتاده بودند، به میان 

معارضان بیایند.

شلیک در ایران، پیام به واشنگتن

روزنامه االخبار: مانورهای موشــکی جمهوری 
اسامی ایران نشان می دهد، پیام های این کشور 
نه تنها به رئیس جمهور شکســت خورده آمریکا، 
بلکه به رئیس جمهور جدید آن نیز هست که وارد 
کاخ ســفید خواهد شــد. در واقع ایران درصدد 

آن است که راه های سیاســت فشار حداکثری و 
محاصره را که دولت ترامپ علیه این کشــور در 
پیش گرفته بود، برای بایدن ببندد و حتی اگر قرار 
باشــد مذاکره ای بین دو کشور صورت بگیرد در 

همین راستا باشد.

شکست طرح های بن سلمان

پایگاه دیلی بیســت: طرح محمدبن ســلمان، 
ولی عهد عربســتان ســعودی برای پر کردن ۵9 
آسمان خراش شهر به اصطاح »بیزینس پارک« 
با مقرهــای متعلق به شــرکت های معتبر مالی 
 ناموفق بوده اســت. 

ً
و فنــاوری اطاعات عمدتا

شرکت هایی شــامل گوگل و زیمنس مصمم 
به حفظ مقرهای منطقــه ای خود در امارات 

متحــده عربی با وجود آنکه از ســوی این 
 Program HQ ابتکارعمل موســوم بــه

هدف گرفته شــده اند، هستند. ابتکار 
Program HQ به نوبه خود بخشــی 

از یــک برنامه اصلی 10 ســاله با 

هدف کاستن از اتکای عربســتان به درآمدهای 
نفتی موســوم به برنامه Vision2030 اســت که 
همچنین شامل احداث یک شهر تفریحی بزرگ 
۵00 میلیارد دالری )شهر نئوم( با هدف رقابت با 

شهر دوبی به عنوان یک کانون گردشگری است.

تهدید از درون

اندیشکده بگین سادات: رژیم صهیونیستی با 
تهدیدهای عینی داخلی مواجه شــده و به همین 
دلیل به ایجاد یک نیروی امنیتی قوی نیاز است. 
آنچه الزم اســت ایجاد یک نیــروی امنیتی قابل 
توجه بر اســاس نیروهای ذخیره و شاید تحت 
نظر فرماندهی جبهه داخلی یا پلیس مرزی 
اســت. این  می تواند نوعی نگهبان شهری 
مشــابه گارد ملی در ایــاالت متحده اما 
توانمند و حرفه ای تر  یافته،  گســترش 

باشد.

ابر قدرت موشکی

روزنامه جروزالم پست: تصاویر دریافتی از ایران 
نشان دهنده دقت و نقطه زنی موشک های ایران بود. 
ایران می خواهد نشان دهد یک ابرقدرت موشکی 
است. ایران در حال نشان دادن تسلیحاتی است 
که طی سال های اخیر و در زمان ریاست جمهوری 
»دونالد ترامپ« ســاخته و دولت جدید آمریکا 
به ریاســت »جو بایدن« را به نوعی با یک »عمل 

انجام شده موشکی عظیم« مواجه می کند.

اتحاد شکست خورده 

جروزالم پســت: باب المندب، ورودی باریک 
دریای ســرخ بــه خلیج عــدن اســت و رژیم 
صهیونیستی، عربســتان سعودی و امارات، برای 
این تنگه اهمیت راهبردی جهت تضمین دسترسی 
به اقیانوس هند و اطراف آن قائل هســتند و از این 
رو همگان بر اینکه نباید گذاشت باب المندب به 
دســت نماینده ایران یعنی حوثی ها بیفتد، اتفاق 

نظر دارند.

   رصد    

وشن با موشک های نقطه زن ارسال پیام ر

ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا 
)سنتکام ( که از فروردین 1398 از سوی ایران 
به عنوان گروه تروریستی به شمار می آید، یکی 
از شش ســتاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 
ایاالت متحده آمریکاســت کــه از اول ژانویه 
1983 برای رصــد و ایجاد میدان عملیاتی در 
منطقه غرب آسیا، خلیج فارس، آسیای میانه و 
منطقه شاخ آفریقا تأسیس شده است. هم اکنون 
27 کشــور از مجمع جزایر سیشل در آفریقا تا 
قزاقستان در آسیای مرکزی در زیرمجموعه این 

مرکز قرار دارند.
 در هنگام تأسیس این مرکز در دوران رونالد  
ریگان بنا به حساســیت های موجــود، رژیم 
صهیونیستی در زیر مجموعه ستاد فرماندهی 
اروپایــی ایاالت متحده تعریف شــد. آمریکا 
هر دو ســال به تغییراتی در چینش کشورهای 
زیر مجموعه ســتادهای شش گانه خود دست 
می زند. جابه جایی رژیم صهیونیستی از ستاد 
اروپا به ســتاد مرکزی در ابتدا شاید مسئله ای 
بروکراتیک و معمول مانند بسیاری از تغییرات 
دیگر به شــمار آید؛ امــا با در کنــار هم قرار 
دادن تحوالت سیاســی، نظامــی و امنیتی در 
چند ســال اخیر در غرب آسیا روشن می شود 
که این تغییر، جزئــی از جورچین آمریکایی ـ 
صهیونیســتی اســت که مقامات واشنگتن به 
منظور تغییرات مورد نظر خود در غرب آســیا 
بــه انجام آن مبادرت کرده اند.  در واقع می توان 
این حرکت را گامی دیگر از سوی محور غربی، 
عربی و عبری برای فشار به مقاومت که کانون 
آن در غرب آســیا قرار دارد، برشمرد. برخی از 
اندیشــکده ها این تصمیم را در راستای تمرکز 
آمریکا در شرق آســیا و تمایل برای واگذاری 
اختیارات خود به رژیم صهیونیستی دانسته اند، 
اگر چه این تحلیل را نمی توان به صورت کامل 
رد کرد؛ اما از ســوی دیگر نمی تــوان آن را به 

عنوان دلیل محوری این جابه جایی لحاظ کرد. 
چه آنکه بنیاد یهودی امنیت ملیJINSA( ( نیز 
دلیل عمده این جابه جایی را بخشــی از توافق 
 Mick ابراهیم دانســته اســت. میک مولروی
Mulroy(( نظامی ارشد آمریکا این جابه جایی 

را پاســخ به حساســیت های تل آویو نسبت به 
دشمن شــماره یک رژیم صهیونیستی، یعنی 
ایران برشمرده است. از سوی دیگر، همان گونه 
که جنبش حمــاس در واکنش به این تصمیم، 
آن را از پیامدهای ســازش حکام عرب با رژیم 
صهیونیستی دانســت، این اتفاق را می توان در 
ادامه سلسله اقدامات رژیم آمریکا در راستای 

معامله قرن دانست. 
معاملــه قرن یک معامله دو وجهی اســت 
که یک وجه آن تقویــت جایگاه و امنیت رژیم 
صهیونیســتی و وجه دوم آن تضعیف مقاومت 
است. تصویب انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
به بیت المقدس، ترغیب و اجبار کشــورهای 
عربی بــرای ارتباط با رژیم صهیونیســتی، به 
شهادت رساندن ســردار ســلیمانی و انتقال 
رژیــم صهیونیســتی از حوزه اروپــا به غرب 
آســیا اقدامات متفاوتی است که در یک مسیر 
مشترک از ســوی واشــنگتن انجام می شود. 
همکاری های امنیتی ـ نظامی از دیگر اهداف دو 
وجهی این تغییر است، اگر چه آمریکا و رژیم 
امنیتی ـ  گســترده  همکاری های  صهیونیستی 
نظامی داشــته و دارند که نمونه اخیر آن مانور 
مشترک آنها در قالب مانور آذرخش سخت3 
Enduring Lightning III(( در اکتبــر 2020 
بوده اســت؛ اما واشــنگتن تاش دارد هر چه 
سریع تر ارتباطات امنیتی برخی از کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی را تعمیق ببخشد و 
از حالت نیمه پنهان به حالت آشــکار در آورد 
تا به زعم خود بــه آرایش قوی تر متحدانش در 
مقابل ایران و محور مقاومت دست زده باشد، 
حال آنکه محور مقاومت با وجود فشــارهای 
گســترده محور آمریکایی ـ صهیونیستی از پنج 
سال گذشته تاکنون در سراسر منطقه از یمن تا 
سوریه، لبنان، فلسطین و عراق به پیروزی های 

چشمگیری دست یافته است.

مصنوعی  تنفس 
هدف از عضویت رژیم صهیونیستی در سنتکام چیست؟

   پنجره    

 صحنه روابــط بین الملل قواعد و مناســبات 
مشخصی دارد که بخش مهمی از آن بر اساس 
مؤلفه ای، مانند موازنه تهدید سامان یافته است؛ 
از این رو کشورها با تقویت و اثبات توان نظامی 
خود قادر خواهند بود تا اراده خویش در صحنه 
بین الملل را محقق کنند و آنچه را که تأمین کننده 
منافع منطقه ای و بین المللی آنهاســت، تأمین 
کنند. رژه های نظامــی، رزمایش ها، رونمایی 
از تســلیحات راهبردی و موارد این چنینی از 
جمله اقداماتی است که به موازنه تهدید کمک 
کرده و نه تنها پشــتوانه تصمیمات دیپلماتیک 
کشــورها در فضای بین المللی بوده اســت؛ 
بلکه کاربردهای مهم دیگــری، مانند تعدیل 
تصمیمات کشــورهای دیگر در رابطه با سایر 
کشورها را در پی داشته و در موضوع مشخص 
و با اهمیتی مانند اقدامات نظامی کشــورهای 
متخاصم نیز نقش بازدارندگی و تعیین کنندگی 
دارد. بر اساس همین راهبرد متداول در عرصه 
بین الملل، جمهوری  اســامی  ایران و ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی به برگزاری رزمایش 
موشکی ویژه ای دست زد که اهمیت و جایگاه 
مهمی نــه تنها در تکوین مناســبات منطقه ای 
به نفع جمهوری اســامی ایــران دارد؛ بلکه 
مناسبات بین المللی را نیز با توجه به شرایط ویژه 
تحوالت جهان و منطقه به گونه ای تحت تأثیر 
قرار خواهد داد که منافع کشــور بیش از پیش 
تأمین شود، از جمله دالیلی که سبب تحقق این 

موضوع خواهد شد، عبارت  است از:
الف ـ اثبات توان موشــکی جمهوری اسامی 
ایران در کنار اقتدار عملکردی این کشــور در 
صحنه بین الملل و رویارویی با تهدیدها نتیجه 
مهمــی در پی دارد که مکمــل برخورداری از 
توان نظامی اســت، یعنی »معتبرسازی تهدید 
علیه دشمنان«؛ از این رو کشورهای متخاصم 
در اقدامات آینده خود با احتیاط بسیار بیشتری 
نه تنها تصمیم خواهند گرفت؛ بلکه در اجرای 
تصمیمات خود و تهدید جمهوری اسامی با 

محدودیت های متعددی روبه رو خواهند شد؛
ب ـ تاش دشمنان برای افزایش حضور نظامی 
در منطقه از جمله از طریق اعزام ناوهای جنگی 
و بمب افکن هــای راهبردی بــرای تغییر رفتار 
منطقه ای و بین المللی جمهوری اســامی ایران 
با این اقدام ســپاه پاسداران نه تنها خنثی خواهد 
شد؛ بلکه از حّیز انتفاع نیز ساقط شده و این پیام 
را به بازیگران معارض خواهد داد که ایران توان 
پاســخگویی به هر اقدام نظامی را در کوتاه ترین 
مدت و با شدیدترین شکل ممکن خواهد داشت؛
ج ـ با توجه به اهمیت تسلیحات موشکی برای 
سایر کشورها و گروه های محور مقاومت و پیوند 
تکنولوژیک برقرار شده در حوزه تسلیحات، این 
رزمایش نه تنها تقویت کننده جایگاه استراتژیک 
آنها در نگرش دشمن نسبت به توان اقدام متقابل 
آنها خواهد بود؛ بلکه در حوزه دیپلماســی نیز 

مقوم محور مقاومت است؛
د ـ نکته مهم دیگــری که تکمیل کننده بندهای 
فوق در تأمین منافع جمهوری اســامی ایران 
و اثبــات توان موشــکی این کشــور با اجرای 
رزمایش موشــکی ســپاه خواهد بود، به توان 
عملیاتی تســلیحات موشکی ســپاه و به ویژه 
موشک های استفاده شــده در این رزمایش بر 
می گــردد که عاوه بر برد بــاال، توان تخریبی 
گســترده و نقطه زنی ویژگی مهم تســلیحات 
عمل کننده مذکور ســرعت باالی آنها و توان 
غافلگیری تجهیزات پدافندی دشــمن و بی اثر 
ســاختن آنهاســت که از نکات مهم رزمایش 

موشکی سپاه است.
در آخر بایــد گفت، صحنــه بین الملل بر 
اساس مناســباتی سامان یافته اســت که ذیل 
دکترین واقع گرایی و اصل منافع قابل تفســیر 
و بررسی اســت؛ از این  رو کشوری در عرصه 
دیپلماسی موفق خواهد بود و کشوری خواهد 
توانست ضمن تأمین منافع تهدیدهای دشمنان 
را بی اثر کند که توان معتبرســازی تهدیدهای 
خود برای کشورهای متخاصم را داشته باشد، 
از این رو این اقدام سپاه پاسداران اهمیت دارد 
که به شــکل راهبردی تأمین کننده این موضوع 

بسیار مهم است.

اقتدار رزمایش 
پیام های رزمایش موشکی  جمهوری اسالمی ایران

   فراسو    

محمدرضا بلوردی
پژوهشگر  مسائل  منطقه

الله کرم مشتاقی
کارشناس بین الملل
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امروزه ایجاد و گســترش فعالیت بنگاه های کوچک و 
متوســط از نقش مهمی در تحرک اقتصادی کشورها 
برخوردار است. بنگاه های کوچک و متوسط، نهادهای 
محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی 
خرد و همچنین کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه ساز 
توســعه اقتصادی کشورها هســتند. در تعریف ارائه 
شده از ســوی »بانک جهانی«، به واحدهای تولیدی 
و خدماتی، با حداکثر 300 نیرو و نیز فروش ســالیانه 
کمتر از 1۵ میلیون دالر، بنگاه های کوچک و متوسط 
گفته می شود. البته تعریف این نوع بنگاه ها در کشورها 
و ســازمان های مختلف جهانی متفاوت بوده و هنوز 
تعریف واحدی بــرای این نوع از واحدهای اقتصادی 
در سراســر دنیا وجود ندارد.  در کشــور ما نیز تاکنون 
تعاریف گوناگونی برای این بنگاه ها ارائه شــده است؛ 
اما یکی از تعاریــف رایج برای ایــن بنگاه های مهم 
اقتصادی، تعریف بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران است که براســاس آن، واحدها بر حسب تعداد 
شاغان تقسیم  می شوند. در تعریف مذکور واحدی با 
کمتر از 10 نیروی کار، یک بنگاه خرد است. همچنین 
واحدهایی با 10 تا ۴9 نیروی کار، بنگاه های کوچک 
بوده و واحدهایی بــا ۵0 تا 99 نیروی کار، بنگاه های 
متوسط هستند. بنگاه های کوچک و متوسط در قیاس 
با بنگاه های بزرگ اقتصادی نیازمند نیروی کار بیشتر 
و سرمایه کمتری هســتند؛ به نحوی که در اصطاح 
اقتصــادی به بنگاه هــای بزرگ اقتصــادی بنگاه های 
ســرمایه بر نیز گفته می شــود. در مقابل این بنگاه ها، 
بنگاه های خرد و متوســط هســتند که بــدون نیاز به 
 کم، توانایی 

ً
فناوری های خاص و با سرمایه های عموما

ایجاد اشتغال باالیی دارند. برای نمونه، ممکن است 
ســرمایه گذاری یک میلیارد دالری در صنعت فوالد 
 چیزی حدود چند هزار شــغل مستقیم 

ً
کشــور صرفا

ایجاد کند، اما زمانی که همین رقم در بنگاه های خرد 
سرمایه گذاری شود، بی شک میزان اشتغال ایجاد شده 
از آن چندین برابر خواهد بود.  براساس نتایج مطالعات 

مســتقلی که طی چهار دهه اخیر در کشورهایی چون 
آمریکا، انگلســتان، آلمان، فناند و کانادا انجام شده 
اســت، بنگاه های کوچک و متوســط با نیاز کمتر به 
ســرمایه اولیه در مقایســه با بنگاه های بزرگ، قادر به 
ایجاد اشتغال و رشد کارآفرینی در سطح باالیی هستند. 
همچنین تجربه هندوستان در بهره گیری از این بنگاه ها 
در دو دهه اخیر، به منزله یک نمونه موفق در میان برخی 
کارشناسان اقتصادی جهان شناخته شده است. از این 
 رو توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها طی دهه های 
اخیر به لــزوم بهره گیری از ظرفیت بنگاه های کوچک 
و متوســط جلب شده است.در کشور ما نیز با توجه به 
ویژگی هایی چون سرمایه نه چندان زیاد برای راه اندازی 
و آمار مناسب اشتغال زایی، این نوع از بنگاه ها همواره 
مورد توجه فعاالن اقتصادی بوده و براساس آمارها بیش 
از 80 درصد از تعداد بنگاه های صنعتی کشور را شامل 
می شوند. به تازگی مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از 
کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر نیروی کار و بیشتر را 
منتشر کرده است. براساس گزارش این مرکز، در سال 
1396 تعداد 30 هزار و 332 بنگاه کوچک و متوسط 
در کشــور فعال بوده که با تعطیلی 1هزار و 362 بنگاه 
)حدود 3/8 درصد( در سال 1397، این تعداد به 29 
هزار و 170 واحد رسیده است. نتایج این گزارش نشان 
می دهد، نه تنها تاکنون حمایت الزم و کافی از این مدل 
از بنگاه های مهم تولیدی و خدماتی در کشور ما انجام 
نشــده اســت؛ بلکه این مجموعه ها دچار مشکاتی 
هستند که گاهی به ورشکستگی آنها و بیکاری نیروی 
کار آنها نیز منجر شــده است. بی شک، بخشی از این 
مشــکات مربوط به ضعف های ســاختاری اقتصاد 
ایران بوده و بخــش دیگر به دلیل شــرایط نه چندان 
مطلوب ســال های اخیر اقتصاد کشور است؛ چرا که 
اقتصاد ایران در سال های اخیر با تحریم های خارجی 
و بی تدبیری های داخلی دســت به گریبــان بوده و در 
نتیجه به واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی صدمات 
جبران ناپذیری وارد شــده است. از سوی دیگر، رکود 
حاکم بر اقتصاد کشــور نیز با شــیوع ویروس کرونا، 
عمیق تر شده و این مسئله لزوم توجه و حمایت از تولید 
به خصوص در این فعالیت ها را صدچندان کرده است.
براساس آمارهای بین المللی، در چند سال گذشته 
در کشــور آلمان ســهم بنگاه های کوچک و متوسط 

در اشتغال 79 درصد و ســهم آنها در تولید ناخالص 
داخلی ۵۴ درصد بوده اســت. همچنین در کشوری 
مانند اندونزی سهم این بنگاه ها در اشتغال 97 درصد 
و در تولیــد ناخالص داخلی ۵8 درصد بوده اســت؛ 
اما در کشور ما بنگاه های کوچک و متوسط در حدود 
۵0 درصد از ســهم اشتغال و تنها 33 درصد از تولید 
ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند. بی شک 
این آمار نه چنــدان مطلوب، نشــان دهنده غفلت از 
ظرفیت عظیم این بنگاه هــا در کمک به حرکت قطار 
اقتصادی کشور است. از این رو صبح صادق در جهت 
بررسی دقیق تر شــرایط بنگاه های کوچک و متوسط 
کشــور و فرصت هــا و تهدیدهای پیــش روی آنها با 
ســهراب دل انگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی 

دانشگاه رازی کرمانشاه گفت وگو کرده است. 

 B مزایای فراوان بنگاه های کوچک
»سهراب دل انگیزان« اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه رازی کرمانشــاه در این زمینه معتقد است: 
بنگاه های کوچک و متوسط چند ویژگی اساسی دارند. 
میزان ســرمایه بری پایین برای تأسیس، در کنار میزان 
اشتغال زایی باالی آنها دو مورد از ویژگی های مذکور 
است. هر دوی این موارد از نکات اساسی و مهم برای 
 دچار 

ً
کشور ما هستند؛ چرا که ما در کشــورمان اوال

محدودیت منابع مالی و جذب ســرمایه گذاری بوده 
 نیازمند یک اشــتغال زایی پایدار و گسترده برای 

ً
و ثانیا

نیروی کار مازاد خود هســتیم. بنابراین حرکت ما در 
جهت توجه به این بنگاه ها ضروری است. البته در حال 
حاضر نیز از نظر تعداد، بیش از 80 درصد واحدهای 
اقتصادی فعال کشــور ما در زمره بنگاه های کوچک و 
متوسط قرار می گیرند که این آمار، نشان دهنده حرکت 
ناخودآگاه اقتصاد ایران در این مسیر نجات بخش است. 
وی با اشاره به مزیت های این نوع از بنگاه داری، افزود: 
راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط بسیار سریع تر 
از نمونه های بزرگ آن اســت که این ســرعت باالی 
راه اندازی به نتیجه گیری و تولید ســریع تر می انجامد. 
مزیت مهم دیگر، ســرعت باالی تغییر فناوری در این 
بنگاه هاست؛ یعنی بنگاه کوچک و متوسط قادر است 
با ورود فناوری سازگار، به ســرعت خود را با آن وفق 
دهــد و جریان تولید ادامه یابد.  وی درباره مزیت قابل 
توجه دیگر بنگاه های کوچک و متوسط اظهار داشت: 

مزیت دیگر بحث سهولت ارتباطات است. بنگاه های 
بزرگ به واسطه ماهیت خود، برای ارتباطات نیازمند 
یک سیســتم دفتری هزینه بر و شــبکه نمایندگی های 
گســترده هســتند؛ اما چنین چیزی بــرای بنگاه های 
کوچک و متوسط هرگز الزم نیست. همچنین مزیت 
دیگر بنگاه های کوچک و متوسط، نیاز نداشتن به سطح 
باالی مهــارت برای نیروی کار مورد نیاز آنهاســت.  
این اقتصاددان در ادامه بیان داشــت: متأســفانه ما در 
سیاســت گذاری های توسعه ای کشورمان، نباید دچار 
افراط و تفریط شــویم. بی شــک توجه بــه بنگاه های 
کوچک و متوســط بســیار الزم و ضروری است؛ اما 
از بنگاه های بزرگ نیز نباید غافل شــد. این دو در کنار 
یکدیگر سبب خروج اقتصاد از رکود شده و هیچ کدام 
جایگزین دیگری نیستند. بنگاه های بزرگ، کشور را در 
سطح جهانی قادر به رقابت کرده و بنگاه های کوچک و 
متوسط، عامل افزایش اشتغالزایی هستند. بنابراین هر 
کدام مزایای خود را دارنــد و در جایگاه خود نیازمند 

حمایت های دولت هستند.
سهراب دل انگیزان در بخش پایانی سخنان خود با 
اشاره به لزوم حمایت مسئوالنه در جهت تداوم حیات 
بنگاه های کوچک و متوســط، تصریــح کرد: دولت 
باید کارهای مؤثری انجام دهد. در گام نخست، باید 
فعالیت این بنگاه ها را ارزان سازی کند. به بیان ساده تر، 
دولت باید هزینه هــای برخی از بخش ها چون فرآیند 
زنجیره تأمین، آموزش، حمل و نقل، تحقیق، فناوری و 
حضور در بازار فروش را برای این بنگاه ها کاهش دهد. 
همچنین دولت باید فرآیند این بنگاه ها را سریع سازی 
کند، چرا که متأســفانه برخی ســازوکارهای معیوب 
دیوان ساالری، فعاالن این بنگاه ها را پشت در ادارات 
نگاه داشته است. با این حال دولت با سرعت بخشی به 
فرآیندها و اصاح روندهای غلط دیوان ساالری، قادر به 
یاری رسانی به تولیدکنندگان است. در کنار این مسائل، 
دولت نباید از بحث اعتمادسازی نیز غافل شود. دولت 
باید شــرایطی ایجاد کند تا یک فضای اعتماد متقابل 
میان تولیدکننده و دولت به وجود بیاید. در آن صورت 
تولیدکننده مطمئن خواهــد بود که صدای دادخواهی 
او شنیده شــده و حقوق مالکیت او مورد پذیرش قرار 
می گیرد. نتیجه ایجاد این حــس اعتماد، قرار گرفتن 

سرمایه های اجتماعی در خدمت تولید است.

بازار

 سفته بازی و افزایش
 نرخ سود بانکی

سؤالی که مدت هاســت از اقتصاددانان 
به ویژه متخصصان مسائل پولی پرسیده 
می شــود، این اســت که چگونه می توان 
جلــوی رشــد نقدینگــی را گرفت؟ در 
پاسخ به این پرسش باید گفت، دو عامل 
برای کنترل رشــد نقدینگــی باید مورد 
توجه قرار گیرد: عامل اول تقاضای مردم 
برای دریافت وام از بانک هاست؛ چرا که 
وقتی مردم برای اخذ وام به بانک مراجعه 
می کننــد، نباید فکر کرد کــه بانک های 
ما ســپرده های مردمی را به عنوان وام در 
اختیار متقاضیان قرار می دهند، چون این 
طور نیســت که بانک ها واسطه بین مردم 
 از گروهی پــول به عنوان 

ً
باشــند و صرفا

ســپرده گرفته و به عده دیگری وام دهند؛ 
بلکه بانک از هیــچ پول خلق می کند که 
این مسئله سبب افزایش نقدینگی و تورم 

می شود.
دومین عاملی که باعث رشد نقدینگی 
می شــود، نرخ سود ســپرده های بانکی 
است. حدود 8۵ درصد نقدینگی موجود 
در حساب های مدت دار، یعنی سپرده های 
باالی یک سال بوده و سود 20 درصدی ـ 
حاال اندکی کمتر یا بیشترـ می گیرند، لذا 
برای کنترل نرخ رشد نقدینگی باید تمایل 
مردم به دریافت وام کمتر شود. همچنین 
نرخ سود ســپرده بانکی نیز کاهش یابد و 
حتی به صفر برسد، اما قبل از اینکه نرخ 
سود سپرده های بانکی کاهش یابد، دولت 
باید جلــوی ســفته بازی را بگیرد؛ یعنی 
دولت باید روی سفته بازی در خانه، زمین، 
ارز، طا و خودرو جریمه بگذارد و آن را 

ممنوع کند.
ضمن اینکه انجام این اقدامات نیازمند 
کارهــای پیچیــده نیســت و ممنوعیت 
ســفته بازی به فناوری خاصی نیاز ندارد؛ 
بلکه اراده دولــت را می طلبد تا با تدوین 
و تصویب قوانین بازدارنــده الزم در این 
مسیر حرکت کند؛ یعنی دولت می تواند با 
تصویب مقررات و قدرت اجرایی پشت 
آن، تا اندازه بسیار زیادی مانع سفته بازی 
شــود، وقتی در این حوزه موفق شــویم 
می توانیم نرخ ســود سپرده های بانکی را 
نیز کاهش دهیم. ضمن اینکه وقتی موانعی 
برای سفته بازی ایجاد شد، تمایل مردم به 

دریافت وام از بانک نیز کم می شود. 
دربــاره تصمیمات جدیــد دولت و 
مجلس در زمینه نرخ ارز در بودجه 1۴00 
نیز باید گفت، بهتــر بود مجلس به جای 
اینکه به دنبال تعیین قیمت جدیدی برای 
ارز باشــد، بودجــه 1۴00 را فقط برای 
دو ماه اول ســال تصویب کند تا فعا و تا 
روی کار آمدن دولت جدید روند بودجه 
همچنان مانند ســال 1399 بوده و در این 
مدت نرخ ارز کاالهای اساسی نیز همان 
۴200 تومان باقی بماند. اگر هم تاکنون 
رانتی توزیع شــده، در نهایت این دو سه 
ماه باقی مانده نیز همین روند تداوم داشته 
باشــد اگر چه بدون شــک حتی توزیع 
رانت برای یک روز بیشتر امری نکوهیده 
است؛ اما این امر مشروط بر آن است که 
مقررات الزم برای کنترل ســفته بازی به 
سرعت تنظیم، تصویب و اجرا شود. اگر 
این موضوع عملی شده و دولت و مجلس 
با ابزارهای خود ســفته بازی را مدیریت 
کنند، بدون شــک وقتــی وارد خرداد ماه 
می شویم نرخ رشــد نقدینگی به شدت 

اکنون نخواهد بود.

یادداشت 

رسول 
بخشی دستجردی

اقتصاددان

مؤثرترین و پایدارترین راه مقابله با اســتفاده از اهرم نفت علیه 
ایران، اداره ارادی کشــور بدون نفت است. برنامه اداره کشور 
بدون نفت، از دو بخش تشــکیل می شــود: بخش اول، برنامه 
ارادی و فعاالنه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی 
دولت )نه صفر کردن صــادرات آن( و بخش دوم، برنامه الزم 
برای خنثی کردن اثرات کاهــش احتمالی تحمیلی صادرات 
نفت ـ ولو تــا مرز فرضی صفر ـ در تراز پرداخت ها و بازارهای 
مرتبط. در واقع باید اقتصاد را بــدون اینکه پایداری خود را از 
دست دهد، وارد مرحله ای جدید از بودجه ریزی بدون اتکا به 

منابع استخراجی کرد. 

 حذف فعاالنه
منهای نفت

به گزارش اسپوتنیک، »لیو شیائوچن« معاون مؤسسه تحقیقات 
اقتصادی شانگهای معتقد است، پکن باید به دنبال ایجاد جایگزینی 
برای شبکه سوئیفت باشــد تا بتواند از خود در برابر تحریم های 
آمریکا حفاظت کند. وی طی سخنانی در یک اندیشکده اقتصادی 
به نام »مجمع اقتصادی چین« که متشکل از کارشناسان و مقامات 
ارشد اقتصادی چین است، گفت: ایجاد یک جایگزین برای نظام 
مالی جهانی که تحت سلطه آمریکاست سخت است، اما امضای 
توافق شــراکت اقتصادی جامع منطقه ای که بزرگ ترین قرارداد 
تجارت آزاد در جهان به شمار می رود و آمریکا بخشی از این توافق 

نیست، فرصت های جدیدی را ارائه می دهد. 

انحصارسوئیفت پایان    
شاخص

معنای لغوی و معنای فقهی کلمه مخاطره )ریسک(؛ بی پروایی، 
عدم اطمینان، تردید بین وجود و عدم، تقابل و تعادل است. نظریه 
اقتصاد لیبرالی به جایگاه حقوقی تجویز استحقاق کارفرما )مدیر( 
برای سود در برابر ریسک اشــاره دارد و ریسک را مجوز اصلی 
استحقاق ســود و ایجاد آن قرار داده است. در واقع بر این اساس 
تا ریسک رخ ندهد، سود محقق نخواهد شد. طبق نظر شومپیتر، 
ابتکار که ماهیت نوآورانه و ریسکی دارد، منشأ سود است. برخی 
از نظریه پردازان رشــد عوامل تخلف )محقق نشدن رشد( را به 
ت تعداد 

ّ
کمی درجه آمادگی تحمل ریسک و کمی انگیزه سود و قل

کارفرمایان ریسک پذیر در کشورهای توسعه نیافته نسبت داده اند.

 ابتکار منشأ سود
افزوده

علی اصغر رحمان نژاد
خبرنگار

چرا توجه به بنگاه های کوچک و متوسط در وضعیت فعلی اقتصاد ایران مهم تر است؟

بنگاه هایی کوچک با نقش بزرگ
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دین

 به خبر فاسقان
 اعتماد نکنیم

زندگی بشــریت بر روی کــره خاکی با 
دو جمله رشــد کرد و مترقی شد: »فکر 
کــردن« و »انتقال تفکــرات«؛ در زمینه 
موضوع اول در قــرآن آیات زیادی وجود 
دارد که به طور صریح انسان ها را به تفکر 
و اندیشه توصیه می کند، اما در مورد دوم 
هم مســتقیم و غیرمســتقیم و از فحوای 
آیات می تــوان به لزوم اطاع رســانی و 
انتقال افکار و اخبار رســید. یکی از آیاتی 
که علما هم بحث های بســیار زیادی در 
مورد آن دارند، آیه »نبأ« اســت. خداوند 
در ســوره حجرات آیه 6 می فرماید: »َیا 
ُنوا  َتَبَیّ

َ
اِسٌق ِبَنَبٍإ ف

َ
ْم ف

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِإْن َجاَءک

َّ
َها ال ُیّ

َ
أ

ی َما 
َ
ُتْصِبُحوا َعل

َ
ٍة ف

َ
ْوًما ِبَجَهال

َ
ِصیُبــوا ق

ُ
ْن ت

َ
أ

ُتْم َناِدِمیَن«؛ ای اهل ایمان! اگر فاسقی 
ْ
َعل

َ
ف

خبری برای تان آورد، خبرش را بررســی 
و تحقیق کنید تا مبــادا از روی ناآگاهی، 
گروهی را آسیب و گزند رسانید و بر کرده 
خود پشیمان شوید. اگرچه علمای اصولی 
شیعه بر روی راستی آزمایی در مورد »خبر 
واحد« و انواع خبرها بحث کرده اند، اما 
از هویت خود خبر و خبررسانی نیز غافل 
نبوده اند. انسان ها هر روز با اخبار متعددی 
مواجه می شوند که به  آســانی از کنار آن 
می گذرنــد و لزومی نمی بیننــد در مورد 
صحت آن تحقیــق کنند، مگر اینکه خبر 
خاصی باشد. شأن نزول این آیه ماجرای 
جالبی دارد. »شــیخ طوسی« می فرماید: 
»ابن عبــاس و مجاهد و یزید بن رومان و 
قتاده و ابن ابی لیلی گویند: این آیه درباره 
»ولیــد بن عقبه« نــازل گردیده هنگامی 
که رســول خــدا)ص( او را برای گرفتن 
زکات از طایفه بنی المصطلق فرستاده بود. 
طایفه مزبور به عنوان احترام و استقبال از 
نماینده پیامبر)ص( بــرای گرفتن زکات 
از محل خود بیــرون آمده بودند. ولید که 
قبل از اســام با آنان اختافات شخصی 
داشــت، تصور کــرد آنان خیال کشــتن 
او را دارنــد. لــذا مراجعت کــرد و نزد 
پیامبر)ص( آمد و گفت: »یا رســول الله 
طائفه بنی المصطلق از دادن زکات امتناع 
ورزیده اند.« در صورتــی که چنین نبوده 
است.  خداوند مســلمانان را به تحقیق 
در مــورد اخبار مهم به ویــژه اخباری که 
از انسان های فاسق شــنیده می شود، امر 
فرموده است. حساســیت باالی مؤمنان 
بر روی شنیده ها نشان از تقوای آنان دارد 
و هرچه به شــنیده ها تکیه شود، از تقوای 
الهی و اجرای دستور خداوند فاصله گرفته 
می شود. حال سؤال این است که در کجا 
باید تحقیق شود و در کجا نباید بشود؟ اوال 
در اخباری کــه می تواند آبرو، جان و مال 
افراد یا گروهی را تهدید کند، باید تحقیق 
شــود؛ وگرنه هر خبری شــامل تحقیق 
 در حوزه مسائل شخصی 

ً
نمی شود. ثانیا

افراد نباید جست وجو کنیم و برعکس در 
این محل باید اخبار را نشنویم و در مورد 
صحت آن تحقیــق نکنیم. این تحقیقات 
فقط در موضوع اخبار نیســت، بلکه در 
هر موضوعی که نیاز اســت، باید تحقیق 
صورت بگیرد. خداوند در آیه 9۴ ســوره 
نساء می فرماید: »هر گاه در راه خدا گام بر 
می دارید و سفر می کنید، تحقیق و بررسی 
کنید و به کســی که اظهار ایمان می کند 
نگویید تو مؤمن نیستی.« در عصر کنونی 
نقل و انتقال تفکرات، اندیشــه ها و اخبار 
بسیار زیاد است، اما دقت برای پیدا کردن 
صحت اخبار کمتر از قبل شــده اســت. 
یکی از آســیب های گســترش امکانات 
خبری، انفجار اخبار جعلــی و زودباور 
شدن انسان هاست و تنها متقیان و محققان 

هستند که در این چاه ویل نمی افتند.

آیه

پس از غزوه  »سویق« بود که به رسول خدا)ص( 
اطــاع دادند گروهی از »غطفــان« قصد دارند 
در اطراف مدینه به آشــوب و بلوا دســت بزنند. 
فاق ۴۵0 نفر برای مقابله با این 

ّ
پیامبر)ص( به ات

جماعت حرکت کردند.
 شورشــی ها از ترس لشکر اسام به کوه های 
مدینــه پناه بردنــد. در آن هنــگام بارانی بارید و 
لباس های پیامبر)ص( تر شد. ایشان از جمع جدا 
شــدند و لباس های خود را بیرون آورده و باالی 
درختی انداختند تا خشــک شود و خودشان هم 
در زیر درخت اســتراحت کردند. در این هنگام 
اعرابی که از دور ناظر این جریان بودند، به رئیس 
خود »دعثور« که بســیار شــجاع و بی باک بود، 
گفتند: »این محّمد اســت که اکنون از اصحاب 
خود دور افتاده و در اینجا راحت نشســته است، 

اینک تو می توانی او را بکشی.« 
دعثور نیز بافاصله شمشیر برداشت و به طرف 
پیامبر)ص( آمد و باالی ســر آن جناب ایستاد و 
گفت: »یا محّمد! چه کسی امروز قادر است مرا از 
کشتن تو بازدارد؟« حضرت فرمودند: »خداوند«؛ 
در این هنگام جبرئیل ضربتی به سینه  او نواخت و 

شمشیر از دستش رها شد، پیغمبر)ص( بافاصله 
شمشیر را برداشــتند و فرمودند: »چه کسی قادر 
است از کشتن تو جلوگیری کند؟« دعثور عرض 
کرد: »هیچ کس قدرت ندارد مرا از دســت شما 
نجات دهد.«  دعثور با دیدن عظمت پیامبر)ص( 
کلمه  شــهادتین را بر زبان جــاری کرد و گفت: 
 شــما مردم 

ّ
»به خدا قســم من پس از این بر ضد

را جمــع نخواهم کرد.« پیغمبر)ص( پس از این 
جریان شمشــیر او را پــس داد و از آن محل دور 
شد، دعثور بعد از دیدن رفتار کریمانه پیامبر)ص( 
خویشاوندان خود را به طرف اسام دعوت کرد و 
ِذیَن 

َّ
َها ال یُّ

َ
این آیه  شریفه در این مورد نازل شد: »یا أ

وا 
ُ

ْن َیْبُسط
َ
ْوٌم أ

َ
 َهمَّ ق

ْ
ْم ِإذ

ُ
ْیک

َ
ُروا ِنْعَمَت الله َعل

ُ
ک

ْ
آَمُنوا اذ

م«؛ ای کسانی  که 
ُ
ْیِدَیُهْم َعْنک

َ
 أ

َّ
ف

َ
ک

َ
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َ
ْم أ

ُ
ْیک

َ
ِإل

ایمان آورده اید! نعمت خدا را بر خویشتن، به یاد 
آورید؛ آن زمان  که گروهی ]از دشــمنان[، قصد 
داشتند دست به سوی شما دراز  کنند ]و شما را از 
میان بردارند[ اّما خدا دست شان را از شما کوتاه 
 کرد. از ]مخالفت فرمان[ خدا بپرهیزید و مؤمنان 

ل کنند. )مائده/ 11(
ّ
باید تنها بر خدا توک

 توکل به خداوند اگر با تمام وجود باشد، چه 
در تنگناها و چه در گشــایش ها، خداوند حاضر 
است فرشتگان را به کمک مؤمنان بفرستد تا آنان 
را از گرفتاری ها نجات دهــد؛ اما اگر بخواهیم 
همراه با غرور و تکبر و خودبرتربینی با مشکات 

مواجه شــویم و خودمان را قهرمان میدان مبارزه 
 خداوند ما را همراهی نمی کند و با 

ً
بدانیم، مطمئنا

 
ً
چیزی جز شکست مواجه نخواهیم شد. معموال

انســان ها در موفقیت های خود خدا را فراموش 
می کنند و به قوت خودشان می بالند، در حالی که 

خداوند تنها عامل هر موفقیتی است. 
اخاق به ما توصیــه می کند که به یاد نعمات 
خداوند باشــیم و در هر محفــل و مجلس آن  را 
یاد کنیم. اینکه همه خوبی هــا و پیروز ی ها را از 
ناحیه خدا بدانیم، سبب جاری شدن نعمت ها به 
سمت ما می شود. نکته دیگری که در رفتار رسول 
خدا)ص( دیده شــد، این بود که ایشــان قدرت 
خداوند را تنها قدرت برای دفع شــّر و گرفتاری 
می دانستند و آن  را نیز به ما یادآوری فرمودند. در 
روایات و ادعیه هرجا که می بینیم ائمه اطهار)ع( از 
دفع شر و رفع باها و گرفتاری ها سخن گفته اند، 
تنها به قدرت بی نهایت خداوند اشاره شده و تنها 

نجات دهنده را خدا معرفی کرده است.
برای نمونه، امام رضا)ع( می فرمایند: »هرکس 
بگوید »الحول و ال قوة اال بالله« خداوند 99 با 
را از وی دفع می کند که آســان ترین آن خفگی و 
ص360(  )مکارم االخاق،  است.«  نفس تنگی 
هچنین در حرز امام جواد)ع( آمده است: »یا ُنوُر 
ُروَر َو آفاِت 

ُّ
ش

ْ
ِفِنی ال

ْ
یا ُبْرهاُن یا ُمبیُن یا ُمنیُر یا َربِّ اک
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ُ
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َ
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ُ
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َ
ُهوِر َو ا

ُّ
الد

ای نور و ای دلیل روشــن و ای آشــکارکننده ای 
نوربخش پروردگارا کفایتم کن از شــرور و آفات 
روزگار و از تو خواهم رهایی را در روزی که دمیده 
شــود در صور؛ )مفاتیح الجنان( کسی که در دفع 

شرور و گرفتاری کافی است، خداوند است. 
یکی از تأکیدات ائمه طاهرین)ع( و سفارشات 
ایشــان، دور ماندن از شرور آخرالزمان است. در 
بیشــتر روایات از این شرور به عنوان فتنه یاد شده 
و دســتورات زیادی برای در امان ماندن از آن به 
دست ما رسیده است که در میان آنها اول توکل به 
خداوند و دوم معرفت و شناخت پیدا کردن به دین 

و ائمه معصوم)ع( است. 
شناخت کافی از دین راه را برای مؤمنان روشن 
می کند تا از گرفتاری هــا هر عصری نجات پیدا 
کنند و دیگر انسان ها را نیز نجات دهند. حضرت 
مهدی)عج( به ســیدبن طاووس خواندن دعایی 
را توصیه می فرمایند که در آن از خداوند معرفت 
می خواهیــم برای اســتحکام قلــب و ایمان در 
گرفتاری های بزرگ زندگی مان؛ آن دعا این است: 
 َو 

َ
ک

َ
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طلب معرفت برای دفع فتنه
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

اینکه حضرت سجاد)ع( خود را با امام علی)ع( 
مقایسه می کند، نشان دهنده این مطلب است که 
باید حضرت امیر)ع(، میــزان اعمال قرار گیرد. 
حال بنگریم که کجاییم؟ با دو رکعت نماز مغرور 
می شویم و گاه حال انجام آن را نداریم و با کسالت 
بجا می آوریم! »چون به نماز ایســتند با کسالت 
برخیزند، با مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی 
یاد نمی کنند.«)نســاء/ 1۴2( این چگونه عبادتی 

است؟ مبادا این گونه باشیم.
 آیا این ادعای ما که شــیعه علی)ع( هستیم، 
با اعمال ما تناســب دارد؟ آیا یــک درصد به آن 
بزرگوار نزدیک هستیم؟ اگر مقایسه کنیم نتیجه  
آن تنها و تنها شرمندگی است. فردای قیامت 
امیرالمؤمنیــن)ع( نــزد خــدا خجالت 
می کشد که این شــخص از امت من 
اســت و چنین کرده است و شاید 
بگویــد: آیــا من چنیــن عمل 

کرده ام که تو این گونه عمل کــردی ؟ پس قبل از 
اینکه شرمنده شــویم، اندکی فکر کنیم و رفتار و 
گفتار خود را اصاح نماییم و از حضرت امیر)ع( 
عذر بخواهیم.  برخی می گویند: چون در روایات 
آمده که محبــت امیرالمؤمنین)ع( باعث نجات 
اســت )امالی، ص37۴( و ما نیز به آن حضرت 

محبت داریم، پس اهل نجاتیم.
 اما به راستی چه کسی تضمین کرده است؟ از 
کجا معلوم که با این اعمال مان بتوانیم این محبت 
 و نصابی دارد که 

ّ
را بــا خود ببریم؟ محبت حــد

چنانچه به آن حد نرسد، فایده ای نمی بخشد. مگر 
اهل کوفه که به جنگ با حسین بن علی)ع( رفتند، 

محبت نداشتند؟ 
بسیاری از افراد وقتی می خواستند از وضعیت 
مردم کوفه گزارش دهند، می گفتند: »اینها دل شان 
 شماست.« برنامه 

ّ
با شما و شمشیرشــان بر ضد

محاسبه و موازنه بسیار الزم است و باعث می شود 

که انسان اندکی به خود آید. اندکی کارهای خود 
را برانداز کنیم، ببینیم آیا خدا بدان راضی است؟ 
اگر گناهی را مرتکب می شــویم و نمی توانیم به 
یک باره آن را رها کنیم، سعی کنیم حداقل کمتر 
آن را انجــام دهیم تــا آرام آرام بتوانیم آن را ترک 
کنیم. حیف است که در دل امام زمان)ع( جایی 

نداشته باشیم. 
امام هفتم)ع( می فر مود: »در عرفات پیوســته 
علی بن یقطین به ذهنم می آمد و از ظهر عرفات 
تا غروب، متصل بــه او دعا می کردم.« ای کاش 
لحظه ای در دل امام عصر)ع( باشــیم و ایشــان 
برای مــان دعا کنند. در این صــورت، اگر ما را به 
جهنم هم ببرند، برای مان بهشــت است، چون 
او به یاد ماســت. هرچند چنین کسی را به جهنم 
نخواهند برد، چرا که محبــت حقیقی، اطاعت 
می آورد و اطاعت هم باعث نجات است. رفاقت 

با خداوند، بسیار لذت بخش است.

 شیعه بودن ما، از ادعا تا عمل
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین مرتضی آقاتهرانی

   منبر    

شیخ جعفر کاشف الغطاء به شهری می رود که مردم آن، چندان 
اهــل عمل به واجبات و پرهیز از محرمــات نبودند. به اصرار 
اهالی، شــیخ برای آنها منبر می رود و می گوید: »مردم شــما 
می میرید و شیخ هم می میرد. ایها الناس! شهر شما مثل بهشت 
است؛ چراکه در شهر شما بستان هایی با نهرهای پر آب است 
و... . در بهشــت تکلیف شــرعی از قبیل نماز و روزه و دیگر 
عبادت ها برداشته شده است و در شهر شما هم تکلیف بر نماز 
و روزه و دیگر عبادت ها و ترک محرمات نیست!« این طعن و 

کنایه شیخ، اثر تربیتی عمیقی بر حاضران می گذارد.
 خاطرات ماندگار، ص ۸9 

تکلیف بدون  شهر 
سلوک

حجت االسام والمسلمین نجارزادگان نویسنده و استاد دانشگاه 
با بیان اینکه مهم ترین راهکار قرآن برای ایجاد انگیزش، انذار و 
تبشیر اســت اظهار داشت، قرآن فرموده اســت که رسالت این 
کتاب، بشــارت و انذار است و حتی انبیاء به عنوان مبشر و منذر 
ارســال شده اند. قرآن از گروهی دعوت به تفقه در دین می کند تا 
بروند و مردم را انذار کنند.  اگر کسی بخواهد از قرآن برای تحول 
الگو بگیرد، باید بیشترین سرمایه گذاری را روی مباحث انگیزشی 
داشته باشد و نه بینشــی؛ ما می دانیم خدا دوست دارد نماز اول 
وقت بخوانیم؛ ما می دانیم خدا دزدی، گران فروشی، دروغ و... را 

دوست ندارد، ولی آنچه اهمیت دارد، انگیزه فعل است.

 الگوی تحول
راهنما

پرســش: منظور از حریم خصوصی که ورود در آن بدون اذن 
افراد جایز نیست، کدام است؟

پاســخ: مراد از حریم خصوصی مجموعه ای از گفتار، کردار 
و زندگی شــخصی افراد اســت که آن را در یک چهار دیواری 
محصور قرار می دهنــد و راضی به ورود دیگران در این حیطه 

نیستند، جز به اذن و اجازه خود.

برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی

 براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 معنای حریم خصوصی
حکمت

محمدرضا قضایی 
کارشناس علوم اسالمی
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نسخه 
پیشرفت-2

 مالزی مسیرتوسعه را 
چگونه طی کرد؟

 BBBB مهم تریــن عوامــل پیشــرفت 
اقتصادی مالزی چیست؟

مالــزی یکی از کشــورهای مهــم منطقه 
جنوب شرقی آسیاست که روند پیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی خود را در دوره بعد 
از جنگ جهانی دوم و به طور مشــخص 
از دهــه 1970میــادی آغاز کــرد. این 
کشور با استفاده از تجربه سایر کشورهای 
منطقه شــرق آســیا، از جمله ژاپن و کره 
جنوبی، مدیریت دقیق و صحیح اقتصادی 
دولت در قالب ســرمایه گذاری خارجی، 
توجه  شــدن،  صنعتی  خصوصی سازی، 
به علم و فناوری و توســعه صــادرات و 
آزادســازی اقتصادی توانســت به یکی از 
کشورهای پیشــرفته اسامی تبدیل شود.   
مالزی تا قبل از ســال 1970، کشــوری 
فقیر به شــمار می آمد و بیش از 49 درصد 
مردم آن در فقر مطلق به سر می بردند. این 
کشور در آن زمان، به طور عمده مواد خام 
و کشاورزی شامل قلع، نفت، کائوچو، و 
روغن نخل تولید می کرد. درآمد سرانه اش 
در زمان استقال حدود 250 دالر و سهم 
تولیدات صنعتی در صادراتش، ناچیز و در 
حد 13 درصد بود. این کشــور طی شش 
دهه به صورت شتابان به کشوری صنعتی 
تبدیل شده است؛ به نحوی که تا پایان سه 
ماهه دوم سال 2019 موفق شد رشد 4/9 
درصدی را به ثبت برساند که 0/4 درصد 
بیشتر از رشد سه ماهه نخست این کشور و 
حدود 1/2 درصد بیشتر از نرخ پیش بینی 
شده بود. همچنین درآمد سرانه مالزی در 
ســال 2019، 28830 دالر ارزیابی شده 
است. در بین دیگر بخش های اقتصادی، 
میــزان صــادرات خالص مالزی رشــد 
عجیب 22/9 درصدی را به ثبت رساند. 
رشــد بخش تولید در ســه ماهه منتهی به 
ژوئن 2019، 4/3 درصد و رشــد بخش 
خدمــات 6/1 درصد اندازه گیری شــد. 
طی این مدت مــازاد تراز تجاری مالزی به 
14/3 میلیارد رینگیت )4/7 میلیارد دالر( 
افزایش یافت. پیشــتر صندوق بین المللی 
پول با اعام اینکه به تدریج اقتصاد مالزی 
به مسیر ثبت رشد پنج درصدی بازخواهد 
گشت، نرخ رشــد اقتصاد این کشور برای 
ســال 2019 و 2020 را به ترتیب معادل 
4/8 درصد و 4/9 درصد پیش بینی کرده 

بود. 

 BBBB مالــزی در چه شــاخصه هایی 
بیشترین رشد را داشته است؟

همانطــور که گفته شــد مالــزی یکی از 
کشورهای جهان سوم بود و در زمان پس از 
استقال، وضعیت اسفباری داشت. حدود 
نیمی از مردم این کشور در فقر مطلق به سر 
می بردند. به عــاوه اختاف نژادی همراه 
با تبعیض طبقاتی به شدت در مالزی دیده 
می شــد؛ اما همین کشور جهان سومی به 
سرعت به پیشرفت های قابل توجهی دست 
یافته اســت و آن را در حوزه های مختلف 
می توان مشــاهده کرد. پیشرفت چشمگیر 
مالزی و نقش مهمی که »ماهاتیر محمد« 
در دوران نخســت وزیری خــود در فاصله 
سال های 1981 تا 2003 در راستای رشد 
و توسعه همه جانبه مالزی ایفا کرد، می تواند 
الگویی برای همه کشورهای اسامی باشد. 
از سیاست های مهم در دوران نخست وزیری 
وی می توان به گســترش خصوصی سازی 
اشاره کرد. اندیشه او به طور خاصه تعادل 
نزدیــک دولت و بخــش خصوصی بود. 
خصوصی سازی در صنایع کوچک نیز نقش 
مهمی در توسعه اقتصادی مالزی ایفا کرد. 
همچنین مالزی با شــروع نخست وزیری 
ماهاتیر محمد، سیاست خارجی فعالی در 

پیش گرفت و زمینه مساعدی برای گسترش 
ارتباط با سایر کشورها و رشد سرمایه گذاری 
خارجی در این کشــورها فراهم شــد.  در 
همین راستا قیمت ارزان نیروهای کارگری 
در جهان سوم مزید سرمایه داری برای سود 
بیشــتر بود که شرکت های چند ملیتی را بر 
آن داشت که از هزینه های ارزان نیروی کار 
جهان سوم بهره برداری و با تولیدات ارزان تر 
در این کشــورها و فروش این تولیدات در 
کشورهای صنعتی ســود خود را حداکثر 
کند. کشور مالزی از اولین کشورهایی بود 
که از این موقعیت بهره برداری کرد و کشور 
خود را در چهل سال گذشته به رشد باالی 
اقتصادی نزدیک کرد. امنیت و ثبات داخلی 
در مالزی به منزلــه یکی دیگر از مؤلفه های 
مهم در جــذب ســرمایه گذاری خارجی 
بوده است. مالزی در این دوران با استفاده 
از ایــن راهبرد زمینه را بــرای ورود صنایع 
کشورهای توسعه یافته به کشور خود فراهم 
کرد. به باور کارشناسان، مالزی الگویی از 
هماهنگی نژادی شمرده می شود که چندین 
نــژاد با صلح و به دور از هر گونه آشــوب 
در کنار یکدیگر زندگــی می کنند. یکی از 
شــاخصه های مهم اقتصاد مالزی که این 
کشور را به عنوان کشوری موفق و در حال 
توسعه در جهان معرفی کرده، سیاست های 
این کشــور برای باال بــردن رفاه اجتماعی 
و درآمد خانوار از طریق ایجاد اشــتغال با 
درآمد بیشتر و تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر بوده است. طبقه متوسط در این 
کشور، اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و 
با توجه به اینکه یکی از شــاخصه ای ثبات 
سیاسی و اجتماعی در یک کشور، باال بودن 
درصد طبقه متوســط جامعه است، لذا در 
مالزی با توجه به اینکه بخش متوســط 70 
درصد از جامعه را با درآمدی قابل قبول به 
خود اختصاص داده اند، نشان دهنده ثبات 

نسبی اجتماعی در این کشور است.

 BBBB مالزی با تکیــه بر چه الگوهایی 
پیشرفت کرد؟

نخســت وزیری  دوران  در  محمد  ماهاتیر 
خود در فاصله سال های 1981 تا 2003 
تاش زیادی در راســتای رشــد مالزی در 
همــه حوزه هــا انجــام داد و از الگوها و 
ســازوکارهای مهمی در ایــن زمینه بهره 
گرفت که از آن جمله می توان به مؤلفه هایی 
همچون اســتفاده از عقانیــت و تعادل، 
مذاکره و گفت وگو به جای جنگ، تکیه بر 
الگوی توسعه شــرقی در قالب برنامه های 
درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه 
اقتصادی اشــاره کرد. از سال 1970، سه 
برنامه بلندمدت توســعه در مالزی به اجرا 
درآمده اســت؛ نخســت، سیاست نوین 
اقتصادی طی ســال های1990ـ1970. 
هدف این سیاست زدودن فقر، هماهنگی 
اقتصــادی میان اقوام، توســعه اقتصادی 
بر اســاس الگوی جایگزینــی واردات و 
صنعتی شدن در پنج سال آخر برنامه بود. 
در ســال 1976 پــس از یــک برنامه پنج 

ســاله، میزان فقــر از 49 درصد به 35/1 
درصد کاهش یافت. دوم، سیاست نوین 
توســعه طی ســال های 2000ـ 1991. 
هدف این سیاســت، ســپردن 30 درصد 
از کل فعالیت های اقتصــادی به بومیان و 
نیز شتاب بخشــی به توســعه بود. در این 
سیاســت به جای تکیه بر فنــاوری کاربر، 
بر فناوری ســرمایه بر و ساخت کاال تأکید 
شــد. همچنین از اهداف این سیاســت، 
ایجاد زیرساخت هایی برای رسیدن به افق 
2020 بود. سوم، چشم انداز سی ساله یا 
چشم انداز 2020 طی سال های 2020ـ 
1991. بر اســاس این برنامه، مقرر شده 
بود مالزی در ســال 2020 به یک کشــور 
صنعتی درجه یک در ســطح جهان تبدیل 
 توسعه یافته 

ً
شــود، یعنی کشــوری کاما

از لحــاظ اقتصادی، عدالــت اجتماعی، 
ثبات سیاســی، نظــام حکومتی، کیفیت 
زندگی، ارزش هــای اجتماعی و معنوی، 
غرور ملی و استواری. بنابراین، چشم انداز 
2020 براساس »توسعه جامع« بنا شد. 
براساس این شــعار، دولت و کشور باید 
به توسعه انســانی جهت افزایش کیفیت 
و اســتانداردهای زندگی مردم تا ســطح 
ملت های توســعه یافته پایبند باشند.  در 
بعد سیاسی و اجتماعی نیز ماهاتیر معتقد 
بود رهبری اقتدارگرا برای مالزی در مرحله 
توسعه، کارآمدتر از حکومت دموکراتیک 
به شیوه غربی است. در دوره نخست وزیری 
ماهاتیر محمد، قوم گرایی همچنان مسئله 
اصلــی سیاســی و اجتماعی به شــمار 
می آمد؛ اما رشــد اقتصادی چشمگیر در 
بیشتر بخش ها در دوره زمامداری ماهاتیر، 
بســتر آرامی برای حکومت مالزی فراهم 
کرد. تنش های قومی نیز در ســطح پایینی 
باقی ماندند؛ زیرا مردم به این نتیجه رسیدند 
کــه در این صورت نیازهای شــان برآورده 
خواهد شــد و رفاه بیشــتری نصیب آنها 
می شود. همچنین ماهاتیر با وجود کنترل 
شدید نهادهای اجرایی، هیچ گاه از ارتش و 
شیوه های پلیسی برای تحکیم قدرت خود 
استفاده نکرد و توانست حمایت گسترده 
مردم را به دســت آورد و مالــزی را از یک 
 کشاورزی به کشوری توسعه 

ً
کشور عمدتا

یافته از لحاظ فناوری تبدیل کند. 

 BBBB الگوی توســعه مالــزی چقدر 
بومی بوده و با استقال و بدون 
توجه بــه حمایت کشــورهای 

اروپایی به پیشرفت رسیدند؟
علیرغم الگوگیری از کشــورهای توسعه 
یافته، به نظر می رسد الگوی توسعه مالزی را 
می توان یک الگوی بومی دانست. اگرچه 
این کشور مستعمره بریتانیا بوده و هنوز هم 
در ســاختار حقوقی، قضایی و اجتماعی 
این کشــور اثرات این امر دیده می شــود؛ 
اما از زمان پس از اســتقال و به خصوص 
از دهــه 1970 تاش هــای جــدی برای 
توسعه بومی مالزی آغاز شد. نکته مهم این 
اســت که برخی از نمودهای این توسعه و 
پیشرفت از جمله خصوصی سازی، توسعه 
صادرات، گسترش سرمایه گذاری خارجی 
و غیره با مصادیق توسعه غربی یکی است، 
 بومی تحت 

ً
امــا همه اینها با مبانــی کاما

رهبری اقتدارگــرای ماهاتیر و بــا تکیه بر 
الگوی توسعه شرقی که مبتنی بر ارزش های 
سخت کوشــی،  همچــون  اجتماعــی 
امانتداری، صرفه جویی و احترام به قوانین و 
حقوق دیگران محقق شده است. بستر این 
کار هم آموزش و پرورش است. دولتمردان 
مالزی به دنبال تربیت شهروندان فرهیخته، 
دین باور، قانونمند، درســتکار، اخاقی و 

مفید برای جامعه هستند.

مرتضی ایمانی راد در کتاب »مدیریت توسعه مالزی« می نویسد: »مالزی 
 مجزا تشکیل شده 

ً
در جنوب شــرق آسیا واقع شــده و از دو قسمت کامال

است. کشــور مالزی همانند دیگر کشــورهای جنوب شرقی آسیا دارای 
نژادهــای مختلف اســت. در قرن پانــزده میالدی با ورود اســالم به این 
کشــور تحول جدیدی آغاز می شود، همچنین یکی از غنی ترین کشورها 
از نظر منابع طبیعی در آســیای جنوب شرقی است. تا قبل از سال 1980 
میالدی بیش از 50 درصد از مردم این کشــور فقیر بودند و البته از ســال 
1963 دولت در این کشور شکل می گیرد و ایالت های مختلف تحت یک 
حکومت مرکزی ملی قرار می گیرند.« مشرق  در مطلبی می نویسد: بحران 
اقتصادی در سال 1997 میالدی در نتیجه خروج سرمایه داران آمریکایی و 
صهیونیســتی از تایلند آغاز شد و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی منتشر 
شــد و سایر کشــورهای منطقه را نیز تا حدی متأثر کرد. سه محور برنامه 
توسعه در جنوب شرق آسیا وجود داشت که کلیدی ترین آنها یعنی صادرات 
محصول، تا حود 90 درصد در اختیار ســرمایه گذاران خارجی بود و این 
خطرپذیری باالیی را در منطقه ایجاد می کرد. مشرق می نویسد، با توجه به 
اینکه سرمایه گذاران خارجی منافع ملی اندونزی و مالزی را در نظر نداشتند 
و هر لحظه ممکن بود به دلیل سودآوری به نقطه ای دیگر در جهان مهاجرت 
کنند، همین خطرپذیری عاقبت گریبان گیر جنوب شرق آسیا شد. خروج 
ســرمایه ها موجب کاهش ارز خارجی و ناتوانی شرکت ها و دولت ها در 
بازپرداخت وام های خارجی شد. اثر بحران اقتصادی بر واحد پول مالزی 
بسیار فوری و چشمگیر بود. در این مدت تمام بخش های اقتصادی مالزی 
از کارخانجات تا بورس صدمه دید و رشــد اقتصادی این کشــور از نفس 
افتاد. ریشــه اصلی سقوط واحد پول، کسری ارز خارجی در دست دولت 
بود. وقتی سرمایه داران غربی به خروج ســرمایه های خود از مالزی اقدام 
کردند، ارز کافی در دست دولت برای مدیریت بازار ارز وجود نداشت. در 
نتیجه میزان رینگیت موجود در کشور، بسیار بیش از دالرهای موجود شد و 

این یعنی کاهش ارزش پول ملی در نتیجه عرضه بیش از حد آن. 
اقدامــات ماهاتیر محمد، نخســت وزیر این کشــور جلــوی فاجعه 
ورشکســتگی مالزی را گرفت. به نوشــته ایرنا، او در اولین ماه های روی 
کارآمدنش، سیاســت نگاه به شرق خود را اعالم و سعی کرد از نمونه های 

اخالق و مهارت ژاپنی ها در سیاســت داخلی خود بیاموزد و الهام بگیرد. 
در همان ایام گفته بود: »مدت زمان طوالنی به غرب چشــم دوختیم، اما 
غرب دیگر الگوی مناسبی برای مالزی نیست. از آنجایی که ژاپن پیشرفته 
شده و همچنان پویایی در حال توسعه بودن خود را حفظ کرده است، پس 
بهتر است این کشور الگوی مناسب توسعه برای ما باشد.« به نوشته روزنامه 
دنیای اقتصاد ماهاتیر محمد از ســال 1981 تا ۲003 نخست وزیر کشور 
مالزی بود که با اندیشه ای منسجم و مبتنی بر آزادی های اقتصادی، توانست 
به جاودانه ترین نخست وزیر مالزی تبدیل شود. رهبر معظم انقالب اسالمی 
در یکی از خاطرات خود می فرمایند: »ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق 
مالزی که بسیار هم آدم پرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود به تهران آمد، به 
دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحوالت گوناگونی در آسیای شرقی 
اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند زلزله اقتصادی به وجود آمده 
بود. همین سرمایه دار صهیونیستی و بعد سرمایه دارهای دیگر، با بازی های 
بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت 
ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شــما بگویم که ما یک 
شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست 
نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عمل بکند، 

همین طور هم خواهد شد.«
به نوشته مشرق، ماهاتیر محمد، در سخنرانی سال ۲000 میالدی در 
مرکز اســالمی نورثبروک در آمریکا، دو دلیل سقوط رینگیت)واحد پول 
مالــزی( را خروج ناگهانی ارز خارجی از ســپرده های کوتاه مدت و بازار 
بورس همزمان با فروش یکباره رینگیت موجود در دســت سرمایه گذاران 
ش« دانست. به قول زبیر حسن در نشریه مطالعات اقتصاد اسالمی، 

ّ
»کال

 یک شب، یک اقتصاد شکوفا را در باتالق فرو 
ً
این آشفتگی، در عرض تقریبا

برد. ماهاتیر محمد که از 1981 میالدی به نخست وزیری رسید، پس از بروز 
بحران مالی سیاست های سختگیرانه ای را وضع و اجرا کرد. هدف اصلی 
وی، در اختیار گرفتن رینگیت موجود در کشور برای خرید دالر بود، از این 
رو هر گونه معامله خارجی با رینگیت و هر گونه خروج رینگیت از کشور 
را محدود کرد و شرط گذاشت که سرمایه گذاران خارجی دست کم تا یک 
سال از حساب خود برداشت نکنند. سود بانک ها به سپرده ها را نیز افزایش 

داد تا نقدینگی موجود در دستان مردم، در سبد دولت قرار گیرد. هزینه های 
غیرضروری دولت را نیز به صورت موقت به میزان 18 درصد کاهش داد تا 
دولت به صورت غیرمستقیم به تزریق رینگیت در کشور نپردازد. به گزارش 
روزنامــه دنیای اقتصاد ماهاتیر محمد از مخالفان ملی کردن صنایع بود و 
اجازه نداد تا صنایع مالزی ملی شوند و این خدمت بسیار بزرگی بود که در 

بسیاری از کشورهای دیگر همتای مالزی صورت نپذیرفت.
برنامه ماهاتیر محمد توانســت ارزش رینگیت مالــزی را تا 10 فوریه 
1998 به3/55 در برابر هر دالر برســاند و پــس از آن در رقمی میان 3/6 
تا 3/8 تثبیت کند. با این حال از ســال 1998 میالدی، رکودی بی ســابقه 
در کشور آغاز شد. بخش شهرسازی با ۲3 درصد کاهش روبه رو شد و به 
همین شکل در سایر بخش ها این کاهش اتفاق افتاد. ماهاتیر محمد برای 
حل این مشکل، بیش از رینگیتی که توانست در سبد دولت جمع کند، برای 
فعالیت های تولیدی خرج کرد؛ زیرا تحرک بخشیدن به اقتصاد داخلی در 
کوتاه مدت برایش مهم تر از کسری آوردن در بودجه دولت به صورت موقت 
بود. باالخره از ســال 1999 میالدی، ثبات اقتصادی در مالزی حکمفرما 
شد، اما این به معنای رفع کامل آثار بحران نبود. نکته اصلی در برنامه وی 
ایــن بود که به وعده های صندوق بین المللــی پول اهمیتی ندهد. ماهاتیر 
محمد می دانست گرفتن وام های بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه گذاران 
خارجی به چاه سازمان های بین المللی و می دانست بهترین راه برای حل 
این بحران مالی، تکیه بر کســانی است که از همه نسبت به کشور مالزی 
 از مردم خود کمک خواست و 

ً
دل سوزترند، یعنی مردم این کشور. او اوال

 آژانس های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاست های اضطراری اش به 
ً
ثانیا

خوبی در سراسر کشور اجرا شود. در نتیجه اقدامات ماهاتیر محمد، رشد 
اقتصادی اگر چه در پایین ترین حد خود، اما مثبت شد و این بار یک روند 

آرام و باثبات را در پیش گرفت.
بــه گزارش ایرنا ماهاتیر محمد در سیاســت گذاری اقتصادی ســعی 
کرد نوعی نگاه به شــرق را مطرح کرده و بر مواردی، چون پذیرش اصول 
اخالقی کار و اســلوب های ژاپن و کره جنوبی، اقتصاد متمایل به بازار که 
خصوصی سازی وسایل و خدمات عمومی، مخابرات و ترابری در آن نقش 
مهمی داشتند و نیز افزایش داد و ستد با همسایگان آسیایی تأکید ورزید. در 

دوره طوالنی مدت صدارت او بر مالزی بود که این کشور به منزله یکی از 
توســعه یافته ترین کشورهای مسلمان واقع در شرق آسیا، در کمتر از چهار 
دهه از یک کشور فقیر و کم درآمد بـه کشوری توسعه یافته با درآمد چشمگیر 
تبدیل شده و فرآیند صنعتی شدن و فعال بودن به عنوان یک اقتصاد مولد را 
طی کرد. بررسی دیدگاه های این رهبر توسعه گرا که در سال 1963 نماینده 
کشورش در سازمان ملل متحد بود و َمناِصب مختلف حکومتی را در این 
کشور طی کرد، در واقع بیان کننده عمق زوایای اندیشه ای یکی از رهبران 
توســعه گرا در جهان اسالم است که کشورش روند توسعه را اگرچه دیرتر 
از برخی کشورهای دیگر شرق آســیا آغاز کرد، اما به سرعت با مدیریت 
او در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت. تحلیلگران یکی از دالیل اصلی این 
موفقیت ماهاتیر محمد را در اهتمام او به بهره گیری از دستاوردهای صنعتی 
غرب، اصالح ساختار مدیریت سیاسی ـ اقتصادی با هدف توسعه نگاه به 
شرق جســت وجو می کنند؛ چون او با همین راهبرد سیاسی و اقتصادی، 
یعنــی تکیه بر تولید ملی، توســعه صادرات، خصوصی ســازی، جذب 
سرمایه گذاری خارجی، الگوگیری از کشورهای موفق منطقه و تعامل فعال 
با کشــورهای جهان و قدرت های برتر اقتصادی با محوریت نگاه به شرق 
توانست کشورش را به نخستین کشور پیشرفته اسالمی و هفدهمین کشور 

پیشرفته جهان تبدیل کند.
ماهاتیر محمد در سخنرانی مشهور خود در سال ۲005 در ایران گفت: 
»ایران یکی از پیشــگامان تمدن بوده است که مالزی در مقایسه با آن هیچ 
اســت، اما ما توانستیم )با اندیشه درســت( بسیار سریع پیشرفت کنیم.« 
پس از فروکش کردن بحران مالی، کارشناسان مالزیایی و اقتصاددانان در 
سراسر جهان، توصیه هایی را به کشــورهای در حال توسعه ارائه دادند تا 
از بروز رخدادهای مشابه، جلوگیری شود که عبارتند از: »لزوم عدم تکیه 
بیش از حد بر سرمایه های خارجی«، »اهمیت انعطاف پذیری در حرکت 
اقتصــادی«، »اهمیت تقویت رقابت پذیــری در فعالیت تولیدی به جای 
ســفته بازی بانک ها«، »ایجاد تنوع اقتصادی با تکیه بر کشاورزی و توسعه 
روستایی«، »کاهش نیاز کارخانجات برای خرید مواد اولیه و ماشین آالت 
از خارج«، »تقویت بخش خصوصی داخلــی« و »تأکید بر افزایش رفاه 

مردم به جای پروژه های اسم و رسم  دار«.

علی اکبر نیکواقبال پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفت وگو با صبح صادق 
ضمن اشــاره به فقیر بودن کشور مالزی در نیم قرن پیش گفت: در حدود 
40 تا 50 سال پیش، مالزی جزء فقیرترین کشورهای دنیا بود. در آن زمان 
حــدود 55 درصد مردم مالزی فقیر بودنــد؛ در حالی که اآلن فقر را به 5 
درصد رســانده اند. الگوی موفقیت اجتماعی و اقتصادی کشور مسلمان 
مالزی می تواند مورد توجه هر کشــوری از جمله کشور ما نیز قرار گیرد. 
مالزی کشوری چند فرهنگی است؛ یعنی 60 درصد آنها مسلمان هستند؛ 
ولی از سایر ملل همچون چین و هند نیز در این کشور حضور دارند. وی 
افزود: گذشته از حضور اقوام مختلفی که در مالزی زندگی می کنند، این 
کشور در نیم قرن پیش تحت مستعمره انگلیس نیز بود. طبیعی است که 
پیشرفت اقتصادی وقتی میسر می شود که تقدم اهداف اجتماعی و فرهنگی 
مانند صلح و امنیت اجتماعی حفظ شــود. به عبارتی تا صلح داخلی و 
امنیت اجتماعی و فرهنگی یا همزیستی مسالمت آمیز در کشوری وجود 
نداشته باشد، غیرممکن است یا به سختی ممکن است که آن کشور بتواند 
قدم های مداومی برای رشــد و پیشرفت اقتصادی بردارد. در واقع توسعه 
اقتصادی مانند رشد، رفاه و عدالت اجتماعی با صلح و امنیت اجتماعی و 
فرهنگی شروع می شود.  این استاد دانشگاه اظهار کرد: اجزایی از توسعه، 
همین توســعه اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی است که اینها پیش 
زمینه های رشد و پیشــرفت اقتصادی هستند. اگر صلح اجتماعی وجود 
نداشته باشد و قبایل یا عشیره های موجود در یک کشور با همدیگر در حال 
ستیز و جنگ باشند، غیرممکن است یا به سختی امکان پذیر است اقدامات 
اقتصادی در راستای اجرای برنامه های میان مدت و طویل مدت به نتیجه 
برسد، لذا در کشوری که تشنج، ستیز و درگیری های سیاسی وجود داشته 
باشــد، رشد اقتصادی از طریق رشد سرمایه گذاری ها و افزایش بهره وری 

نمی تواند شکل مطلوب خود را بگیرد و تداوم داشته باشد. این اقتصاددان 
با بیان اینکه یکی از عوامل شــروع موفقیت آمیز کشور مالزی برخورد با 
استعمارگران انگلیسی بود، گفت: در واقع آنها توانستند با مصالحه، قدرت 
اقتصادی انگلیسی ها را در مالزی تحت کنترل خود درآورند و حاکمیت 
مالزی را در کشور خود فراهم کنند و از همین طریق توانستند به استقالل 
برسند. مالزی ها توانستند از تخصص های انگلیسی ها که از نظر اداری و 
تخصصی در ســطح باالتری قرار داشتند، در زمینه های مختلف استفاده 

کنند و در همان حال توانستند تسلط استعمارگرانه آنها را از بین ببرند.
نیکواقبال اظهار کرد: در همان زمان که حدود 60 درصد ماالئی ها فقیر 
بودند، شورش هایی علیه چینی  های ثروتمند انجام دادند؛ اما این تخاصم ها 
ادامه پیدا نکرد و بر اساس گروه بندی  های جدیدی که به وجود آمد، تصمیم 
گرفته شد که با استفاده از سازمان ها و گروه  های ایجاد شده، زمینه  های فقر 
گسترده را در اکثریت ماالئی ها تقلیل دهند. در واقع هندی ها و چینی های 
ثروتمند می توانستند هم به رفع فقر ماالئی ها کمک کنند و هم در پیشرفت 
اقتصادی مؤثر واقع شــوند. وی با بیان اینکه همزیســتی مسالمت آمیز و 
رواداری بین اقوام و مذاهب پیش شــرط توســعه اقتصادی است، گفت: 
مالزی هم با تکیه به این پیش شرط ها و آزادسازی امور اقتصادی توانست 
از خصومت اجتماعی و فرار سرمایه جلوگیری کنند و در نتیجه توانستند از 
مزایای همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز و رواداری نهایت بهره برداری 
را کرده و رشد و پیشرفت اقتصادی را تسریع کنند. نکته دیگر آن است که 
شرکت  های چند ملیتی و مونوپل  های صنایع بسیار بزرگ و پرقدرتی که 
در جهان وجود دارد، بیش از یک ششم تولیدات جهانی را تولید و تأمین 
می کنند. شرکت  های چندملیتی همانطور که نام شان می گوید، به کشور 

خاصی تعلق ندارند. 

نیکواقبال اظهار داشت: هدف افزایش سود از طریق کاهش هزینه  های 
تولید موجب شــد که این شــرکت ها فعالیت  های تولیدی کاربر خود را 
مانند مونتاژ به کشــورهایی با نیروی کارگــری ارزان قیمت منتقل کنند. 
بســیاری از کشــورها نظیر مالزی، اندونزی، چین و هندوستان توانستند 
به یمن کارگران ارزان قیمت، آزادســازی و امنیت، سرمایه  های هنگفت 
شــرکت  های چند ملیتی را به کشــورهای خود منتقل کنند که تداوم آن 
موجب شد محصوالت تولیدی این شرکت های چند ملیتی به کشورهای 
صنعتی از جمله آمریکا صادر شــود و در نهایت همین شرکت ها کم کم 
توانستند به رقیبان سرسختی برای آمریکا تبدیل شوند. همین امکانات هم 
برای مالزی به وجود آمد و مالزی توانست فضای مطمئن و مناسبی برای 
سرمایه گذاری خارجی فراهم کند که حاصل آن تبدیل این کشور ها از فقیر 
به کشورهای نیمه صنعتی و نوظهور شده است.   این استاد دانشگاه افزود: 
اولین شرط این سرمایه گذارها در یک کشور امنیت است که سرمایه شان در 
خطر نباشد و در کشوری که نزاع فرهنگی و اجتماعی و تورم وجود داشته 
باشد، سرمایه گذاران را به شــدت می ترساند. مهم ترین هدف اقتصادی 
بیشــتر کشــورهای دنیا، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت هاست؛ زیرا تورم 
بنیان  های اقتصادی و اجتماعی را به نابودی می کشــاند. در کل مدیریت 
و شایسته ســاالری نقش بسیار مؤثری در توســعه اقتصادی و اجتماعی 
کشورها بازی می کند. »ماهاتیر محمد« طی دهه  های 80 و 90 میالدی، 
یعنی در طول بیش از ۲0 سالی که نخست وزیر کشور مالزی بود، توانست 

موفقیت  های پیش گفته را در مالزی به وجود بیاورد.
نیکواقبال با اشــاره به اینکه تشــخیص راه صحیح پیشــرفت بسیار 
مهم اســت، تصریح کرد: هدف غایی یا ایده نهایی یک کشــور و اینکه 
قرار اســت در 50 ســال پیش رو و در نهایت در چه جایگاهی قرار گرفته 

باشــد، برنامه  های یک کشور را تعیین می کند که اگر اشکال داشته باشد، 
به مشــکل برمی خورند. الگوی پیشرفت در مالزی نشان می دهد، آنها از 
مسائلی که می توانست بین قومیت ها یا ماالیی ها با سایر اقوام فتنه ایجاد 
کند، جلوگیری کردند و همین رواداری و همزیســتی مســالمت آمیز یا 
تنش زدایی بین اقوام توانســت آنها را به این پیشــرفت برســاند. مدارا از 
پیش شــرط  های اساسی است و تا صلح و امنیت اجتماعی وجود نداشته 
باشد، قابل تصور نیست که بتوان قدم اقتصادی برداشت.  وی با اشاره به 
ثبات اقتصادی در کشــور مالزی، تصریح کرد: ثبات اقتصادی در مالزی 
بسیار در پیشرفت این کشور اثرگذار بوده است. بعد از جنگ  های جهانی 
اول و دوم و تورم  های حاصل از آن، ثبات اقتصادی و ثبات پولی، به شرط 
اولیه پیشرفت در امور هر کشوری تبدیل شد؛ چراکه وقتی تورم و بی ثباتی 
قیمت ها وجود داشته باشد، حقوق بگیرها و افراد بیکار و فقیر زمین گیر و 
بدبخت و دارندگان اموال و ثروت بدون هیچ تالشی ثروتمندتر می شوند 
که این امر باعث مختل شــدن ضوابط و عدالت اجتماعی می شود. این 
اقتصاددان خاطرنشان کرد: مالزی در این دوره 40 سال گذشته، هیچ گاه 
تورم  های باالی 5 درصد نداشته است. علم اقتصاد همه راه حل  های این 
مسئله را پیدا کرده است؛ علم اقتصاد می گوید اگر یک رشد اقتصادی 3 
درصد دارید مجاز هستید 5 درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهید. 
در واقع، رشد قیمت ها در حد دو سه درصد مجاز است؛ زیرا سوددهی و 
سرمایه گذاری را افزایش می دهد. تورم  های چند رقمی فاجعه آمیز است؛ 
زیرا ســرمایه گذاری ها و امنیت را مختل و رونــد دزدی و اختالس را در 
کشــور قابل توجیه می کند. یکی از عوامل اساسی موفقیت در مالزی از 
بین رفتن موانع فرهنگی، اجتماعی و آماده شدن زیربنا برای آزادسازی و 

پیشرفت و توسعه اقتصادی و در نهایت اجتناب از تورم بود. 

چند موضوع موجب تفاوت مالــزی و ایران در 
مسیر پیشرفت شده اســت؛ یکی از مؤلفه های 
پیشرفت مالزی، قرار گرفتن این کشور در منطقه 
رشد است. به عبارتی کشورهای اطراف مالزی 
همگی یــک دوره ای از رشــد و شــکوفایی را 
توأمان با هم پیش گرفته اند و به توسعه اقتصادی 
رســیده اند. متأســفانه، محیط اطراف ایران از 
لحاظ همســایگان، محیط مطلوبی برای رشد 
نیست. کشورهای اطراف مالزی مانند سنگاپور، 
اندونــزی، فیلیپین، تایلند و چین کشــورهایی 
هستند که همگی در پی رشد و توسعه اقتصادی 
هستند. اینطور نیست که کشورهای اطراف ایران 
به دنبال پیشرفت اقتصادی نباشند، اما متأسفانه 
در دغدغه های سیاســی ـ امنیتی گیــر افتاده اند؛ 
در حالــی که محیط منطقه مالــزی یک محیط 

اقتصادی ـ تکنولوژیک بوده و هست. 
مؤلفه دیگر این اســت که ایــران منابع نفتی 
بیشتری از کشــور مالزی دارد و همین امر سبب 
شــکل گیری اقتصاد رانتی شــده است؛ یعنی با 
فروش نفت امور جاریه مملکت اداره می شــود، 
اما با توجه به اینکه مالزی به اندازه ما منابع نفتی 
ندارد، ناچار اســت برای اداره امور کشور خود، 
کار تولید کند و خالقیت بــه خرج دهد. مقوله 
دیگر مربوط به فرهنگ است؛ در فرهنگ منطقه 
شرق آســیا نظم و انضباط کاری و وجدان کاری 
زیاد است، اما در فرهنگ رایج معمول ایران، نظم 

و انضباط کاری کمتر است. 
مؤلفه دیگر بحث شــفافیت اســت؛ البته به 
تازگی در مالزی فساد زیاد شده است، اما زمانی 
که رشد و توسعه در مالزی شروع شد، زمامداران 
مالزی شفافیت و رشد و توسعه را از خود شروع 
کرده و آلودگی های اقتصــادی و مالی را از خود 
پاک کردنــد. مالزی با توجه بــه اینکه با محیط 
بین الملل روابط خوبی دارد، اما استقالل خود را 
حفظ کرده و هیچ گاه توسعه مالزی با استقاللش 
منافات نداشته است. استقالل به معنای مداخله 
نکردن دیگــران در امور داخلی شــان بود، البته 
امروزه کشــورها خیلی در امور داخلی دیگران 
مداخله می کنند که یک رویه جهانی شده است.

کشــور مالزی و ایران هر چند هر دو مســلمان 
هســتند، اما قرابت زیادی بــا یکدیگر ندارند و 
فقط مسلمان بودن عنصر قرابت است؛ از لحاظ 
مذهبی هر دو کشــور با یکدیگر تفاوت دارند و 

تمایالت دینی ایران و مالزی فرق می کند. 

برای اســتفاده از تجربیات توسعه ای می توان 
از مدل های کشــورهای مختلف استفاده کرد؛ 
گاهی اوقات برخی بحث ها در همه کشــورها 
افراطی می شــود؛ زمانی می گفتند الگوبرداری 
توسعه از کشــورهای پیشرفته، اشتباه است. این 
موضوع در خیلی از کشــورها وجود داشت که 
سبب شــکل گیری مکتب جهان ســوم شد که 
 در آمریکای التین هم رشــد پیدا کرد. 

ً
عمدتــا

 زمانی به وجود آمد که می شــد از الگوی 
ً
بعــدا

کشورهای موفق آســیای جنوب شرقی استفاده 
کرد؛ این مورد در ایران هم خیلی رواج پیدا کرد؛ 
زیرا ما نمی خواستیم از مدل توسعه غربی استفاده 
کنیم، اما این نکته را باید مدنظر داشت که وقتی 
مدل کشورهای توسعه ای شــرق آسیا الگو قرار 
می گیرد، این مدل چیزی جز مدل سرمایه دارانه 
نیست. سرمایه داری سه الگو دارد که یک مدل آن 
آمریکایی، مدل دیگر ژاپنی و مدل ســوم الگوی 

اروپایی است. 
کشورهای آسیای جنوب شرقی سعی کردند 
الگوی سرمایه داری ژاپن را اتخاذ کنند که در این 
الگو، دست دولت برای مداخله در اقتصاد خیلی 
بسته نیست؛ در حالی که در الگوی سرمایه داری 
مدل آمریکا که شــاید به نوعی افراطی ترین نوع 
نگرش ســرمایه داری در آن حاکم اســت، سود 
حرف اصلــی را می زند؛ در این مدل دولت و به 
خصوص وقتی جمهوری خواهان و ترامپ بر سر 
 حق مداخله در اقتصاد را 

ً
کار بود، دولت مطلقا

نداشت و در حد کمی می توانست به نفع طبقات 
فقیر مداخله کند. در مدل الگوی ســرمایه داری 
اروپایی به ویژه کشورهایی که سوسیال دموکرات 
هســتند، دولت این امکان را به ســرمایه داری 
می دهد که به ســمت جلو حرکــت کند، اما در 
عین حال که نگرش های سوسیالیستی دارد یک 
نوع بازگشــت به سمت طبقات محروم هم دارد 
و دولت به آنها کمک می کند تا آنها بتوانند روی 
پای خود بایستند و به سمت جلو حرکت کنند. 
کشــور مالزی، الگوی ســرمایه داری ژاپنی را 
اتخاذ کرد؛ الگوهای مارکسیســتی از بین رفته و 
دیگر جواب نمی دهد و اآلن الگوهای توسعه ای 
مانند چین وجود دارد که سوسیالیســم با طعم 
یا مشــخصات چینی خوانده می شود که در این 
سوسیالیســم، حکومت ها اقتدارگرا هســتند و 
اقتصاد، آزاد اســت. مالزی بیشــتر یک الگوی 
توسعه مبتنی بر ســرمایه داری مدل ژاپن است. 
اگر قرار باشد که ایران الگویی را جهت پیشرفت 
اتخاذ کند، می تواند مستقیم از ژاپن پیشرفته اتخاذ 
کند، چراکه مالزی، سنگاپور و اندونزی در قیاس 
با ما پیشرفته هستند و در قیاس با دیگران خیلی 

پیشرفته نیستند.

مالزی پیشرفت   الگوی 
 در ایران هم قابل اجراست؟

نوذر شفیعی
استاد دانشگاه

 نگاهی به مسیر توسعه مالزی در گفت وگوی صبح صادق با دکتر بهاره سازمند
دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 توسعه در سایه توسعه در سایه
 الگوی بومی پیشرفت الگوی بومی پیشرفت

»مالزی« که یکی از کشــورهای پیشرفته و صنعتی در جهان شناخته می شــود، حدود نیم قرن پیش کشوری فقیر بود؛ اما در دهه های گذشته با 
اقداماتی که انجام دادند، توانســتند به این پیشرفت صنعتی برســند و جایگاه خود را از لحاظ اقتصادی در جهان پیدا کنند. به همین منظور با 

دکتر»بهاره سازمند« دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

مالزی چگونه پیشرفت کرد؟
تکیه بر توان داخلی با نگاه به شرق 1

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند

پیش درآمد 

وحدت اجتماعی و همگرایی فرهنگی 2
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 پس از فرار شــاه از کشــور در 26 دی ماه 13۵7، 
اوضاع کشــور به طور کلی از دســت رژیم پهلوی 
خارج شــد. بختیار بی عرضه تــر از آن بود که بتواند 
امور را در دست گیرد. رعب بر دل ژنرال های ارتش 
شاهنشاهی نیز افتاده بود و آنان نیز مستأصل تر از آن 
بودند که جرئت کودتا داشته باشند! در بهمن 13۵7 
گام به گام انقاب در حال پیشــروی بود و شمارش 

معکوس مرگ پهلوی فرا رسیده بود. 
1 بهمن: امروز شاپور بختیار اعام کرد کسانی که در 

خیابان ها به تظاهرات و راه پیمایی دســت می زنند، 
چهار دســته اند: برای تفریح به خیابان ها می آیند، یا 
کمونیست هســتند، یا پیرو آیات عظامند یا از روی 

ایمان در تظاهرات شرکت می کنند. 
۲ بهمن: »سناتور فرانک چرچ« رئیس کمیته روابط 

خارجی سنای آمریکا به دولت کارتر پیشنهاد کرد از 
حمایت دولت ایران خودداری کند؛ زیرا این حمایت 
مردم ایران را خشــمگین تر کرده، ســقوط دولت را 

تسریع می کند.
3 بهمن: امام خمینی)ره( فرمودند: »افکار عمومی و 

اراده مردم، قانون اســت. ما با استناد به همین قانون 
رژیم موجود را تغییر خواهیم داد.«

4 بهمن: به دستور بختیار تانک ها در فرودگاه مهرآباد 

مســتقر شــدند و باندهای فرود را بســتند. به کلیه 
شرکت های هوایی اعام شد که به ایران پرواز نکنند. 
5 بهمن: امروز بختیار از امام خمینی)ره( خواســت 

سفر خود به تهران را به مدت سه هفته به تأخیر اندازد. 
امام این تقاضا را رد کرد و گفت در رأس موعد مقرر 

به تهران خواهم رفت.
6 بهمن: »رمزی کارک« دادستان کل اسبق آمریکا، 

»ریچارد فالک« اســتاد دانشگاه پرینستون آمریکا و 
»دان لوئی« نماینده ســازمان های مذهبی آمریکا در 
پاریس ضمن ماقات با امام اظهار امیدواری کردند 
»انتقال قــدرت در ایران با آرامــش صورت گیرد و 
عدالت برای همه محقق شود و مردم ایران و آمریکا 

به هم عشق بورزند.«
7 بهمن: بختیار گفت برای ماقات با آیت الله خمینی 

اگر الزم باشد به پاریس خواهم رفت. امام بافاصله 
در پاســخ فرمودند: »آنچه ذکر شده است که شاپور 
بختیار را با سمت نخســت وزیری می پذیرم، دروغ   
  اســت. تا اســتعفا ندهد او را نمی پذیرم؛ چون او را 

قانونی نمی دانم.«
۸ بهمن: ده ها نفر از روحانیون در مســجد دانشگاه 

تهران در اعتراض به بســته بودن فرودگاه مهرآباد، به 
تحصن دست زدند. آیات عظام طالقانی، مطهری، 
ربانی شــیرازی، منتظری، نوری همدانی، صدوقی و 
جمعی از مدرسین حوزه علمیه قم از جمله متحصنان 

بودند.
9 بهمن: بختیــار گفت فرودگاه ها همه باز اســت، 

ولی من به هیچ وجه اســتعفا نخواهم داد. امام)ره( 
نیز خطاب به مردم گفتند: »خائن اصلی را با خفت 
بیــرون کردید. این نتیجه را هم که حاشــیه ای بیش 

نیست، از صحنه خارج کنید.«

10 بهمــن: تحصن روحانیونی که بــه رژیم بختیار 

معترض هستند، در دانشگاه گسترش یافت و هزاران 
روحانی و اقشار مختلف مردم به متحصنان پیوستند. 
تظاهــرات و راه پیمایی های سراســری در بیشــتر 
شهرهای کشور علیه بختیار ادامه یافت و مطبوعات 
نوشتند دو میلیون نفر شهرســتانی برای استقبال از 

امام)ره( در تهران به سر می برند.
11 بهمن: امــام خمینی)ره( در آســتانه حرکت از 

پاریس به تهران از مهمان نوازی دولت فرانسه و اهالی 
منطقه نوفل لوشاتو تشکر کردند.

1۲ بهمن: امام خمینی)ره( در ســاعات اولیه بامداد 

امروز با یک فرونــد هواپیمــای ایرفرانس فرودگاه 
پاریس را بــه مقصد تهران ترک کردند. ایشــان در 
ساعت 9 صبح پس از 1۴ سال دوری از وطن در میان 
استقبال پرشــور و میلیونی مردم به ایران بازگشتند. 
روزنامه کیهان طول جمعیت اســتقبال کننده را 32 

کیلومتر اعام کرد.
13 بهمن: هزاران نفر از مردم سراســر کشــور برای 

دیدار با امام)ره( در مدرسه علوی و در طول خیابان 
مجــاور آن )خیابان ایران( صف کشــیدند. دولت 
 ابراز نگرانی 

ً
اسرائیل از بازگشت امام به ایران شدیدا

کرد.
14 بهمن: امــام خمینی)ره( گفتنــد »مذاکراتی با 

رهبــران ارتش داشــته ایم و اگر الزم باشــد باز هم 
خواهیم داشــت«/ امروز جواد شهرستانی شهردار 

تهران در ماقات با امام از شغل خود استعفا داد./ 

امروز ژنرال  هایزر آمریکایی با یک بالگرد از محوطه 
ستاد فرماندهی ارتش به فرودگاه مهرآباد رفت و راهی 

مرکز فرماندهی خود در اشتوتگارت آلمان شد.
15 بهمــن: با حکــم امــام)ره( بازرگان بــه عنوان 

نخست وزیر موقت جمهوری اسامی تعیین شد. این 
در حالی بود کــه بختیار اعام کرده بود »به آیت الله 

خمینی اجازه تشکیل دولت موقت را نمی دهم.«
16 بهمن: طی مراسمی در مدرسه علوی تهران، امام 

خمینی)ره( در حضور ۴00 خبرنگار مهندس مهدی 
 معرفی کردند.

ً
بازرگان را به عنوان نخست وزیر رسما

17 بهمن: شاپور بختیار در واکنش به انتخاب مهندس 

مهدی بازرگان به عنوان نخســت وزیر، تصریح کرد 
که »یک مملکت، یک حکومــت دارد و یک قانون 
اساسی والغیر.«/ الیحه انحال ساواک به تصویب 
نمایندگان مجلس شورای ملی رسید؛ اما پس از آن 

بسیاری از نمایندگان از مقام خود استعفا کردند.
1۸ بهمن: ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش گفت: 

ارتش از دولت قانونی حمایت خواهد کرد و مداخله 
نکردن در سیاست نخستین اصلی است که نیروهای 

مسلح باید در نظر داشته باشند.
19 بهمن: صدها نفــر از همافران با اونیفورم نظام با 

امام)ره( ماقات کردند. در ایــن ماقات امام )ره( 
گفتنــد: »ما می خواهیم سرنوشــت مان را خودمان 
تعیین کنیم نه سفارت آمریکا و سفارت شوروی. ما 
می خواهیم مملکت خودمان را خودمان تعمیر کنیم 

نه یهودی ها و اسرائیل.«
۲0 بهمن: مهنــدس بازرگان نخســت وزیر موقت 

جمهوری اسامی ایران، در مراسمی که در دانشگاه 
تهران برگزار شد، برنامه های دولت خود را در 6 ماده 

اعام کرد.
۲1 بهمن: پادگان ارتش در شــرق تهران شاهد زد و 

خورد مســلحانه افراد گارد شــاهی با همافران بود. 
درگیری زمانی آغاز شد که همافران در حال مشاهده 

برنامه تلویزیونی ورود امام)ره( به کشور بودند.
۲۲ بهمن: جنگ خونینی که از نیمه شب گذشته میان 

لشکر گارد از یک سو و نیروی هوایی از سوی دیگر 
در گرفت، به همه خیابان های مرکزی تهران سرایت 
کرد و مردم با تمامی توان خود به یاری نیروی هوایی 
شتافتند. در ســاعت 10:30 شورای عالی ارتش در 
بیانیه ای اعام کرد برای جلوگیــری از هرج و مرج 
و خونریزی در مناقشــه فعلی بی طرف می ماند. در 
ســاعات بعد از ظهر با تصرف شهربانی، دانشکده 
افسری، رادیو تلویزیون و پادگان های تهران، »صدای 
انقــاب« در روی صفحه تلویزیون نقش بســت و 

سقوط رژیم 2۵00 ساله شاهنشاهی را اعام کرد.

رژیم پهلوی بــه معنای واقعی رژیمی 
خودکامه بود کــه اجازه هیچ فعالیت 
سیاسی بیرون از اختیار و کنترل خود را به فعاالن 
سیاســی آن دوران نمــی داد. در این میان حتی 
نزدیکان شاه و موافقان رژیم پهلوی نیز مستثنی 
نبودند، چه رســد به مخالفــان و منتقدان! اما از 
ســویی دیگر در این نظــام خودکامه بیگانگان 
مبسوط الید بودند و هر کاری دوست داشتند، به 
ثمر می رساندند و شاه دیکتاتور در برابر آنان خوار 
و ذلیل و حرف شــنو بود! حتی فعالیت سیاسی 
احزاب نیز در این کشــور از سوی آمریکایی ها و 
دســتگاه های اطاعاتی ـ امنیتــی آنان مدیریت 
می شد.  »حزب ایران نوین« ساخت سازمان سیا 
است که برای مدت ها مهم ترین حزب سیاسی 
کشور بود. ساواک در سندی محرمانه فاش کرده 
است، »یاتســویچ« رئیس وقت دفتر »سیا« در 
تهران در تأســیس »حزب ایران نوین« و سپس 
تنظیم اساســنامه آن نقش مستقیم داشته است.  
اسدالله علم نیز در خاطرات خود به نقش قاطع 
آمریکایی ها در تشکیل »حزب ایران نوین« اشاره 

دارد. مروری بر کتاب »یادداشــت های علم«، 
نوشته اسدالله علم، وزیر دربار و شخصیت بانفوذ 
دربــار پهلــوی بــه خوبی بخشــی از فســاد 
ساختارحکومت پهلوی و نفوذ بیگانگان در آن را 
نشان می دهد. اسدالله علم در خاطرات روز 30 
تیــر 13۵2 خود به نقش قاطــع آمریکایی ها در 
تشــکیل حزب ایران  نوین و سپس نخست وزیر 
شدن منصور و دیرپا شــدن دولت حزب ایران 
 نوین در تحت حمایــت همان محافل خارجی 

اشارات صریح و معناداری می  کند:
»... در دوران نخســت وزیری مــن، یــک 
خارجی آمریکایی از طریق دیگر آمد. حسنعلی 
منصور را به عنوان لیدر روشــنفکران تراشیدند 
و به شاهنشــاه قبوالندند که این شــخص و این 
روشــنفکران، ایران را گلســتان خواهند کرد. 
شاهنشاه قبول فرمودند و به من امر دادند استعفا 
 اطاعت کردم. مطلب 

ً
 و طاعتا

ً
 ســمعا

ً
کن. فورا

 آزادی 
ً
به قدری شــور بود که در انتخابات نسبتا

که من انجام دادم ]انتخابات دوره بیســت و یکم 
مجلس[ منصور که کاندیــد وکالت تهران بود 
و می خواســت وکیل درجه یک تهران باشد، 
وکیل دوازدهم شــد. بعد از ظهــر قرائت آرا، 
راکول پدرسوخته وزیرمختار آمریکا سراسیمه 
پیش من دوید که دستم به دامنت بگو منصور 
را باال بیاورند. باری وکیل درجه اول نشد ولی 
چند ماه بعد نخست وزیر ایران بود. و حاال هم 
هنوز همان حزب ]ایران نوین[ بر سر کار است 
و آقای هویــدا نفر دوم منصور و مغز متفکر او 
بعد از کشته شدن منصور نخست وزیر هست 

که هست، حاال هشت سال می گذرد... .«

سیا احزاب 
   دهلیز    

پهلوی پایان  معکوس  شمارش 

روز اول نوامبر ســال 17۵۵ که در تقویم کلیسای 
کاتولیک روم »روز قدیســان« نامیده شده است، 
زلزله ای لیسبون را بیش از سه دقیقه لرزاند. همراه 
زلزله یک ســونامی )ابرمــوج( قدرتمند تمامی 
ســواحل پرتغال را در هم کوفــت.  در این روز 
مرگبار، شهر 2۵0 هزار نفری لیسبون، پایتخت 
بســیار زیبا و مرفه امپراتوری استعماری پرتغال 
خود را آماده تدارک جشن مذهبی توسن می کرد. 
ناگهان شهر لیسبون بر اثر وقوع سه زلزله پیاپی با 
قدرت فوق العاده ای که امروز قدرت این زلزله ها 
بین 7/8 و 9 درجه در مقیاس ریشــتر تخمین  زده 
شده اســت، به ویرانه ای تبدیل شد. شدت زلزله 
به اندازه ای بود که از سواحل شمالی قاره آفریقا تا 
فناند واقع در اسکاندیناوی لرزه های آن احساس 
شــدند. بیش از 60 هزار نفر از مردم لیسبون در 
زیر آوار کشته می شوند. کلیساها فرو می ریزند و 
مردمی که شاهد مراسم جشن مذهبی »توسن« 
بودند، در زیر آوار گرفتار شده و جان می بازند. این 
رویداد نه تنها شوک کوبنده ای بر روان جمعی اروپا 
فرود آورد که اندیشوران بزرگ زمانه را به بحث و 
جدل درباره اعتبار مقوله ها و مفاهیم کهن الهیاتی 

در تبیین و توجیه مصیبت و »شر« برانگیخت. تا 
قبل از زلزله لیسبون تفکرات مردم در مورد زلزله 
بر اساس تفکرات ارسطو یا تفکرات مذهبی بود. 
در تفکر مذهبی زلزله یک بای الهی برای مردم 
گناهکار بود! وقوع زلزله آن هم وقتی که مردم در 
کلیسا مشغول دعا بودند، شوک سهمگینی را به 
مردم وارد کرد و آنها را واداشــت تا به شیوه علوم 
تجربی زلزله و اثرات آن را مشاهده کنند. پس از 
ویرانی کلیســاهای شهر، اضطراب و سردرگمی 
میان شهروندان مؤمن به کلیسای کاتولیک ایجاد 
شــده بود که پس از آن بــرای عبادت باید به کجا 
بروند. این پرســش مطرح شده بود که چرا چنین 
زلزله ای به وقوع پیوسته است؟ کلیسای کاتولیک 
و پروتســتان هر دو بر قرار گرفتن مشیت الهی در 
توجیه این فاجعه اصرار می ورزیدند؛ واال گریدا، 
کشــیش معروف آن زمان در اولین ســالگرد این 
زلزله تئاتر و موزیــک و رقص و گاوبازی را دلیل 
فاجعه بزرگ لیســبون دانســته و از مردم شــهر 
خواسته بود، توبه کنند. این در حالی بود که مبلغان 
پروتســتان دادگاه تفتیش عقاید و فساد حاکم بر 
کلیسای کاتولیک را چرایی این واقعه می دانستند.

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

باند فرودگاه امام)ره(!

پــس از فرار پهلوی و اعام خبر 
تصمیم امام)ره( برای بازگشت، 
عوامــل باقیمانده رژیم شــاه در برابر این 
تصمیم امام)ره( مســتأصل مانده بودند.  
عوامل ضد انقاب و سران باقیمانده ارتش 
رژیــم شــاه از قبیل سرلشــکر قره باغی، 
طوفانیان، بدره ای، رحیمی و ربیعی که هر 
ـ  نظامی  کدام ســمت های باالی سیاسی 
رژیم شــاه را به عهده  داشتند، جملگی به 
برنامه های ژنرال هایزر آمریکایی دلخوش 
بودند و تاش می کردند از دولت نیم بند در 
حال متاشی شدن بختیار حمایت کنند. 
همچنین با همه امکانات سیاسی،  نظامی و 
امنیتی، تبلیغاتی و رسانه  ای شان بسیج شده 
بودند تا از مراجعت امــام خمینی)ره( به 
ایران جلوگیری کنند! ژنــرال هایزر گروه 
نظامیان را شکل داده بود تا ابتکار کشور را 
در دست گیرد و دولت بختیار بتواند آتش 
برافروخته شــده انقاب را فرو نشــاند.  
امام)ره( تصمیم قاطع خود را گرفته بودند و 
اعام کردند »من باید به ایران بروم اگر قرار 
اســت خون من ریخته شــود باید در کنار 
جوانان وطنم باشــم.«  بختیــار به دنبال 
فرصت می گشت تا ورود امام)ره( به ایران 
را به تأخیر اندازد. وقتی بختیار اعام کرد 
تمامی فرودگاه های ایــران برای ورود امام 
خمینی)ره( به ایران بسته است، وحدت و 
همبســتگی ملی مردم فشرده تر شد. برای 
نمونه گروهی از علمای تراز اول کشور از 
جمله آقایان آیت اللــه مطهری، صدوقی، 
دستغیب و... در مســجد دانشگاه تهران 
تحصن کردند. هر روز گروه  گروه از اقشار 
مختلف مــردم در داخــل و خیابان های 
اطراف دانشگاه تهران تجمع می کردند و 
شعارهای انقابی سر می دادند و با قرائت 
از موضع  را  قطعنامه هایی حمایت شــان 
متحصنان اعام کرده و سیاست بختیار در 
ممانعــت از ورود امــام خمینــی)ره( را 
 گروه 

ً
محکوم می کردند. در این رابطه واقعا

نظامیان درمانده شده بودند. ژنرال هایزر در 
خاطراتش در این باره می نویســد: »وقتی 
وارد شــدم، گروه دور تیمسار ربیعی جمع 
شده بودند. او روزنامه ای در دستش بود و 
آشــفته به نظر می رســید. او روزنامه را به 
طرف من گرفت و پرســید چــرا اوضاع 
اینقدر خراب است. او تیتر روزنامه را نشان 
داد. تیتــر روزنامه این بــود: »امام خمینی 
جمعه می آید.« اولین کســی که مجادله 
کرد، تیمســار ربیعی بود که بــا کلماتی 
 از ما 

ً
احساســی گفت:  »اگر آمریــکا قویا

حمایت می کند پس چرا نمی تواند کاری 
در مــورد ]امام[خمینی بکنــد؟« ربیعی 
همیشه کاری می کرد که من احساس کنم 
ما در انجام وظیفه خود قصور کرده ایم... .« 
ژنرال هایزر در قسمتی دیگر از خاطراتش 
با ایــن عنوان آورده اســت: »اکنون نوبت 
آخرین انفجار است« و از آن به بزرگ ترین 
تهدید فاجعه آمیز یاد می کند و می نویسد: 
]امام[خمینــی  زودرس  بازگشــت  »آن 
 از دســت 

ً
اســت.« ابتکار عمــل کاما

آمریکایی و بقایای رژیم پهلوی گرفته شده 
بود!  خلبان های اعتصاب کننده هم مشغول 
آماده کردن یک هواپیما بودند که به پاریس 
برود و امام خمینی)ره( را به ایران بیاورد. از 
آن  ســو همــه عوامل وفــادار به شــاه در 
از ورود  جســت وجوی راهکار ممانعت 
امام)ره( بودند.  اما هیچ کدام عملی نشد و 
چاره ای جز تســلیم باقی نماند و فرودگاه 
مهرآباد آماده فرود آمدن هواپیمای امام)ره( 
شــد؛ در حالی که یک ملت فریاد برآورده 
بود: »خمینــی، خمینی، قلب مــا، باند 

فرودگاه توست.«

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

نقش سازمان سیا در شکل گیری حزب ایران نوین

لیسبون در  زلزله 
مروری بر نابودی پایتخت پرتغال و پیامدهای آن
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پــس از رحلــت امــام)ره(، آیت الله 
طاهری به واســطه برخــی نزدیکان و 
اطرافیان خود از نظام فاصله گرفت. روز سه شنبه 
18 تیرماه 1381 خبر غیر منتظره استعفای آیت الله 
ســیدجال الدین طاهری اصفهانی، امام جمعه 
اصفهان خبرهای دیگر را تحت الشعاع خود قرار 
داد. آیت الله طاهری با انتشــار نامه سرگشاده و 
وهن آلود، خطاب به ملت ایران از امامت جمعه 
اصفهان استعفا داد. بعد از اینکه موجی از بدبینی 
را بــه مردم القا کرد، درباره موضوعی که می توان 
گفت از همان اول علت اصلی نامه این چنینی بود، 
می گوید: »موضوعی را که باید در صدر مطالبم به 
رشته تحریر می کشیدم مطرح می کنم و می پرسم 
حصر فقیهی وزین و مجاهدی نســتوه و مرجعی 
مبارز که ثانی اثنین انقاب و از اســاطین نظام و 
اوتاد حوزه و اعاظم فقه و افاخم کشــور است با 
کدام عقل و نقل و آیه و حدیث و عرف و شــرع و 
سیاســت قابل توجیه است؟ سوابق مستحسن و 
مــدارج علمی چــه فقیه و مرجعی همســنگ 
حضرت آیت الله منتظری مدظله اســت؟... .« 
حال جای این ســؤال باقی است که چرا تا زمان 

انتشار این نامه برای ایجاد فضای روانی اجتماعی 
به دلیل رفع حصر منتظری، چیزی از مشکات 
مملکت لرزه بر اندام ایشان نینداخته بود و فشار 
بیت ایشان برای قرار دادن نظام اسامی در تنگنا 
برای رفع حصر منتظری، ایشــان را یاد کاستی ها 
انداخت؟ هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات 
ســال 1366 خودـ دفاع و سیاست ـ در مورخ 16 
بهمن سال 1366 از سابقه دار بودن استعفا از سوی 
طاهری در زمان امام پرده برمی دارد: »آقای رازینی 
تلفنی گفت که آقای طاهری اصفهانی تحت تأثیر 
ناراحتی هایــی، بنــا دارد امــروز در نماز جمعه 
استعفای اعتراضیه ای را مطرح کند و به فرماندهان 
ســپاه تاخته اســت. از دفتــر امام خواســتم که 
جلوگیــری کنند.« مرحوم طاهــری در حالی از 
آیت اللــه منتظری دفــاع می کند کــه در جریان 
مخالفت آیت الله منتظری با امام خمینی)ره( در 
ماجرای مهدی هاشــمی، به حــق جانب امام را 
گرفته بود. او بارها به دلیل پرخاشــگری آیت الله 
منتظری به امام و انقاب به وی اعتراض کرده بود. 
مرحوم احمد خمینی هم بــه این اختاف میان 
مرحــوم طاهــری و منتظری در جریــان مهدی 
هاشمی اشــاره کرده است. وی در رنج نامه ای که 
نوشــته، آورده اســت: »امام، آیت الله طاهری را 
خدمت شــما )آیت الله منتظری( فرستادند که به 
ایشان بگویید فانی می گوید: آقای مهدی هاشمی 
فرد خطرناکی اســت و او را از بیت خود اخراج 
کنید. آیا به این نصیحت و پیغام گوش دادید؟ تنها 
فایــده این پیام این بــود که آقای طاهــری که از 
عاقمندان بســیار جدی شما بود مغضوب شما 

گردید؟«

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۱۰

طرد سلطه  فرهنگی  بیگانه  

شــیخ فضل اللــه نــوری در کنــار تاش  
برای رهایی  کشور از اســتعمار سیاسی  و 
اقتصادی، به  سیطره  فرهنگ  و نظام  فکری  
و حقوقِی  غرب  بر کشورمان  نیز حساسیت  
منفی  داشت  و ستیزش  با مشروطه خواهان، 
  بر ســر همین  امر بود: »دین  اسام، 

ً
عمدتا

اکمل  ادیان  و اتم  شرایع  است  و این  دین  دنیا 
را به  عدل  و شورا گرفت. آیا چه  افتاده  است  
که  امروز باید دستور عدل  ما از پاریس  برسد 
و نسخه  شورای  ما از انگلیس  بیاید«؟!1 در 
واقع، به تعبیر اندیشمندان و مورخان، شیخ  
نوری »برخــاف  آنچه  که  عــده ای  گمان  
می برنــد، مخالف  با مشــروطه  ]= تحدید 
سلطنت[ نبود... بلکه می فرمود: مشروطه  ای  
که  در فرنگستان  ســاری  و جاری  است، با 
مشخصات  خاصی  که  دارد شایسته  اجرا در 
ایران  نیست. ایرانیان  باید مشروطه ای  منطبق  
بر ُسَنن  ملی  و مذهبی  خود برقرار کنند و... 
ه   م  ِبالَمشــُروطیَّ

ُ
یک

َ
شــعارش  این  بود: َو  َعل

سامی«.2 در مشروطه ای که شیخ شهید 
ً
اال

دنبــال می کرد، عدالــت  و حکومت  قانون 
وجود داشــت. عدالت خانــه، مهاری  بود 
که  شیخ  متناســب  با امکانات  و مقتضیات  
زمانه، برای  تعدیــل  خودکامگی ها و رفع  
استبداد تهیه  دیده  بود. او خود در لوایح  ایام  
تحصن  در حضرت  عبدالعظیم)ع( تصریح  
دارد که  انگیــزه اش  از برافراشــتن  درفش  
عدالت خواهی  در صدر مشــروطه، تغییر 
رژیم  خودکامگی  و محدود کردن اختیارات  
شاه  و دولت  به وسیله نمایندگان  مردم  بوده  
اســت.3 شــهید نوری، کار خاف  شرع  و 
قانون  را از هر کسی  می دید بر می آشفت  و 
انتقاد می کرد، چه  شــاه  باشد و چه  مد عیان  
دروغین  عدل  و آزادی. یکی  از همسایگان  
شــیخ  که  در روزهــای  پرآشــوب  اواخر 
مشروطه  اول  با شیخ  دیدار داشته، شرحی  از 
شکایات  زیاد وی  از اعمال  خاف  قانون  شاه  
و مشروطه  چیان  تندرو به  دست  داده  است.۴ 
در همان  ایام، شیخ  نامه ای  به  عضدالملک  
نوشــت  و ضمن  دفــع  این  شــایعه  که  وی  
در صــددِ  پناهندگی  به  ســفارت خانه های  
خارجی  است! باز بر اجرای  قانون  و دوری  
از هرج  و مرج  در کشور تأ کید کرد.  سخنان  
فوق، حاکی  از قانون خواهی  و قانون مدارِی  
شیخ  است  که  در تأ یید آن، می توان  به  شواهد 
دیگری ، همچــون انتقادات  تنــد وی  )در 
لوایح  ایام  تحصن( به  آشوب گرِی  گروه های  
فشار و مداخات  بی  رویه  انجمن های  قارچ  
گونه  صدر مشــروطه  و نیز تأ کیدش  بر لزوم  
تکمیل  و تصویب  سریع  قانون  اساسی  اشاره  
کرد.۵ همچنین  می توان  به  کام  استوار وی  
در آغاز رساله »تذکره الغافل« اشاره  کرد که  
می نویســد: »... حفظ  نظام  عالم، محتاج  
به  قانون  اســت  و هر ملتی  که  تحت  قانون  
داخل  شدند و بر طبق  آن  عمل  نمودند، امور 
آنها ]بسته[ به  اســتعداد قابلیت  قانون شان  
منظم  شــد...«.6 دعوای  شــیخ  با دیگران، 
هرگز بر ســرِ  »تحدیِد« اختیارات  شــاه  و 
»تعدیِل« مظالِم  دولت  نبود؛ چرا که شیخ  
در لــزوم  این  گونه  امور هیــچ  نوع  تردیدی  
نداشت. فراموش  نکنیم  که  وی  پانزده  سال  
پیش  از طلوع  مشــروطه، لحظــه ای  را در 
  اراده  

ً
پیوستن  به  نهضت  تحریم  که  مستقیما

شاهانه)استبداد( و مداخله بیگانه)استعمار( 
را هدف  گرفته  بود، درنگ  نکرده  بود. دعوا 
بر ســر این  بود، حال  که  قرار است  استبداد 
مطلقه  ســلطنتی  محدود و مشروط  به  یک  
سری  قوانین  شــود، این  قوانین  باید همان  
قوانین  شرع  باشد که  ملت  مسلمان  ایران  از 

عمق  جان  بدان ها ایمان  دارد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

 فراز و فرود جالل الدین طاهری اصفهانی ـ ۲

عالقمند ساده لوح!

   ریزش ها    

با گذشت بیش از چهار دهه از حیات انقاب 
اســامی، می توان آن را در تحقــق اهدافش 
موفق دانســت، امــا هنوز انتظــارات فراوانی 
متوجه این انقاب اســت که باید جامه  عمل و 
تحقق به خود بگیرد. بنابراین، سؤال مهمی که 
اکنون مطرح می شــود، این است که چرا نظام 
انقابی انتظاراتی را که متوجه آن بوده اســت، 
به طــور کامل محقق نکرده اســت؟ هدف از 
آسیب شناسی ارائه شده در سلسله نوشتارهای 
 روشنی از وضعیت 

ً
آتی این است که تصویر نسبتا

کنونی نظام انقابی در دهه  پنجم حیات آن ارائه 
شود. در ادامه، تاش می شود به مهم ترین این 
آسیب ها و موانع در سه سطح ایده ای، ساختاری 
و کارگزاری اشاره شود. مزیت این تقسیم بندی 
آن است که نگاهی کل گرایانه دارد و همه  ابعاد 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در برمی گیرد.

 Bالف ـ در سطح ایده
منظور از ایده در اینجــا، مجموعه  دیدگاه ها، 
مباحثات و اندیشه ورزی هایی است که درباره  
اداره  کشور مطرح می شود. این حوزه را می توان 
اساسی ترین حوزه  مرتبط با اداره  کشور دانست؛ 
زیرا هر گونه تغییــر، ولو جزئی، در این حوزه، 
تغییرات وســیعی در سطح ســاختارها و در 
عملکرد کارگزاران بر جای خواهد گذاشــت. 

مهم ترین آسیب ها در سطح ایده عبارتند از:
ـ عدم  اجماع نظر درباره  سیاســت ها، راهبردها 
و جهت گیری های کان کشــور: یک آســیب 
عمده در ارتباط با ایده های اداره  کشــور، نبود 
اجماع یــا حداقلــی از تفاهمــات نظری در 
باب وضعیــت مطلوب، توســعه، کارآمدی و 
سیاســت گذاری و اجرای متناســب با آن، هم 
در میان سیاست مداران و هم در مجامع علمی 
و آکادمیک کشور اســت. در حالی که در سند 
چشــم انداز کشــور در افــق 1۴0۴، بر تعامل 
ســازنده با دنیا، به عنوان یکی از شیوه های الزم 
برای تحقق اهداف مندرج در این ســند تأکید 
شده اســت، اما به لحاظ نظری و عملی، میان 
نخبگان، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور، 
اجتماعی بر چگونگــی و کیفیت پیگیری این 
تعامل سازنده وجود ندارد. در حوزه  مذکور، دو 
دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است با 
نگاه به درون و شکوفایی ظرفیت های بی شمار 
درون زای داخلی، در عیــن حفظ ارتباطات و 
تعامات با دنیای خارج به شــرط اولویت قائل 
شدن برای شکوفایی ظرفیت ها و استعدادهای 
درونی، می توان مشــکات موجود را حل کرد 
و دیدگاه دیگری که چاره مشــکات کشور را 
در برقراری ارتباط با دنیای غرب، تنش زدایی، 
تعامل  سازنده  اعتمادسازی، چند جانبه گرایی، 
با دنیا، گسترش حوزه مشــارکت خارجی در 
اقتصاد کشور و... می داند. البته باید توجه داشت 
که این عدم  اجماع نظر، خود معلول درگیری ها 
و تضادهای فلسفی و هستی شناختی است که 

میان نخبگان مختلف در کشور وجود دارد.

 نظریه نظام انقالبی  -۳۷

چالش ها و  آسیب ها 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

امر اجتماعــی »The Social« مفهومی 
مهم و گویا در دانش جامعه شناسی است 
 The« که هرچند برخی آن را در مقابل امر سیاسی
political« ـ که به دولت اشاره دارد ـ با مفهوم جامعه 

یکســان می دانند و به این ترتیــب از بار معنایی آن 
می کاهند، اما به نظر می رسد استفاده از همان مفهوم 
امر اجتماعی، چشم انداز مهمی را در تحلیل نسبت 
مسائل جامعه با دولت ارائه می کند. امر اجتماعی در 
یــک تعریف ســاده عبــارت اســت از آن نقاط و 
امکا ن هایی که روح اجتمــاع که همانا همکاری و 
ارتباط است، در آن موقعّیت ها مجتمع شده و سبب 
تولید یک نیروی اجتماعی می شــود. امر اجتماعی 
حرکتی در بســتر جامعه و مبتنی بر اراده اجتماعی 
مردم اســت، اما شــکل گیری آن بی ارتبــاط با امر 
سیاســی نیســت و دســت کم فضا و موقعّیتی که 
دولت ها بر جوامع حاکم می کنند، در شــکل گیری 
نوع امر اجتماعی و اهــداف و جهات مورد نظر آن 

تأثیرگذار است.
وجود امر اجتماعی در یک جامعه که برخاسته 
از پیوندها و روابط طبیعی در یک اجتماع بشــری 
است، به این معناســت که جامعه انرژی و نیرویی 
درون زا دارد که سبب شکل گیری نظامات اجتماعی 
و حرکت و پویایی آن جامعه می شود و این حرکت 
به طور طبیعی در تعامل یا تقابل با امر سیاسی قرار 
می گیرد. بنابرایــن امر اجتماعی قابل نادیده گرفتن 
نیســت. دولتمردان در هر جامعه ای باید ضمن به 
رسمّیت شناختن امر اجتماعی، رابطه مطلوبی با آن 

در پیش گیرند. منظور از رابطه مطلوب، لحاظ کردن 
مطالبات و خواسته های برخاسته از امورات جامعه 
در سیاست گذاری هاست. در عین حال بدیهی است 
که هر دولتی )نظام سیاسی( ارزش های خاّص خود 
را دارد و به طور طبیعی به انتشــار و نهادینه ســازی 
ارزش های خود در جامعه می پردازد و خواسته های 
جامعه را هدایت و مدیریت می کند. این وضعّیت 
تعاملی و تقابلی میان امر اجتماعی با امر سیاسی در 
هر جامعه ای موضوعی طبیعی است، اما مسئله مهم 
این است که بدانیم این وضعّیت چه زمانی بحرانی 

می شود؟
به نظر می رسد این موضوع زمانی به سوی بحران 
نزدیک می شــود که دولتمردان جوهره شکل گیری 
امر اجتماع را هدف قرار دهند و باید گفت در رابطه 
با جامعه کنونی ایران برخــی از اقدامات دولت را 

می توان نشانه ای علیه امر اجتماع تلقی کرد.

 Bنشانه های نشانه روِی امر اجتماعی
فراوانی مشکات متعدد اقتصادی در جامعه امروز 
ایران، موضوعی روشن و غم انگیز است، اما مهم تر 
از اینها آثار و تبعات روحی این مشکات است که 
به صورتی خزنده بخش هایی از جامعه را تحت تأثیر 
خود قرار داده و سبب افزایش آسیب های اجتماعی 
شده اســت. چنین وضعّیتی گویای نشانه روِی امر 
اجتماعی است و در این وضعّیت آنچه بیش از همه 
مؤثر است، تحوالت بازارهای پولی، سرمایه ای و 
ارزی است. طی یک سال گذشته بخش های مهمی 
ه 

ّ
از این بازارها، همچون بازار بورس، ارز، طا و سک

با نوســانات بسیار زیادی مواجه شده که حاصل آن 
ضرر قابل توجه بخش زیادی از مردم است. 

از منظر موضوع این یادداشت، نکته مهم در این 
است که بازارهای مذکور ـ درست یا غلط ـ به کانون 

اجتماع و انباشت امید و انگیزه بخش های زیادی از 
 

ِ
مردم ایران تبدیل شده اند و انرژی حاصل از اجتماع

شــمار زیادی از مردم، یعنی آن انرژی و نیرویی که 
جوهر امر اجتماعی اســت، حول چنین بازارهایی 
شــکل گرفته اســت؛ بازارهایی که در مرحله اول 
تولیدی نبــوده و می توانند مبتنی بر ســرمایه های 
کاغذی و بدون پشــتوانه باشند و البته این مشکلی 
است که بازار بورس ایران را اکنون درگیر خود کرده 

است. 
به این ترتیب امر اجتماعی در جامعه امروز ایران 
در فضایی غیر اصیل شــکل گرفته است؛ فضایی 
که ریشــه ها و بنیان های معتبری نــدارد و نتیجه آن 
افزایش سرگردانی، بی قراری و رفتارهای غیرمدنی 
در جامعه ایران خواهد بود، به ویژه اینکه مروری بر 
پیام های مردم ذیل اخبار مربوط به بورس، نشانه های 
ُپر رنگی از احســاس فریب خوردگی آنان از سوی 
سیاست های دولت در زمینه بورس را نشان می دهد.

عاوه بر این، بازارهای مذکور اگر از ظرفیت های 
معتبری هم برخوردار باشــند، باز هم برای اینکه به 
مرحله تولید وارد شوند، نیازمند دخالت امر سیاسی 
هســتند و در چنین شرایطی است که امر اجتماعی 
وابسته به امر سیاسی می شود و این وضعّیتی است 
که اکنون در جامعه ایران جریان دارد. به این ترتیب 
امر اجتماعی در جامعه ایران از سوی خطر بزرگی 
همچون ســرگردانی، احساس فریب خوردگی و به 

تبع آن بی قراری تهدید می شود.
در جوامع شــبکه ای امروز افــراد جامعه درون 
فضاهــا و وضعّیت هایی در هم تنیــده و مرتبط با 
یکدیگر زندگــی می کنند و هویــت آنها در چنین 
محیطــی شــکل می گیــرد، هرچند زنــده بودن 
ارز ش های دینــی در جامعه ایــران بخش هایی از 
هویت فرد ایرانی را تأمین و پشتیبانی می کند، اما در 

مجموع وضعّیت و روابط شبکه ای حاکم بر جامعه 
از قــدرت زیادی برای شــکل دادن به هویت افراد 
برخوردار اســت و این »وضعیت مندی« و »روابط 
شبکه ای« امروز، هویت را در معرض سیالیت مدام 
قرار می دهد و به این ترتیب امر اجتماعی از جانب 
این موضوع نیز تهدید شده و وجهی ژله ای و سیال 
به خود می گیرد و نتیجه آن افزایش همان بی قراری و 

سرگردانی خواهد بود.

 Bپیامدهای سیاسی این وضعیت
گسترش سرگردانی و بی قراری در یک جامعه جوهر 
همکاری هــای اجتماعی و به عبارتــی جوهر امر 
اجتماعی را ـ که همانا امید و اعتماد به نفس است ـ 
تهدید می کند. بدیهی اســت که سیاســت مداری 
و حکمرانی در چنین بســتری و بر چنین محیطی 
با مشــکات خاصی همراه خواهد بود. مهم ترین 
مشــکل ضــرورت ورود دائمی سیاســتمداران به 
تأمین نیازهای روزمّره جامعه خواهد بود. در چنین 
جامعه ای درون زایی و خودجوشی تضعیف می شود 
و جامعه همــواره نیازمند انرژی گرفتن از ســوی 

سیاستمداران است. 
بنابراین مهم تر از مشــکات اقتصادی موجود 
در جامعه ایران، گره خوردن امر اجتماعی به نقاط 
اقتصــادی ناپایدار و غیر اصیل اســت و بدتر از آن 
سیاســت های سّیال دولت نسبت به این عرصه ها و 
نقاط اقتصادی اســت. این وضعّیت طی سال های 
اخیر شکل گرفته و اکنون تنها با سیاست های پایدار 
و بلندمدت می توان بــه اصاح وضع موجود اقدام 
کرد و ثبات و پایداری در سیاســت ها ـ که بیشتر در 
اینجا سیاست های ناظر به بازارهای پولی، مالی و 
ارزی مد نظر است ـ، مهم تر از جهت گیری و اهداف 
آنهاســت. جامعه امروز ایران بیش از همه نیازمند 
ثبات و پایداری است و سرگردانی و بی قراری مستتر 
در جامعه با فروکش کردن رکود حاصل از بیماری 
کرونا می تواند عرصه سیاسی کشور را با ناآرامی های 

خطرناکی درگیر کند.

اجتماعی امر  وِی  نشانه ر
شکل گیری انگاره  بازی با سرمایه های مردم و پیامدهای آن
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مجازستانزندگی

طی هفته گذشــته ماجرای سیاســت 
 گذاری جدید واتــس آپ در رابطه با به 
اشترا ک گذاری اطاعات کاربران این پیام رسان با 
فیس بوک به یکی از جنجالی ترین خبرهای حوزه 
رســانه و فضای مجازی جهان بدل شد؛ چرا که 
تعداد کاربران این پیام رسان بالغ بر 2 میلیارد نفر 
اســت و هر گونه دســت درازی بــه اطاعات 
خصوصی کاربران بخش قابل توجهی از جمعیت 

جهان را با تهدید امنیتی روبه رو می کند.
ایــن جنجال از جایی آغاز شــد که واتس آپ 
بدون هرگونه اطاع رســانی قبلی با نمایش یک 
اطاعیه به کاربران خود اعام کرد که اگر مایل به 
استفاده از نسخه جدید این پیام رسان هستند، باید 
با قوانین جدید آن موافقت کنند و اگر تا تاریخ 8 
فوریه موافقت خود با این قوانین را اعام نکنند، 
حســاب واتس آپ آنها برای همیشــه غیر فعال 

خواهد شد.
این اطاعیه وقتی داد کاربــران را درآورد که 
مشخص شــد مهم ترین هدف واتس آپ از طرح 
این درخواست گرفتن تأییدیه کاربران برای ارائه 
ریز اطاعات مربوط به فعالیت های آنها به شرکت 
فیس بوک است؛ چرا که ارائه اطاعات کاربران به 
این شرکت بدون جلب موافقت کاربران می تواند 
پیامدهای حقوقی ســنگینی را برای مدیران این 

پیام رسان به همراه داشته باشد.
بــرای درک بهتر چرایی اعتــراض و نگرانی 

کاربران جهانی این پیام رســان بایــد به این نکته 
 یکی از 

ً
اشــاره کرد که شــرکت فیس بوک عما

بدنام ترین شرکت های آمریکایی در حوزه رعایت 
حریم خصوصی کاربران اســت؛ چرا که مدتی 
قبل مشخص شد این شرکت در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری 2016 میادی آمریکا و در قبال 
دریافت پول، اطاعات 87 میلیون کاربر خود را 
در اختیار شــرکت انگلیسی »کمبریج آنالیتیکا« 
قرار داده و این شرکت با استفاده از این اطاعات 
و تجزیه و تحلیل روان شناختی کاربران، اطاعات 
الزم را برای هدف قرار دادن ادراک رأی دهندگان 
آمریکایی به نفع کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ 
مهیــا کرده بــود. این رســوایی موجب شــد تا 
»کمیسیون تجارت فدرال آمریکا« این شرکت را 
به دلیــل درز اطاعات و نقض حریم خصوصی 
کاربران محکوم به پرداخــت جریمه ۵ میلیارد 
دالری کند؛ اما همان گونه که پیشتر اثبات شده، 
فیس بوک شرکتی نیســت که از تجارت پر سود 
فروش کان داده های کاربران »Big Data« خود 
دست بر دارد؛ به همین دلیل نیز موج مهاجرت از 
واتس آپ به دیگر پیام رسان های مدعی حفاظت 
از حریم خصوصی کاربران آغاز شــده است که 
در صدر این پیام رســان ها پیام رســان مشکوک 

»سیگنال« وجود دارد!
ســیگنال »Signal« یک پیام رسان متن باز با 
امکان ارســال پیام های متنی، صوتی و تصویری 
رایگان و امن است که از طریق یک بنیاد به ظاهر 
غیر انتفاعی راه اندازی شده  است و کاربران تنها با 
ثبت شماره تلفن همراه خود امکان استفاده از این 

پیام رسان را دارند.
جالب است که رســانه های غربی در حالی 

به تبلیغ و ترغیب افکار عمومی جهان به ســمت 
استفاده از پیام رسان سیگنال دست زده اند که طی 
دو هفته اخیر با نقض آشکار حقوق بشر و حریم 
خصوصی شــهروندان معترض آمریکایی عاوه 
بر رصد و شناســایی معترضــان و معرفی آنها به 
نهادهای امنیتی، حذف هواداران ترامپ از فضای 
مجازی را در دستور کار خود قرار داده و آشکارا از 

این اقدام خود دفاع می کنند. 

از این رو به نظر می رســد هــدف از تبلیغات 
گسترده در رابطه با امنیت پیام رسان سیگنال چیزی 
جز تبدیل کردن این پیام رسان به یک منبع جدید 
اطاعاتی برای سرویس های جاسوسی آمریکایی 
نیست؛ چرا که بسیاری از کاربران با این توهم که 
امنیت اطاعات خصوصــی و کاری آنها در این 
پیام رسان از امنیت باالیی برخوردار خواهد بود، 
قربانی سرویس های اطاعاتی غربی خواهند شد.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

اســتخراج  و  معــدن  در  کار 
برای  منابع زیرزمینی همــواره 
معدن کاران سخت و خطرناک 
بوده اســت، به همین دلیل یک 
گــروه از دانشــمندان جوان و 
فناور کشــورمان در قالب یک 
به  ایرانــی موفق  اســتارت آپ 
طراحــی و ســاخت لباس کار 
معــدن کاران  برای  هوشــمند 
شــده اند تا به صورت لحظه ای 

عایم حیاتی افراد و گازهای خطرناک معدن را به مرکز کنترل 
ارسال کرده و از جان معدن کاران حفاظت کنند. رویکرد اصلی 
این تیم طراحی و توسعه راهکارهای نوآورانه با هدف حمایت 

از ایجاد پلتفرم های اقتصادی و کسب و کارهای نوپا است.

ایمن در معدن!
لباس هوشمند معدن کاران

کشاورزی  محصوالت  تصاویر 
شهرک نشینان صهیونیست که در 
دبی به فروش می رسد، با موجی 
از محکومیــت در شــبکه های 
فعاالن  شــد.  همراه  اجتماعی 
شــبکه های اجتماعی معتقدند 
حکومت امارات در حالی برای 
در  صهیونیســتی  محصوالت 
این کشــور تبلیغ می کند که این 
محصــوالت در زمین هــای به 

سرقت رفته از فلسطینی ها کاشته شده است. امارات چند روز 
پیش نخستین محموله از محصوالت کشاورزی شهرک نشینان 
صهیونیست را وارد خاک خود کرد که دولت وابسته به تشکیات 

خودگردان فلسطین نیز این اقدام امارات را محکوم کرد.

اشغالگران! برای  تبلیغ 
محکومیت عرضه تولیدات صهیونیست ها 

مناسبت های  بودن  دسترس  در 
مذهبــی و یــاد داشــتن ایــن 
از  یکی  همیشــه  مناســبت ها 
دغدغه های افراد است؛»تذکره« 
یک اپلیکیشن تقویم، اذان گو و 
یادآور مذهبی است که بنا دارد 
به شــما در انجام امور ســاده و 
مهم معنــوی روزانه تان کمک 
کند. اموری مانند یادآوری برای 
قرائت روزانــه قرآن، ختم چند 

صلوات یا اذکار روز، پرداخــت روزانه مبلغی صدقه، قرائت 
فاتحه ای برای آمرزش روح عزیزان درگذشته، خواندن به موقع 
نمازهای روزانه، بجا آوردن نمازهای قضا از جمله امکانات این 

تقویم ایرانی جدید است. 

 تذکره
جعبه ابزار مذهبی در دسترس

 فواد ایزدی، کارشــناس سیاسی: اظهارات 

آنتونی بلینکن، وزیر پیشــنهادی خارجه 
بایدن، در جلسه سنای آمریکا گفته است: 
دنیاست.  تروریســت ترین کشور  »ایران 
بــرای مقابله بــا فعالیت هــای مخرب 
منطقــه ای ایــران با اســرائیل هماهنگ 
هستیم. برای بازگشت به برجام موضوع 
توانمندی موشــکی و حضور منطقه ای 

ایران هم باید مذاکره شود.«

مهدی محمدی، تحلیلگر سیاسی: سیاست 

»بیانیــه در مقابل بیانیه« که آقایان ظریف 
و روحانی از آن ســخن می گویند، اگر به 
معنای پذیرش بازگشت آمریکا به برجام 
»قبل« از لغو  مؤثر تحریم ها باشد، خطایی 
بســیار بزرگ و بــه معنای اجــازه تداوم 
سیاست فشــار حداکثری به دولت بایدن 

است.

محمدمهدی رحیمی، فعال فضای مجازی: 

وزیر خارجه گفته است، سیاست مان در 
مواجهه با بایدن »اقــدام در برابر اقدام« 
اســت و اقدام در برابر بیانیــه و امضا را 
نمی پذیریم. باید از آقای ظریف پرســید 
پنج ســال زمان نیاز بود تا بــه فهم تدبیر  
رهبری برسید که از ابتدا گفته بودند »تعّهد 
در مقابل تعّهد«؟ راستی تکلیف »امضای 

کری تضمین است« چه می شود؟

ایلهان عمر، نماینده ایالت مینه سوتا در کنگره 

آمریکا: ترامپ یک هیوالســت. ما هرگز 

نباید میلیون ها انسانی را که از بی رحمی و 
قساوت او رنج کشیده اند، فراموش کنیم. 
او با البی گــری تحریم های فلج کننده ای 
علیه مردم ایــران وضع کرد ]تحریم هایی 
کــه[ مــردم ایــران را از ضروری تریــن 
ملزومات پزشــکی در دوران همه گیری 
]کرونا[ محروم  کرد و باعث مرگ هزاران 

نفر شد.

امیرحسین ثابتی، فعال فضای مجازی: بدیهی 

است که بازگشت آمریکا به برجام بدون 
لغو تحریم ها بــرای ایران ضرر هم دارد؛ 
اما اگر آمریکا به برجام برگردد و طبق متن 
برجام تحریم هایی را که قرار بود لغو کند 
هم لغو کند، باز اتفــاق خاصی نخواهد 
افتاد؛ چون اصلی تریــن تحریم، تحریم 
چرخه دالر بود که طبق متن برجام ســر 

جای خود باقی مانده است.

یه  کاریکاتوریســت:  خســروان جم،  مجید 

مســتند پرتره ضبط کردم بــا یک بانوی 
هشــتاد ســاله. بعد از فوت همسرشون، 
دیگه لب به چایی نزدند. دلیل؟ ـ »همسرم 
گفــت چایی دم کنم، حوصله نداشــتم، 
خودم رو به نشنیدن زدم، خوابش برد، از 
خواب بیدار نشــد.« با چشم های بارونی 
چند بار تکــرار کردند: »حیف از آخرین 

چایی که با هم ننوشیدیم.«

طی ســال های اخیر، مداخات آمریکا در امور 
داخلی کشــورهای گوناگون نشان داده است که 
فضای مجازی در جعبه ابزار سیاســت خارجی 
واشنگتن به یک ساح کشتار جمعی تبدیل شده 
اســت و در این زمینه مطالعه مقاله پیترسینگر و 
امرســون بروکنیگ در مجله »فارین پالیسی« به 
تاریخ اکتبر 2018 بــا عنوان »جنگ آینده الیک 
خواهد شد« می تواند به درک بهتر ماهیت فضای 
مجازی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا کمک 

کند.
این دو پژوهشــگر در این مقاله تأکید کرده اند 
که فضای مجازی صحنه جنگ واقعی اســت و 

در این جنگ آنچه کاربران به اشتراک می گذارند، 
تعیین کننده چیزی اســت که در صحنه نبرد رخ 
می دهــد؛ در این جنگ کلمــات و به خصوص 
تصاویر منتشر شده از سوی کاربران نقش مهمات 
جنگی را ایفا می کننــد، کار این مهمات جنگی 
بیش از آنکه گفتن خبر یا بیان نکته ای باشد، دفن 
حقایق با استفاده از پرت کردن حواس مخاطبان 
اســت. این نکته می تواند رازگشای چرایی سر و 
صدای آمریکایی ها در رابطه با اعمال محدودیت 
اینترنتی در دیگر کشــورها به ویژه ایران باشــد! 
جالب است که آمریکایی ها حتی اجازه دسترسی 
ملت ایــران بــه دارو و مواد غذایــی وارداتی را 
نمی دهند؛ اما همواره خود را نگران دسترســی 

مردم به اینترنت نشان می دهند؟! 
مــارک دوبوویتز، مدیر اجرایــی بنیاد دفاع از 
دموکراسی ها که نقش عمده و آشکار او در پخت 
و پز طراحی سیاســت های ضد ایرانی آمریکا بر 

کسی پوشیده نیست، به همراه دنیل شاپیرو، سفیر 
سابق آمریکا در سرزمین های اشغالی در مقاله ای 
مشترک در ایام اغتشاشــات دی ماه سال 1396 
در نشریه »پولتیکو« نوشته بودند: »دولت آمریکا 
باید اطمینان حاصل کند که شرکت هایی، مانند 
تلگرام، توئیتر، اینستاگرام با درخواست حکومت 
ایــران مبنی بر مســدود کــردن کانال های مورد 
استفاده معترضین برای ســازماندهی و برقراری 

ارتباط، موافقت نکنند.«
آمریکایی ها در جریــان اعتراضات اخیر این 
کشور اثبات کردند که بدون واهمه و رودربایستی 
حساب هایی اینترنتی فعالی را که حتی احساس 
کنند الزم اســت از دسترس خارج شود، مسدود 
می کنند؛ اما در مقابل مردم دیگر کشورها و به ویژه 
مردم کشور ما را به استفاده از بسترهای ارتباطی 
آمریکایی تشویق و ترغیب می کنند و متأسفانه ما و 
 دو دستی »آش را با جاش« تقدیم 

ً
مردم ما بعضا

دشمن می کنیم!
مداخات آمریکا در امور داخلی کشورهای 
مختلــف طی ســال های اخیر نشــان می دهد، 
فضای مجازی به یک ســاح کشتار جمعی در 
جعبه ابزار سیاســت خارجی واشــنگتن تبدیل 
شده اســت و دیگر نیروهای نظامی آمریکایی یا 
وابسته به آمریکا نیستند که حکومت ها را سرنگون 
می کنند، بلکه این نقش به نیروهای ســفید و به 
ظاهر مردمی سپرده شده است و این مردم عادی 
هستند که ناخواسته با قراردادن اطاعات خود در 
فضای مجازی به پیشبرد اهداف صاحبان اصلی 
 صهیونیست 

ً
این شــبکه ها که آمریکایی و عمدتا

هســتند، کمک می کنند. لذا بایــد پذیرفت که 
ارائه اطاعات شــخصی به شبکه های اینترنتی 
آمریکایی از توئیتر و فیس بوک گرفته تا واتس آپ و 
 خدمت به توطئه دشمنان کشورمان 

ً
سیگنال عما

بوده و زمینه ساز استعمار نوین است.

بازتولید استعمار در فضای مجازی

نوید کمالی                      
دبیر گروه رسانه

نگاهی به پشت پرده تبلیغ گسترده یک پیام رسان مشکوک

یب! فر سیگنال 

شکوه شریفی
دکتری اقتصاد
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آرش فهیم
منتقد سینما

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

یادداشت

»اون چیــه کــه، اون کیــه که« 
رحماندوست  مصطفی  سروده 
بازنشــر  بار  پنجمیــن  بــرای 
شــد. این کتــاب مجموعه ای 
و  شــیرین  چیســتان های  از 
خواندنــی اســت که بــه زبان 
شــعر برای کودکان هفت سال 
به باال)نوخوان( ســروده شــده 
است. کتاب شعِر »اون چیه که، 
اون کیه کــه« که برای اولین بار 

در ســال 1386 از سوی کانون به چاپ رسیده، با تصویرگری 
علی خدایی آراســته شده است. عاقه مندان می توانند این اثر 
را از فروشــگاه های محصوالت فرهنگی و فروشگاه اینترنتی 

محصوالت کانون، به نشانی »shop.kpf.ir« خریداری کنند. 

اون چیه که، اون کیه که
چاپ پنجم اثر مصطفی رحماندوست

   سرود    

نمایشگاه مجازی »دو قرن هنر 
طراحی در ایــران« آغاز به کار 
کرد. این نمایشگاه تا 30 بهمن 
1399 به صورت مجازی و در 
صفحه اینستاگرام موزه هنرهای 
دینــی امام علی)ع( با شناســه 
iaram_art @بــه نمایــش در 

می آید. این نمایشــگاه نگاهی 
به ســیر و روند 200 سال هنر 
طراحی در ایران اســت که در 

آن آثار هنرمندانی، چون ابوالحسن مستوفی غفاری »ابوالحسن 
اول«، ابوالحسن غفاری »صنیع الملک«، علی اکبر مزین الدوله، 
محمد غفاری »کمال الملک« و... در معرض دید عاقه مندان 

قرار می گیرد. 

دو قرن طراحی 
بازدید از آثار هنرمندان برجسته

   نمایشگاه    

فیلم سینمایی »روزی روزگاری 
کارگردانــی  بــه  آبــادان«  در 
آمــاده  آذرنــگ،  حمیدرضــا 
نمایش در سی ونهمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر شــد. در 
خاصه داستان فیلم آمده است: 
در آبادان، ســال 1381 خانواده 
چرخیده«  »مصیب  نفری  پنج 
در آخرین روز ســال مشــغول 
خرید شــب عید هستند، اما به 

دلیل حال بد مصیب که ناشــی از گرفتاری اش به مواد مخدر 
است، کشمکشی میان آنها در می گیرد و در اوج تاش خیری، 
مادر خانواده برای به آرامش رســاندن خانواده، به ناگاه اتفاقی 

غیرمنتظره همه آنها را غافلگیر می کند.

    جشنواره فجر    

وزگاری در آبادان  وزی ر ر
اولین ساخته آذرنگ در راه فجر

 جشنواره فجر
 در هاله ای از ابهام!

جشنواره فیلم فجر در نحوه برگزاری اش 
یک نمونه کم نظیر و شگفت انگیز در میان 
رویدادهای معتبر سینمایی جهان به شمار 
می آید؛ جشــنواره ای که هر ســال شیوه 
و ســاختار برگزاری اش، تغییر می کند و 
هیچ چشم انداز و برنامه مشخصی ندارد. 
طوری که در هر دوره، بخش هایی جدید 
به آن اضافه می شود و بخش هایی حذف؛ 
نحوه نمایش فیلم ها، جوایز و حتی مرکز 

)کاخ( جشنواره نیز هیچ گاه ثبات ندارد.
اما ســی ونهمین دوره جشنواره فیلم 
فجــر، در زمینه بی برنامگــی، رکورددار 
اســت. تا زمان نگارش این یادداشت که 
فقط چند روز به آغاز برگزاری »مهم ترین 
رویداد سینمایی ایران« باقی است، هنوز 
حتی مشــخص نیســت که آیا فیلم های 
جشنواره برای مردم و اهالی رسانه اکران 

خواهد شد یا نه! 
ماجرا از این قرار اســت که با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و خطرات تجمع افراد 
در سالن های ســینما و صفوف دریافت 
امســال همه جشــنواره های  و...  بلیت 
سینمایی به ســمت مجازی شدن یا لغو 
برگزاری رفتند؛ اما مدیران جشنواره فجر، 
ابتدا ساده ترین راه را برگزیدند؛ یعنی این 
گونه طراحی کردند که فیلم ها فقط برای 
داوران نمایش داده شود و برندگان، بدون 
دیده شدن از سوی مردم و منتقدان، جوایز 
خود را دریافت کنند. در نهایت نیز تصمیم 
مدیران جشنواره تغییر پیدا کرد و گفتند که 
جشــنواره با حضور تعداد کمی از اهالی 
رســانه برگزار خواهد شد و سپس اعام 
کردند که هنوز همین تصمیم هم قطعی 
نشده است و... . خاصه تا اینجای کار، 
همه چیز در هاله ای از ابهام قرار دارد! این 
 همه جشنواره های 

ً
در حالی است که تقریبا

معتبر و مهم ســینمایی جهــان، خود را 
با شــرایط کرونایی تطبیق داده اند. برای 
نمونه، جشــنواره برلین، با دو ماه تأخیر 
در فصل بهار برگزار خواهد شــد تا هم 
شــیوع ویروس کرونا کاهش یافته باشد و 
هم به دلیل افزایش دمای هوا، اکران آثار 
در فضای باز انجام شــود. جشنواره فیلم 
 مراسم و نمایش فیلم نداشت 

ً
کن، اصا

و فقط فیلم های برگزیده با نشــان واره این 
جشنواره به گردونه اکران جهانی پیوستند. 
مراسم اســکار 2021 نیز به دلیل همین 
شــرایط با چند ماه تأخیــر در فصل بهار 
برگزار خواهد شد. اما مسئوالن جشنواره 
فیلم فجر، اصراری بی دلیل برای برگزاری 
این جشــنواره در زمان و در ســالن های 

همیشگی دارند!
نکتــه در خور تأمل این اســت که در 
سیاســت ها و برنامه های اعامی مدیران 
سی ونهمین جشنواره فیلم فجر، همچنان 
همان بی هویتــی و فقــدان راهبرد برای 
تأثیرگذاری و جریان سازی در سینما دیده 
می شــود. برای نمونه، در شــرایطی که 
کشــورمان با چالش ها و بیم و امیدهای 
متفاوتی مواجــه اســت ـ از جریان های 
منطقــه ای و جهانی مرتبط با کشــورمان 
ازجمله مســائل جبهه مقاومت و آمریکا 
گرفته تا مبارزه با ویروس کروناـ اما برای 
جشنواره فجر هیچ طراحی خاصی جهت 
بازتاب این رویدادها به زبان سینما صورت 
نگرفته اســت! اینها همه دست به دست 
همه داده اســت تا بسیاری از عاقه مندان 
سینما، آن شوق و عاقه سال های قبل برای 
حضور در جشنواره فجر و پیگیری فیلم ها 

را نداشته باشند.

فرهنگ

چند ســالی اســت که در تهران عرضه آثار هنری 
با نام »حراج تهران« برگزار می شــود. امسال هم 
ســیزدهمین دوره این حراج که با عرضه 110 اثر 
هنری برگزار شده بود، مورد بحث بسیار قرار گرفت 
و این ســؤال مهم را ایجاد کرد که تأثیر این حراج 
در صنعت هنری و تجســمی ایران کجاست؟! با 
وجود اینکه ساالنه هنرمندان بسیاری در کشور آثار 
هنری و تجسمی تولید می کنند، اما به جز معدودی 
از هنرمندان که با برپایی گالری و نمایشــگاه های 
انفرادی و گروهی آثار خود را عرضه می کنند، آثار 

عمده هنرمندان مجال چندانی برای عرضه ندارد 
و همین مسئله سبب شــده است تا چرخ صنعت 
هنری و تجسمی در کشور، بسیار دشوار به گردش 
دربیاید. در چنین شرایطی، برپایی حراج هایی مانند 
حــراج تهران، می تواند فرصتی بــرای عرضه آثار 
هنری باشد؛ ولی مســئله اصلی قیمت گذاری در 
این حراج هاست. قیمت گذاری در این حراج ها بر 
چه اساسی است؟ یکی از راه های باالبردن قیمت 

برای گالری دارها، ارائه پیشنهادهای کاذب در چنین 
حراج هایی است؛ برخی افراد که مجموعه هایی از 
آثار هنری و تجســمی دارند، با شرکت در حراج 
تهران و ارائه پیشــنهادهای بسیار باال برای برخی 
آثار هنری، در ظاهر ممکن است زیان کنند و یک 
اثر را با قیمت گزافی بخرند، اما واقعیت این است 
که افزایش ســطح قیمت ها باعث می شــود تا کل 
مجموعه آنها هم با یک افزایش قیمتی مواجه شود 

و در واقع، اگر در خرید یک اثر ضرری را متحمل 
شــده اند، در مجموع آثار با ســود هنگفتی مواجه 
شوند.  اگر امسال پایه قیمت ها از ۴0 میلیون تومان 
شــروع شــده بود، با رکورد 12/۵ میلیارد تومانی 
در فــروش یک اثر نــه چندان متفــاوت، می توان 
پیش بینی کرد کــه در حراج های بعدی قیمت ها با 
پایه های باالتری شروع شوند و هر سال باید شاهد 
رکوردهای جدیدتری هم بود. رکوردهایی که البته 
تأثیری به حال عمومی هنرمندان پرشمار صنعت 
تجســمی در کشــور ندارد و باز هم عــده زیادی 
هنرمنــد، با وجود عاقه، اســتعداد و هنر نابی که 
در این عرصه دارند، مجالی برای عرضه آثار خود 
پیدا نخواهند کرد. ضمن اینکه، همچنان این سؤال 
وجــود دارد که چرا یک اثر هنــری 12/۵ میلیارد 

تومانی باید از مالیات معاف باشد؟!

   برداشت    

حراج گزاف!
نگاهی به حاشیه و متن حراج پر سروصدای تهران!

این شب ها، رسانه ملی با دو سریال جدی و طنز 
با مخاطبان خود روبه رو شــده اســت که به نظر 
می رسد، هر کدام از این دو مجموعه تلویزیونی، 
حال و اوضاعی متفاوت از دیگری دارد و نمره  ای 

متفاوت از آن دیگری می گیرد.

 Bبیگانه ای با من است
فصل اول سریال »بیگانه ای با من است« تمام شد 
و حاال پخش فصل دوم این ســریال ۵0 قسمتی 
از شبکه دوم سیما آغاز شــده و هر شب ساعت 
21:30 بر روی آنتن می رود. ســریالی که به دلیل 
ماجراهای پیچیده اش و پس زمینه خانوادگی اش 
تا حدی مورد اســتقبال مخاطبان به ویژه خانم ها 
قــرار گرفته اســت، اما آیا هر ســریالی که مورد 
 ســریال خوبی اســت؟! 

ً
توجه قرار بگیرد، لزوما

فیلمنامه خوبی دارد و می تواند آموزنده باشــد؟! 
قطعا این گونه نیســت؛ چرا که فیلم های بسیاری 
هســتند که به واسطه نوع پردازش فیلمنامه شاید 
جذاب باشند اما مملو از آموزه های منفی هستند. 
»بیگانه ای با من است« هر چند مفهومی با ارزش 
دارد و آن هم نکوهش دروغ و تأکید بر راســتی و 
درستی اســت، اما این مفهوم با ارزش در قالب 
فیلمنامه ای بیان شده که پر از اتفاقات بدون علت 
اســت! همه اتفاقات تصادفی اســت و این یکی 
از جدی ترین ضعف های فیلمنامه اســت؛ برای 
نمونه، همه چیز دســت به دست هم می دهد تا 
 سر بزنگاه های مختلف، »نسا« از دسترس 

ً
دقیقا

کسانی که »مینو« را می شناسند و او خودش را به 
عنوان مینوی دروغین جا زده است، دور بماند. در 
واقع می توان گفت، پایه و اساس فیلمنامه بر روی 
اتفاقات تصادفی، عجیب و غریب و دور از واقع 
قرار دارد و احتماال نیز برای باز شــدن گره های 
موجود در داســتان، نویسنده مجبور می شود باز 
هم دست به دامن همین اتفاقات تصادفی شود و 
همین باعث می شود تا سلیقه بینندگان نیز 
به این گونه داستان های بی علت 
و معلول عــادت کند، مانند 
آنچه در سریال های ضعیف 

کره ای شاهد هستیم.  

جالب این اســت که از طرفی گاهی حتی همین 
اتفاقــات تصادفی هــم به خوبی کنــار هم قرار 
نگرفته انــد؛ برای نمونه، نســا یا همــان مینوی 
قابی، وقتی متوجه می شــود که داماد خانواده به 
هویت واقعی او پــی برده، خانه را ترک نمی کند 
و دلیلش را هــم بی خانمانی و بی پولی می داند، 
این در حالی اســت که در جای جای فیلمنامه به 
وجود یک گردنبند عتیقه که به نسا هدیه داده شده 
و همان می تواند مشوق او برای فرار باشد، اشاره 
می شود.  یکی از ضعف های دیگر این سریال را 
در شخصیت پردازی ها می توان جست وجو کرد؛ 
بیشتر شــخصیت های اصلی داســتان دروغگو 
هســتند و آنهایی هم که حقیقت جو و راســتگو 
هســتند و تعدادشــان به اندازه انگشتان دست 
نمی شــود، نادان و ســاده لوحند؛ به گونه ای که 
حرف های دروغ را به راحتی باور می کنند و گول 
آنها را می خورند و جالب است در مواردی حتی 
به راحتی با خیانت و دروغ یک نفر کنار می آیند! 
مانند آنچه در قسمت آخر فصل اول شاهد بودیم 
که در آن، جاوید خیانــت می کند، غیر عمد زن 
صیغه ایش را می کشــد و دروغ می گوید؛ اما باز 
هم با عزت به آغوش خانواده راســتگوی همسر 

اصلی اش باز می گردد!

 Bبا خانمان
و اما ســریال این شب های شــبکه سوم سیما، 
سریالی طنز با بازیگران حرفه ای و توانمند است. 
»با خانمــان« خیلی خــوب از پس لحظه های 

شــیرین کمدی برآمده اســت و 
می تــوان گفت بــا خانمان 

یکی از بهترین سریال های 
طنزی اســت کــه در 

ســال های اخیــر از 
شبکه های تلویزیون 

پخش شده است. 

این ســریال به دور از هر گونه تکلف و تصنعی، 
 شــیرین را برای بیننده خلق کرده 

ً
لحظاتی کاما

و ســراغ داستانی هم رفته که به خودی خود برای 
مخاطب جذابیــت دارد؛ فروش بچــه و بزرگ 
شدنش در خانواده ای دیگر. مهم تر از همه در این 
سریال آن قدر داســتان گره های جذاب و واقعی 
دارد که نیازی به کش دادن ماجرا البته تا این جای 
داستان، نداشته است. بازی شیرین و جذاب شهره 
لرستانی در نقش یک مادر مهربان و زحمتکش و 
حسن پورشیرازی در قالب یک پدر بی مسئولیت 
و فرصت طلب، لحظه هــای طنزگونه ای را برای 
مخاطبان فراهم کرده است.  در هر حال می توان 
گفت، تلویزیون به خصوص در چنین برهه زمانی 
که جامعه ما همزمان دســتخوش بیماری کرونا 
و مشــکات سنگین اقتصادی اســت، به چنین 
کارهای ســاده، اما جذابی به عنوان فرصت های 
شــادی بخش و امیدآفریــن نیاز دارد تــا بتواند 
مخاطبان را برای ساعتی هم که شده از مشکات 

روزمره دور کرده و به آنها آرامش بدهد.

بیگانه پر تناقض  و با خانمان جذاب!
نسیم اسدپور

دبیر گروه فرهنگ
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

 ما و کتاب های
 دفاع  مقدسی

باز هم دفاع مقدس خط شکنی کرد؛  این 
بار در حــوزه کتــاب و کتابخوانی. چند 
روزی اســت که اولین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران شروع به کار کرده و با استقبال 
مخاطبان روبه رو شده است. اولین تجربه 
برگــزاری مجــازی نمایشــگاه کتاب را 
انتشارات »سوره مهر« با مشارکت چندین 
انتشارات فعال در حوزه دفاع مقدس، در 
شهریور و مهر امسال پایه گذاری کرد. این 
تجربه موفق سبب شد که وزارت ارشاد هم 
آستینی باال بزند و کاری کند که قدری از 
ضرر و زیان ناشران به دلیل برگزار نشدن 
نمایشگاه کتاب در ســال جاری، جبران 

شود.
کتاب هــای دفاع مقدســی، چندین و 
چند سال است که مانند روزهای حماسه 
و جهاد، خط شــکنی می کنند و همچنان 
در بازار کتاب، جزء پرفروش ها هســتند. 
همین چنــد روز پیش کتابی که خاطرات 
خودنوشت شــهید حاج قاسم سلیمانی 
اســت و انتشــارات مکتب حاج قاســم 
منتشر کرده، در عرض چند روز به چاپ 

بیست ونهم رسید. 
در این سال ها نمونه های زیادی بوده اند 
که نشــان  داده اند کتاب های حوزه ادبیات 
پایــداری، به ویژه کتاب هــای خاطرات 
شــفاهی و روایت های زنده و بی واسطه، 
همواره توانســته اند نظر مخاطبان شان را 
جلب کرده و به فروش باالیی دست پیدا 

کنند.
انتشــارات ســوره مهر در نمایشگاه 
مجازی کتاب با عنوان روشنای خاطره ها، 
با اینکه می توانست به تنهایی محصوالت 
خود را بــه مخاطبانش عرضه کند؛ اما از 
ناشران موفق در این عرصه دعوت کرد تا 
در این حرکت فرهنگی همراهی اش کنند. 
انتشــارات روایت فتح، بعثت 27، شهید 
کاظمی و یا زهرا)س(  از جمله ناشــران 
فعالی بودند که ســوره مهر را در این اقدام 
همراهی کردند. اســتقبال مخاطبان هم 
بیشتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت. 
مخاطبان تهرانی خیلــی زود و فقط چند 
ســاعت بعد از خریدهای شان کتاب ها را 
تحویل می گرفتند و خوانندگان شهرستانی 
نیز با ارسال رایگان از طریق پست، خیلی 
زود بــه کتاب های شــان دسترســی پیدا 

می کردند. 
در این میانه انتخاب مناسب کتاب های 
دفــاع مقدس از بین انبوهــی از تولیدات 
این ســال ها هم از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اســت. حاال کــه امکان خرید 
مجازی با امکانات مناســب برقرار شده، 
توصیــه می کنیم قبــل از خرید هر کتاب 
در حــوزه دفاع مقدس، نام کتــاب را در 
جست وجوگرها درج کنید و از خاصه آن  
و اطاعات اولیه  اش مطلع شوید. سپس 
فهرست از بین همه نام ها و کتاب هایی که 
انتخاب کرده اید، بنویسید تا بتوانید به خوبی 
از بین آنها گزینش کنید. همچنان پیشنهاد 
می کنیم کتاب های خوب و خواندنی این 
حوزه را از بین منشورات نشرهای شهید 
کاظمی، سوره مهر، ستاره ها، 27 بعثت، 
مرکز اســناد و تحقیقات دفــاع مقدس، 
روایــت فتح، فاتحان، یا زهــرا، نارگل و 
امثال آن انتخاب کنید. بی شک، حساسیت 
این ناشران در انتخاب آثار مفید، می تواند 
خیال تــان را برای یک خریــد مطمئن و 
جــذاب،  راحت کند. با ایــن همه، هیچ 
راهی، جای تحقیق درباره کتاب ها، قبل از 

خریدشان را نمی گیرد.

جلو می روم. ابتدا من و پشت سرم زینب. باید احسان را می دیدم 
تا خیالم راحت بشود. در تابوت را باز می کنند. وقتی چشمم به 
چند تکه استخوان می افتد که از بس در خاک مانده، نمور شده و 
رنگش عوض شده، بند از بند وجودم گسسته می شود. با خودم 
می گویم: »آیا این همان جوان رشید و چهارشانه من است که 
حاال این چنین شــده؟«  اکراه دارم به استخوان ها دست بزنم. 
نکند استخوان شهید دیگری باشد؛ تا این سؤال از ذهنم عبور 
می کند، خودم به خودم پاســخ می دهم: »اگر مطمئن نیستی، 
یه نشونه وجود داره که بتونی بفهمی  احسانه یا نه. به پاش نگاه 
کن. به روی پای راستش. اگر جای گلوله هنوز روی پاشه، پس 
مطمئن باش که خودشه.« خودش است. هنوز جای گلوله… 

روی پایش دیده می شود. حاال خیالم راحت می شود.

 راوی:  سیده فاطمه میرکریم پور
 )همسر شهید مدافع حرم سیداحسان میرسیار(

جای گلوله
   خاطره    

هم ســاخت تابلوها با ما بود و هم نوشتن روی آنها. کلی با هم 
بحث می کردیم که روی تخته های چوبی چه چیزی بنویسیم تا 
حس و حال بیشتری به بچه های رزمنده بدهد. وقت نوشتن هم 
که می شــد،  تمام تاش مان این بود که خوش خط تر از همیشه 
بنویسیم. انگار نه انگار این تابلوها قرار بود وسط بیابان و روی 

خاکریزها نصب شود... .

 خط خوش وسط بیابان
   قاب    

اگر ندانید که حمیدرضا حاجی بابایی این روزها نماینده مردم 
 یادتان هست 

ً
همدان در مجلس شورای اسامی است، حتما

که او چندین ســال وزیر آموزش و پــرورش بود. کتاب »حاج 
جال« خاطرات پدر او، حاج جال حاجی بابایی اســت که 
همه فرزندانش را در دوران دفاع مقدس به جبهه ها فرســتاد و 
دو فرزندش در سال های 1361 و 136۴ به شهادت رسیدند. به 
غیــر از این دو فرزند، جنگ، 1۴ نفر دیگر از حاج جال را هم 
گرفت، با این حال خود او هم لباس رزم پوشید و به جبهه رفت. 
این کتاب را انتشارات »سوره مهر« به تازگی منتشر کرده است.

یز  داغ 16 عز
   تازه ها    

محسن باقری اصیل نسب
خبرنگار

در دو شماره گذشته به بهانه همزمانی این روزها با 
اجرای عملیات کربای ۵ در منطقه شــلمچه و در 
دی ماه سال 136۵ نگاهی به جلسه مهم فرماندهان 
ارشــد جنگ تحمیلی برای تصمیم گیری آغاز این 
عملیات داشتیم. در این جلسه که ساعت 22 هفده 
دی ماه 136۵ با حضور آقای هاشمی رفســنجانی و 
فرماندهان سپاه در قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( 
آغاز شد و تا ســحرگاه فردایش )18 دی ماه( ادامه 
داشت، موضوعات مهمی بیان شد که بخشی از آن 

را مرور کردیم و حاال ادامه ماجرا را می خوانید...
در این جلسه، فرماندهان مختلف نظرات شان 
را بیان کردند. برادر محسن رضایی با اخذ نظرات 
مختلف، مخالف بود و برخی نیز با انجام عملیات 

در آن شرایط موافقت داشتند. 
برادر محمدعلی جعفــری معتقد بود، مگر آیه 
 و در هر 

ً
قرآن اســت که ما تــا 10 روز دیگر حتمــا

شرایطی عمل کنیم؟... جلسه بار دیگر به بن بست 
رسید. اظهارات برخی حاضران حاکی از آن بود که 
اگر دستور است و قرار نیست مسائل حل شود، آن 
را آقای هاشــمی بگوید. با این وضعیت مسئولیت 
نتایج عملیات متوجه آقای هاشمی می شد . به همین 
دلیل الزم بود تصمیم گیری نقش فرماندهان سپاه در 
تصمیم اتخاذ شده را بیشتر توضیح دهد و نقش آن 
را در این خصوص یادآور شود. حتی آقای هاشمی 
هم که قبا با قاطعیــت،  انجام عملیات را تکلیف 
کرده بود، دچار تردید شــده بود و ســعی داشت به 

یقین برسد.
حجت االسام هاشــمی گفت: اگر من نظامی 
باشــم، با مجموعــه اطاعات خــود، تصمیم را 
روشــن تر می گیرم. نمی توانم همین طور بگویم که 

بزنید و برویــد. بعد از عملیات کربــای ۴ آقایان 
فرماندهــان آمدند و گفتند ما تصمیم گرفتیم ظرف 
یک هفته تا 10 روز در شــلمچه بجنگیم. ارتشی ها 
هم بودند. همه گفتند خوب است. بعد از آن هم هر 
چه به من اطاع داده شد،  نشان می داد واحدها دیگر 
حرفی ندارند. تأخیر برای ما االن خسارت نظامی 
دارد. اما االن مسئوالن، قبول ندارند. چگونه می شود 

تصمیم گرفت؟
برادر سنجقی، مشــاور آقای هاشمی در سپاه، 
نظر جالبی داد و گفت: شــما با آقا محســن جلسه 
بگذارید، به یک تدبیر برسید و اباغ کنید تا برادران 
بروند پای کار. دیگر کسی چیزی برای گفتن ندارد. 
هر کس چیزی ته دلش بود، گفته اســت... اما آقای 
هاشــمی هنوز مردد بود و می خواســت به نتیجه 
قطعی برســد. او موافق بود که عملیات 10 روز به 
تعویق بیفتد تا وضعیت مهندســی صحنه نبرد بهتر 
شده و تاریکی شب هم برای انجام عملیات، بیشتر 
شود. برادر غامپور معتقد بود دشمن عکس هوایی 
می گیرد و نیازی نیست کسی عملیات را لو بدهد! 
آقای هاشــمی هم می گفت: به نظر می رسد تا 10 
روز دیگر همه چیز لو می رود... جلسه،  بار دیگر به 

بن بست رسید. 
برادر رحیم صفوی هم به آقای هاشــمی گفت: 
دیگر شــما با آقا محسن می توانید تصمیم بگیرید. 
اینجا دیگر اصا جای نظر نیست. ما حرف های مان 
را زده ایــم. اگر قرار اســت عملیــات نکنیم، همه 
امکانات باید برود عقب، جایی که قابل عکسبرداری 

نباشد.
هاشــمی گفت: نیرویی که این کار را بر سرش 
بیاوریم، 10 روز دیگر دوبــاره بخواهیم بیاوریم تا 
در اینجا بجنگد، دیگر چه اعتمادی به فرمانده اش 

دارد؟
 امشب جزء 

ً
برادر محسن هم معتقد بود: اصا

عملیات اســت و اگر بگوییم عمل نشد، خود،  یک 
شکست اســت. حاال که شده،  یک وضع خاص و 

اضطراری است. 
آقای هاشمی هم ادامه داد: حاال این عملیات ۵ 
یا 10 روز به تأخیر بیفتد، مسئله ای نیست؛ اما آنچه 
آدم می فهمد این است که مجموعه فرماندهان سپاه 
که حاال مسئول جنگ هستند، دیگر در شرایط آینده، 
قدرت تصمیم گیری برای عملیات نخواهند داشت؛ 
چرا که هیچ عملیاتی در آینده بدون این محدودیت 

نخواهد بود. 
بــرادر محمــدزاده ادامه صحبــت را اینگونه 
پی گرفت که: امام گفته اند که این جنگ ممکن است 
20 ســال هم طول بکشد. سپاه هم می خواهد 20 
سال بجنگد. بحث این را هم ندارد که یک پیروزی 
در لحظه به دست بیاورد. سپاه می خواهد 20 سال 
بجنگــد، ولو اینکه این 20 ســال جنگ هم کربا 

باشد...
هاشــمی گفت:  شــما فکر می کنید امــام)ره( 

می خواهند ما اینطوری بجنگیم؟ 
محمدزاده گفت: ما اینطوری فهمیدیم. یک ماه 
ونیم پیش فرماندهــان رفتند پیش امام که فرمودند: 
شما ان شاءالله می روید کربا و من هم می آیم آنجا 
با هم نماز می خوانیم. این برای ما خط مشی است. 
هاشمی اما با این نظر موافق نبود و عقیده داشت 
امام گفته اند ولو ایذایــی بجنگید، ولی فرماندهان 
جنگ را تعطیل کرده اند و چند ماه اســت که هیچ 
خبری از عملیات نیست. از اول امسال پشت سر هم 

نیرو آمده و برگشته است!
هاشمی می گفت:  جنگ اآلن فقط از طرف عراق 
است. اآلن مدت هاست که هر روز یک کارخانه یا 
مکانی را می زند. هر روز دارد شهرمان را می زند. از 
طرف ما که جنگی نیست. هر روز مردم مان را قطار 
می کنیم و می آوریم اینجا؛ سه ماه می مانند و بعدش 
هــم برمی گردند. امام چند روز قبل با اوقات تلخی 

درباره این تأخیرها با من حرف زدند...
چشم هاشمی به نظر محسن رضایی بود و انتظار 
داشــت او حرف آخر را بزند. محسن رضایی هم 

با لبخند گفت:  این جمــع فایده نکرد! با هم برویم 
ان شاءالله خدا کمک می کند. 

علی شــمخانی دربــاره انجــام عملیات های 
محدود و ایذایی نکته مهمی داشت که باید مطرح 
می کــرد. ادامه صحبــت آقا محســن را گرفت و 
گفت: ما عملیات های محــدود را طبق حکم امام 
اجرا کرده ایم... ما برای عملیات وسیع برنامه ریزی 
می کردیم. علت هــم دارد. همین االن که شــب 
عملیات  مان است، مهمات خمپاره 120 ما به اندازه 
یک آتش شکستن خط نیست! اگر عملیات ایذایی 
می کردیم،  همین مقدار مهمات را هم نداشتیم. به 

همین دلیل پذیرفتیم که مدتی متوقف بشود. 
حجت االسام محمدی عراقی خطاب به آقای 
هاشمی گفت:  بحث های دســته جمعی شده. نیم 
ساعت هم شما مذاکره دو نفره داشته باشید و برادران 
هم در این فرصت نماز امــام زمان را می خوانند و 
دوباره به جلســه برمی گردند و جواب را می گیرند. 
ســاعت از چهار صبح گذشــته بود. همه صلواتی 
فرســتادند و رفتند... بعد از مدتی دوباره جلســه 
تشکیل شــد و فرمانده عالی جنگ، تصمیم قطعی 
خــود را برای انجام عملیــات در زمان مقرر اعام 
کرد. آقای هاشمی گفت ما با آقایان مشورت کردیم 
و قرار شد ان شاءالله فردا شب عملیات انجام شود. 
فقط برادر محسن رضایی می تواند این عملیات را 
متوقف کند... خدا نصر می دهد ان شــاءالله. به هر 
حال ما یک جنگ قطعی با عراق باید داشته باشیم 
و بهترین جای جنگ هم همین جاســت و بهترین 
شرایط زمانی همین حاالست. بچه ها حتما انگیزه 
بیشتری دارند که انتقام را از دشمن بگیرند. بعد از 
شکستن خط، ان شــاءالله میدان به میدان می رویم 
جلو. مــا 20 کیلومتر کــه برویم جلــو، به بصره 

رسیده ایم.
 همه حاضران »ان شاءالله« گفتند و جلسه تمام 
شــد؛ اما این آغاز راهی بود که در تاریخ جنگ مان 
ماندگار شد؛ آغاز عملیات مهمی با نام کربای ۵...

بررسی یک جلسه مهم ۲4 ساعت پیش از آغاز کربالی5  - پایانی

چرا هیچ خبری از عملیات نیست؟!
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۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

  دوره ها را مجازی
 برگزار کنید

0910000۲۲90/ از پایوران ســپاه قدس 

ناحیه املش هســتم با 20 ســال سابقه با 
درجه 1۵ دوره عالی را تطبیق زده، اما حاال 
آموزش ســپاه قدس دوره رفع کمبود عالی 
را با این وضعیت کرونایی گذاشــته  است. 
دانشــگاه ها و مدارس مجازی شده؛ ولی 
دوره ها برگزار می شــود! درخواست داریم 
حداقل ایــن دوره را به صــورت مجازی 

برگزار کنند.
ناچیز  بــرای مبالغ  آیا   /09140000۸90

حکمت کارت به تشکیات گسترده اتکا 
نیازی است؟ درآمد این همه فروشگاه کجا 
می رود؟ کارکنان نیروهای مســلح که باید 
 
ً
هدف اول خدمات رسانی اتکا باشند، کا

کنار گذاشته شده اند.
وام هــای  بــود  قــرار   /0914000۲15۸

قرض الحســنه ۵ میلیونــی را دو ماه پیش 
بانک انصار شعبه مرکزی تهران به حساب 
درخواســت کنندگان وام واریز کند، حاال 
نزدیک سه ماه است که از واریز وام خبری 

نیست.
09170005090/ ســام چــرا خبری از 

وام طرح حکمت یا پروژه در استان بوشهر 
نیست؟ مسئوالن هم جوابگو نیستند!

بســیجیان  از   
ً
لطفــا  /091۸000306۸

مستحق با سابقه 2۵ سال به باال فاقد بیمه و 
شغل حمایت نقدی و یارانه ای شود. 

091۸000۸631/ چرا قســطی که بانک 

انصار به دلیل کرونا برداشت نکرده است؛ 
االن برای ضامن و وام گیرنده مشکل ایجاد 

کرده است؟!
 با توجه به باالبودن 

ً
091۸0006456/ لطفا

تورم یارانه حکمت کارت را افزایش دهید.
مناطــق  حــق  ایــن   /091۸00000۲6

جنگی اســتان کرمانشــاه که قرار بوده به 
نظامی ها تعلق بگیره به کجا رسید؟ جالبه 
بازنشستگان و شاغان فعلی زجر کشیدند؛ 
ولی نیروهای کشــوری از امتیاز اســتفاده 
می کنند. حق منطقه جنگــی قوه قضاییه، 
صداوسیما و معلم ها هم وصل شده است و 

معوق یک سال پیش را هم گرفته اند.
091۸0003۸16/ چرا حقوق کادر رسمی 

نمایندگی ولی فقیه کمتــر از همکاران در 
مجموعه فرماندهی است؟ 

افزایش  بــرای   
ً
لطفــا  /0919000۸7۸3

حقوق شــاغان اولویت سنوات خدمت 
باشد.

093۸0003991/ جالــب اســت مهدی 

ترابی، بازیکن تیم پرســپولیس را به دلیل 
اینکه عکس آقا را رو سینه اش نصب کرده 
بود، بازی نمی دهند، ولی تاج زاده آشکارا 
به آقا اهانت می کند، اما کســی با او کاری 

ندارد؟!
0939000937۸/ چرا سیستم نوای ماهانه 

چند سال است که کار نمی کند؟!
مســئوالن  از   

ً
لطفــا  /093900000۲6

مربوطه بپرسید چرا بین خانواده های نظامی 
دارای فرزند دو قلو یا ســه قلو به باال فرق 
زیادی هســت؟ با این وضع تــورم بزرگ 
کردن دوقلوها خیلی سخت است به ویژه 
برای نظامی ها، با ادارات کشوری زمین تا 

آسمان فرق هست.
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 سپاه و 
نیروهای مسلح  هم انتظار دارد با توجه 
ویژه به موارد مطرح شــده در این ستون 
پاســخ های خود را برای درج هفته نامه  

صبح صادق به رایانامه:
info@ssweekly.ir 

یا نمابر:774۸۸4۲6  ارسال کنند.

   روی خط    

پاسدار

احسان امیری
خبرنگار

 نشســت تخصصی »شــهید ســلیمانی؛ سردار 
مقاومت، صلح و اتحاد امت اســالمی« به همت 
معاونت امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی و معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به صورت وبینار چهارشنبه هفته گذشته در 
محل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی برگزار 

شد.

 Bمعادالت وحدت شکن را به هم زد
»حســین اکبری« دبیر مجمع بیداری اسامی در این 
وبینار گفت: »حاج قاسم مصداق بارز وحدت عملی 
 
ً
اســت، او فراتر از مباحث نظری و کامی بود، طبیعتا
وقتی می بینیــم که جبهه مقاومت با وجود تحریم های 
فراوان در مقابل یک دشمن بزرگ قرار گرفته است که 
آن دشمن، دشمن یک مجموعه اندک یا یک قوم خاص 
نیست، بلکه دشمن اسام و مسلمانان است؛ بنابراین 
به نقش بی بدیل حاج قاســم در مقابله با این دشمن تا 
بن دندان مسلح پی می بریم.« اکبری در بخش دیگری 
از سخنانش افزود: »اهل سنت خاطرات زیادی از حاج 
قاســم دارند؛ چرا که او همواره در شرایط سخت در 
کنار مردم بود و با آنها ارتباط داشــت، حاج قاسم همه 
وجودش را برای نجات اسام و مسلمانان فدا کرد و در 
نهایت هم به لطف مقاومت و اندیشه های قرآن، رهبر 

معظم انقاب اسامی و اندیشه های امام خمینی)ره( و 
مقاومت مردمی، معادالت استکبار را برهم زد.«

 Bسردار امنیت جهان اسالم
حجت االسام والمســلمین دکتر حمید شهریاری، 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی در این 
نشست ضمن قدردانی از حضور میهمانان گفت: »اگر 
بخواهیم مفهوم امت واحده را بشکافیم، باید بر چهار 
مفهوم اساســی تکیه کنیم یا به عبارتی چهار هدف را 
باید در راستای دستیابی به امت واحده پیگیری کنیم که 
شــهید سلیمانی در رأس این تفکر بود؛ آن را به خوبی 
دریافته بود و به آن عمل می کرد.« وی ادامه داد: »اولین 
مفهوم پرهیز از تفرقه و تعرض در جهان اســام است 
که وحدت آفرین هم بود. نکته دیگر برای شکل گیری 
امت واحده اسامی، همکاری ذیل استراتژی »اشداء 
علــی الکفار و رحماء بینهم و نکتــه بعدی هم افزایی 
امت اســامی در قدرت، سیاســت، معرفت، دانش 
و... اســت.« حجت االسام شــهریاری خاطرنشان 
کرد: »بزرگ ترین ارزش جامعه مسلمان امنیت جامعه 
است، حاج قاســم خود را وقف امنیت جهان اسام 
کرد؛ در حوزه تسلط بیگانه از تجزیه و استعمارشدگی 
نو پیشگیری کرد و طرح دشــمن برای تقسیم سوریه 
و عــراق را بر هم زد؛ حاج قاســم برای ایجاد ثبات و 
پیشــگیری از جنگ بین دولت های اسامی و ایجاد 
امنیت بین آنهــا و همچنین حفظ تمامیت ارضی بین 
کشــورهای اســامی تاش زیادی کرد و کوشید تا 

چارچوب هــای هر کشــوری رعایت شــود. یکی از 
راهبردهای ایشان حفظ سرزمینی بود تا زمینه جنگ و 
حضور استکبار در کشورهای اسامی فراهم نشود.« 
وی در پایان تأکید کرد: »حاج قاســم سردار اسام و 

سردار امنیت جهان اسام بود.«

 Bعامل واقعی وحدت
مولوی اسحاق مدنی، نایب رئیس شورای عالی مجمع 
جهانــی تقریب مذاهب اســامی، بزرگ ترین عمل 
صالح شهید ســلیمانی را تواضع ایشــان برشمرد و 
افزود: »در ماقات هایی که با شهید سلیمانی داشتم، 
رفتار متواضعانه این شهید بزرگوار را بارها دیدم.« وی 
دومین عمل صالح شهید سلیمانی را وحدت این شهید 
عنوان کرد و گفت: »شهید سلیمانی به وحدت واقعی 
بســیار اعتقاد داشــت و تنها با حرف به دنبال وحدت 
نبود. او با اهل ســنت عراق، سوریه، افغانستان و همه 
گروه ها و مذاهــب با محبت رفتار می کرد بدون اینکه 
بین شیعه و سنی فرقی بگذارد. لذا هیچ کس ایشان را 
به عنوان یک فرد شیعه نمی دید؛ بلکه او را یک انسان 
منصف مسلمان واقعی می دانستند و مورد احترام همه 
فرقه های اسامی بود. می توان گفت، موفقیت هایی که 
کسب کرده بود بر اثر همین اعمال صالح ایشان بود.« 
مولوی مدنی در پایان با اشاره به اینکه شهید سلیمانی 
بســیار دوراندیش و اهل فکر بود، به مسئوالن توصیه 
کرد که اگر می خواهند کاری برای انقاب انجام دهند 
باید عفو و گذشت داشته باشند، مساوات را قبول داشته 

و معتقد به اتحاد واقعی باشند.

 B »احیاگر »هیهات منا الذله
ماموســتا عزیز بابایی، امام جمعه اهل سنت صادقیه 
تهران نیز گفت: »ما باید خدا را شاکر باشیم که برای ما 
نظامی خدایی و الهی به نام نظام اسامی بسیار پیشرو 
برای همه زمان ها و مکان ها فرستاده است، هرچند که 
متأسفانه برخی در جهت خاموش کردن این نور الهی 

تاش کردند، اما موفق نشدند.«
وی تأکید کرد: »ما باید تاش کنیم که هیچ مذهب 
و قومیتی و حتی کشــوری شهید سلیمانی را منحصر 
به خود نداند؛ چرا که شــهید ســلیمانی شهید همه 
مستضعفان جهان از هر دین، مذهب و قومیتی است. 
او به همان انــدازه که خود را متعلق به شــیعه ایرانی 
می دانســت، به همان اندازه نیز متعلق به سنی ایرانی 
و ســایر کشورهای اسامی حتی مســیحی، ایزدی و 
یهودی مستضعف می دانست.« ماموستا بابایی تأکید 
کرد: »شهید ســلیمانی احیاگر بزرگ جمله »هیهات 
منا الذله« امام حسین)ع( است و این جمله را در برابر 
ترامپ و ترامپیان احیا کرد. او سردار وسطیت و اعتدال 
بود و سید شــهدای دوران ماست؛ سر داد، ولی عزت 
ایرانی، عزت حسینی و اسامی را از دست نداد.« وی 
افزود: »او ســردار در هم شکننده طرح صهیونیستی و 
ننگین معامله قرن ترامپ بود که می خواهند مســجد 
االقصی و قدس از دست مسلمانان به طور کامل خارج 

شود و در اختیار صهیونیسم قرار گیرد.«

مدیرعامــل ســازمان بیمه خدمــات درمانی 
نیروهای مســلح از پوشــش خدمات تغذیه 
در بخش بســتری برای اولین بار در نیروهای 
مســلح خبر داد. دکتر امیر نــوروزی با اعام 
این خبر اظهار داشت: »سازمان بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مسلح، در راستای ارتقابخشی 
خدمــات و به منظــور افزایــش رضایتمندی 
بیمه شــدگان تحــت پوشــش در خصوص 
بهره مندی از خدمات تغذیه در بخش بستری، 
ضوابط بیمه ای جدیدی را متناســب با شرایط 
بیماران خاص و نیز سایر بیمه شدگان، تدوین و 
به منظور اجرا از یکم بهمن ماه اباغ کرد.« وی 
با اشاره به اهمیت بسزای مشاوره تغذیه در زمینه 
پیشگیری و کنترل بیماری های شایع و پرهزینه 
نظیر دیابت، بیماری های قلبی ـ عروقی و انواع 

سرطان گفت: »برابر ضوابط مقرر شد تا مشاوره 
تغذیه برای بیماران خاص اعم از دیابتی، فشار 
خونی، کلیوی، گوارشــی، ســرطانی و قلبی 
در تمامی مراکز درمانی طــرف قرارداد و غیر 
طرف قرارداد، تحت پوشش بیمه پایه و مکمل 
قرار گیرد و مشاوره تغذیه سایر بیمه شدگان در 
تمامی مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و غیر 
طرف قرارداد از محــل صندوق مکمل، قابل 
محاسبه و پرداخت  باشد و تعرفه انجام این گونه 
خدمات در صورت انجام از سوی متخصصان 
مقطع دکتری به میزان 100 درصد ارزش نسبی 
و درصورت انجام به وسیله کارشناسان ارشد به 
میزان 8۵ درصد و از سوی کارشناس تغذیه به 
میزان 70 درصد ارزش نســبی قابل محاسبه و 

پرداخت است.«

 پوشش خدمات تغذیه بستری
آخرین روز هفته پیش ســردار رمضان شریف، 
معاون روابط عمومی ســپاه از تأکیــد فرمانده 
کل ســپاه برای تقویت اقدامات ســپاه و تمرکز 
ظرفیت های طرح شهید سلیمانی برای غلبه بر 
شــرایط کرونایی پدید آمده در استان مازندران 
خبر داد. با باالگرفتن شــدت همه گیری کرونا 
در شــمال کشــور به ویژه اســتان مازندران که 
برخاف رویه کل کشور به جای زرد و آبی شدن 
شرایط به سمت قرمز و نارنجی پیش می رفت، 
هشدارهای زیادی در جلسات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا داده شد. سپاه پاسداران انقاب اسامی 
هم که اصلی ترین همکار وزارت بهداشــت در 
طرح موسوم به شهید سلیمانی برای کنترل این 
بیماری است، به سرعت بر اساس همان فرمول 
طرح شــهید ســلیمانی که به تعبیر فرمانده کل 

سپاه فرمول غلبه بر کروناست، برای این منظور 
تمهیدات جدیدی برای اجرای دقیق تر این طرح 
در اســتان مازندران چیده است.  طرح جهادی 
و ســامت »شهید ســلیمانی« با تأیید وزارت 
بهداشــت بر آن با دســتیابی به ابعاد ناشناخته 
مقابله بــا کرونا، تحول و الگــوی موفقی را در 
حوزه سامت کشــور به ارمغان آورده است. بر 
این اســاس فرمانده کل سپاه با اباغی به رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده سپاه کربای 
اســتان مازندران، معاون بهداشت درمان و دفاع 
زیستی سپاه و نیز بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه الله)عج( تقویت اقدامات سپاه 
و بسیج و تمرکز بیشتر ظرفیت های طرح شهید 
سلیمانی برای غلبه بر شرایط پدید آمده کرونایی 
در استان مازندران را مورد تأکید قرار داده است.

ح شهید سلیمانی  تقویت طر

مراســم رونمایی از کتاب »تاریخ شــفاهی جنگ الکترونیک 
بــه روایت مرحوم علی اصغر زارعی« با حضــور خانواده این 
مرحوم و جمعی از فرماندهان همــرزم در دوران دفاع مقدس 
در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه برگزار شد.  سردار 
علی محمد نائینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
در این مراســم اظهار داشــت: »مرحوم زارعی را یک رزمنده 
بامنازع در میدان نبرد بود، یک پاسدار اصیل، رشید و انقابی 
که از همان ابتدا فعالیت های گســترده ای داشــت و عاوه بر 
فعالیت های پاسداری در رادیو آبادان نیز سخنرانی و روشنگری 

می کرد.« 

جنگال راهبردی  مهره 
ســازمان اتکا اعام کرد: »پیرو برقراری تمــاس تلفنی افراد 
ناشناس و ســودجو با دارندگان حکمت کارت و اعام برنده 
شدن آنها در قرعه کشی فروشگاه های اتکا، که خواستار واریز 
وجه برای ارسال جایزه به نشانی پستی آنها شده اند، بدین وسیله 
به اطاع کلیه مشــترکین حکمت کارت در ســطح نیروهای 
مسلح می رســاند، عاوه بر اینکه مدت زمان زیادی است که 
هیچ گونه قرعه کشی در ســطح فروشگاه های زنجیره ای اتکا 
انجام نشده است، در گذشته و در زمان برگزاری قرعه کشی نیز 
هیچ گونه وجهی از برندگان برای تحویل جایزه به آنها دریافت 

نشده است.«

جعلی پیامک 
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران بررســی توانمندی های 
دفاعی را یکی از پیام های مهم رزمایش ها برشــمرد و اضافه 
 بخشــی از اقتدار دفاعی کشــور را به 

ً
کرد: »رزمایش ها صرفا

دشمنان نشان می دهد.« حجت االسام  والمسلمین عبدالله 
حاجی صادقی افزود: »ساخت محصوالت دفاعی از مصادیق 
اقتدار آفرینی و آمادگی اســت.« وی افــزود: »طبق فرمایش 
ْعُتْم 

َ
ُهْم َما اْسَتط

َ
وا ل

ُّ
ِعد

َ
قرآن کریم در آیه 60 ســوریه انفال »َو أ

ٍة«، به ما قوی شــدن را توصیه کرده است، برگزاری این  وَّ
ُ
ِمْن ق

رزمایش هایکی دیگر از مصادیق قدرتمند شدن و ارتقای سطح 
آمادگی است.«

دفاعی اقتدار 

سخنرانان نشست تخصصی »شهید سلیمانی؛ سردار مقاومت، صلح و اتحاد امت اسالمی« بیان کردند

حاج قاسم سردار امنیت جهان اسالم



صدیقه شاهسون
نویسنده

فرشته بی گناه

فوزیه قبل از انقاب در بیمارستان 
پاوه مشغول کار بود. او برای مردم 
آنجا از جــان و دل کار می کــرد. در حمله 
کومله ها به بیمارســتان پــاوه در حالی  که 
مشغول کمک به پاسداران بود، از ناحیه پهلو 
به شــدت زخمــی می شــود. او را به اتاق 
پاســدارها می  برند. خواهرم 16 ساعت در 
حالی که به شدت خونریزی داشته، در همان 
جا می  ماند. دکتر چمران که فوزیه را می  بیند 
ناراحت می  شــود، او درباره فوزیه شیردل 
می گوید: »خداوندا! چه منظره ای داشت این 
خانه پاسداران چه دردناک! گویی صحرای 
محشر اســت! انبوهی از کردهای مسلح و 
غیرمســلح در پشــت در بــه انتظار کمک 
ایستاده بودند، آثار غم و درد بر همه چهره ها 
ســایه افکنده بــود در همین وقــت دختر 
پرســتاری که پهلویش هدف گلوله دشمن 
قرار گرفتــه بود و خون لباس ســفیدش را 
گلگون کرده بود، از در بیرون می  بردند. آنقدر 
از بدنش خون رفته بود که صورتش سفید و 
بی رنگ شده بود؛ پاسداران جوان به شدت 
متأثر بودند. نه پزشــکی نــه دارویی... این 
فرشــته بی گناه ساعاتی بعد در میان شیون و 
ضجه زدن ها جان به جان آفرین تسیلم کرد.«

به نقل از مریم شیردل 
خواهر شهید فوزیه شیردل

»فوزیه شــیردل« دوم اردیبهشــت ماه سال 
1338 متولد شــد. پس از اخذ مدرک سوم 
راهنمایی وارد بهداری شد و پس از گذشت 
سه سال از خدمت در بهداری شهر کرمانشاه 
به پاوه منتقل شد و در بیمارستان این شهر به 
عنوان بهیــار ایفای نقش کــرد. او روز 2۵ 
مــرداد 13۵8 در جریــان حمله گروهک 
ضد انقاب دموکرات به پاوه، در حالی که 
فوزیه شــیردل مشغول کمک کردن به یاران 
شهید دکتر مصطفی چمران بود و در دلش 
عشق به امام موج می زد، مورد اصابت گلوله 
قرار می گیرد و پس از گذشــت 16 ساعت 

خونریزی به شهادت می رسد.

 مرا بپذیر
در میان گل های زیبای گلستان ها گشته ام، 
اما خــار بیابــان وصل تو مــرا خوش تر 
است؛ صدای زیبای پرندگان نغمه خوان 
را شنیده ام که نجوای شــان هوش از سر 
آدم می برد، اما ناله های از ســر هجران تو 
گوش نوازتر است؛ آفتاب گرم بهار، جانم 
را نوازش داده، ولی عشــق سوزان تو مرا 
آب می کند و ســر تا پایم سوختن در شور 

و شوق به تو رسیدن را دوست تر می دارد.
آقــای من! تو را دوســت دارم و در راه 
طلب تو گام بر می دارم. به شــوق رسیدن 
به تو ندبه ســر می دهم، اگر چه ســر تا پا 
گناهکارم و روســیاه، اما خوب می دانی 
در خیل مشتاقان تو هستم، بگذار سیاهی 
لشــکرت بمانم، مرا در ســیل خروشان 
عاشقانت بپذیر، اجازه بده تا این موج مرا 
هم با خود همراه کند، شاید در آب مطهر 
عشق به تو، ای موال و سرورم تطهیر شوم. 
من شــما را و اجدادتان را که سر و جانم 
فدای شان باد، دوست دارم؛ اما عاشقی را 

بیش از این نیاموخته ام.
یا فــارس الحجاز! مرا بپذیــر تا پا در 

رکاب تو باشم.

حسن ختام

پیامبر)ص( می فرماید: خوشبخت کسی است که سرای باقی را که نعمتش پایدار است، بر سرای فانی 
که عذابش بی  پایان است، برگزیند و از آنچه در اختیار دارد برای سرایی که به آنجا می رود، پیش فرستد 
قبل از آنکه آنها را برای کسی بگذارد، که او با انفاق آن خوشبخت می شود؛ ولی خودش با گردآوری آن 

)دارایی ها( بدبخت شده است.
ین فی صفات المؤمنین، ص 345

ّ
اعالم الد

پایدار نعمت 
   صادقانه    

خوشبختی نامه ای نیست که به ناگاه از راه برسد، لباسی نیست که آن را تهیه کنیم و بپوشیم، ماشینی نیست 
که ما را به مقصد برساند و خانه ای بزرگ نیست که در آن آسوده و راحت، آرام بگیریم. خوشبختی شاید 
لبخندی از سر مهربانی باشد، یاری رساندن به بیماری است که چشم انتظار است. خوشبختی شاید همان 
غذای ساده است که به نیازمندی می بخشیم. خوشبختی همان نگاه پرمهر است که از سر قدردانی به پدر 

و مادر خود هدیه می دهیم. خوشبختی چیزی از جنس توکل و ایمان و احترام است، آن را باید ساخت.

یابیم  خوشبختی را در
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

شاید در ذهن شما هم این سؤال ایجاد شده است که چرا یک فرد مانند یک 
نوجوان حجم زیادی از غذا را می خورد و یک کیلو هم اضافه نمی کند؛ در 
حالــی که فردی دیگر با خوردن مقدار کمی غذای پر کالری دچار اضافه 
وزن می شود؟ پاسخ در تفاوت های فردی، فعالیت بدنی، توده عضانی و 
میزان متابولیسم افراد است. متابولیسم فرآیندی است که طی آن بدن ما 
آنچه را می خوریم به انرژی مورد نیاز برای زنده ماندن و عملکرد اعضای 
بدن )همه چیز از تنفس گرفته تا پلک زدن( تبدیل می کند. متابولیسم سریع 
مانند کوره گرم اســت که به سرعت کالری را می سوزاند؛ اما متابولیسم 
آهســته به ســوخت)کالری( کمتری نیاز دارد. اگرچه میزان سوخت و 
ساز بدن ما به ژنتیک وابسته است، اما می توانیم با افزایش توده عضانی 
بدن مان متابولیســم را تقویت کنیم. چگونه؟ بــا ورزش کردن و تحرک 
می توانیــد از چربی بدن خود بکاهید و عضات خود را بیشــتر کنید. با 
افزایش ســن، توده عضانی بدن به طور طبیعی کاهش می یابد، اما شما 
می توانید بــا ورزش کردن با این کاهش مقابله کنید. برخی ادعا می کنند 
رژیم غذایی با چای ســبز و فلفل چیلی متابولیسم بدن را باال می برد؛ اما 
حقیقت این اســت که هیچ غذای جادویی سرعت متابولیسم را افزایش 
نمی دهد. برخی مطالعات نشــان داده اند که چای سبز و فلفل قرمز تند 
به طور موقت میزان متابولیسم را افزایش می دهند. مسیر رسیدن به یک 
ســبک زندگی سالم و تناسب اندام شامل یک الگوی غذایی متعادل و پر 
از غذاهای غنی از مواد مغذی است، نه یک رژیم غذایی که با فلفل قرمز 

تشکیل می شود.

    سالمت    

 جادویی در کار نیست!

تنبلی ممنوع

جوانــی از مهم ترین فصل هــای زندگی 
است که بسیاری از مؤلفه های شخصیتی 
فرد در این دوره شــکل گرفتــه و تثبیت 

می شود. 
ایــن پی ریزی شــخصیت و اصول و 
اعتقادات، امــری مهم و ماندگار در تمام 
سال های زندگی تا کهن سالی است و بر 
همین اساس، هم استادان و بزرگان اخاق 
و هم کارشناسان امور تربیتی، بر اهمیت 
این دوران سرنوشت ساز و تأثیر آن در نظام 
ارزشی زندگی تأکید دارند؛ اما این دوران 
طایــی با آفت ها و آســیب های فراوانی 

همراه است.
 یکی از این آســیب های مهم و فراگیر 
»تنبلی« اســت؛ به این معنا که فرد تمام 
کارهــا و اهــداف و آرزوهــا را به تعویق 
انداخته و تمام تاش ها را به آینده موکول 

می کند.
این باور غلط، که جوانی را باید جوانی 
کرد، سبب می شود تا فرد ارزش فرصت 
طایی اش را نداند. تأسف بارتر اینکه در 
ســبک زندگی مدرن، برخی خانواده ها 
نیز به تنبلــی و راحت طلبی جوانان خود 
دامن زده و با حمایت های مالی و عاطفی 
افراطــی، مانع تــاش و پشــتکار آنها 

می شوند. 
تجربه انســان های موفق حاکی از آن 
است که در کنار تمام نواقص بیرونی، باید 
با همت بلند و پشــت  پــا زدن به رخوت 
و تنبلی، مســیر فتح قله هــای توفیق را از 

جوانی یا حتی پیش از آن دنبال کرد.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

   تلخند    

بدون شرح/ 

پرستار جوان با پوشــش کامل و تمام 
تجهیزات به پیرمرد نزدیک می شود.

ـ حاج آقا با عرض شــرمندگی جواب آزمایش 
خانوم شــما مثبت بود... بایــد خیلی مراقبش 

باشید. 
چشم های ریز پیرمرد پشت شیشه عینکش از 

شنیدن حرف پرستار جوان درشت می شود.
ـ یعنی چی دخترم؟ حاال من باید چیکار کنم؟

ـ برید داروهاش رو بگیرید و مرتب بهش بدید. 
آب میوه و سوپ و مایعات گرم هم فراموش 
نشــه. چون از نوع ضعیفش گرفتن و مشــکل 
خاصی ندارن باید تو خونه قرنطینه بشن... یعنی 
 خوب بشــن... 

ً
جدا تو یه اتاق باشــن تا کاما

خودتون هم باید خیلــی رعایت کنید که کرونا 
نگیرید.

شــنیدن کلمه کرونا باری از غصــه به اندازه 

سنگینی یک کوه روی دوش پیرمرد می گذارد.
تشکر می کند و سمت داروخانه می رود.

ساعت از هشت شب گذشته است. پیرمرد 
توی پذیرایی تنها نشسته و هر چند دقیقه یک بار 
احوال پیرزن را از پشــت در اتاق جویا می شود. 

دوباره پشت در اتاق می رود.
ـ حوری جان... چطــوری خانوم؟ چیزی الزم 

نداری؟
چند دقیقــه ای می گذرد، اما صدایی جز هق 
هق گریه های پیرزن نمی شــنود. مرد دستش را 
روی دستگیره در می گذارد و همین که می خواهد 
داخل شــود، صدای پیرزن باال می رود: »نه آقا 
جال! نیایی تو، نمی خوام تو هم مریض بشــی، 

من خوبم هیچی هم نمی خوام!«
پیرمرد کمی عقب می رود و از پشت ماسکش 
با صدایی مهربان می گوید: »داری گریه می کنی 
حوریه جان؟ دکتر گفت خدا رو شــکر خفیف 

گرفتی زود خوب می شی گریه نداره که!«
ـ مگه من برا مریضیم گریه می کنم؟ گریه من از 
اینه که چهل و دو ساله تنهایی سر سفره ننشستم 

حاال چطوری دو هفته تنها تو این اتاق بمونم؟ دق 
می کنم که!

پیرمرد پقی می زند زیر خنده.
ـ نترس برا اونــم یه راهی پیــدا می کنم خانوم 

خانوما...
ساعت از هشت صبح گذشــته و آفتاب کم 
رمق زمســتان از شیشــه پنجره روی فرش قرمز 
کف حال ریخته است. سفره کوچکی میان حال 
و ســفره کوچکی توی اتاق پیرزن پشت نایلون 
شفافی پهن شده است. پیرمرد چای توی استکان 
را شیرین می کند و از الی نایلونی که سرا سر در 

اتاق را پوشانده تو می دهد.
ـ بخور حاج خانوم، باید جون بگیری! چند لقمه 
نون و عســل برات گرفتم بخور زود خوب بشی 

بیایی بیرون تو برام چایی بریزی!
پیرزن عرق های روییده بر پیشانی اش را پاک 
می کند. نگاهی به در اتاق که دیشب پیرمرد از جا 
در آورده و نایلونی جایش چســبانده، می اندازد. 
احساس می کند مریضی اش سبک تر شده است. 
با ذوق لقمه نان و عسل را توی دهانش می گذارد.

   داستان    

نان و عسل

یکی از عوامل بسیار مهم در بهبود روابط زن و مرد و نیز استحکام 
آن به کارگیری جمات زیبا و امیدبخش در زندگی مشــترک 
است. این قدرت کلمات سبب می شود در زندگی احساس شادی و اعتماد 
به نفس داشته باشید. گاهی در خلوت خود فکر کنید و جمات متناسب با 
روحیه همسرتان بسازید و آنها را در مواقعی که نیاز است، بر زبان جاری 
کنید. زمانی که احساس می کنید او به کمک شما نیاز دارد، یا در موقعیتی 
ت بخش 

ّ
 است که اعتماد به نفس ندارد. جمات ساده اّما امیدبخش و لذ

می تواند روابط شــما را گرم و صمیمی نگــه دارد. جماتی مانند تو را 
همین گونه که هستی، قبول دارم؛ عاقه و سلیقه تو برایم ارزشمند است؛ به 
تــو و تاش هایت افتخار می کنم؛ بودن در کنار تو آرامش بخش اســت؛ 

دوست ندارم ناراحت باشی و جمات زیبای دیگر.
برای همسرتان، مادری یا پدری نکنید. شما همسر او هستید نه والد 
او، با گفتن جماتی مانند: »حتما ناهارت رو بخوری ها«، »مواظب باش 
خواب نمونی«، »کلید رو حتما ببری؛ پشــت در می مونی« و... درست 
مثل مادر و پدرها خواهید شــد. این جمات اگر چه نشــانه عاقمندی 
اســت، اما در پس خود یک والد دلســوز دارد که از نقش همسری دور 

می شود و جلوی اقتدار و اعتماد به نفس را می گیرد. 
صبور باشــید. صبــوری کردن در مشــکات، با ســکوت کردن و 
خودخوری متفاوت است. صبور بودن یعنی به همسر خود فرصت بدهید 
تا خودش را پیدا کند و مشکل به وجود آمده را حل کند، در کنارش باشید 

و برای هر قدم مثبتی که برمی دارد، او را تشویق کنید.
هرگز و تحت هیچ شــرایطی به همســرتان دروغ نگویید. دروغ تمام 
ساخته های ذهنی همسرتان را تخریب می کند و باعث از بین رفتن چهار 

نقطه کلیدی و مهم می شود: اعتماد، قول، رابطه و عاقه!

   راه نرفته    

همسرانه صبر 

گوشه چشم تو
درد فراق، ساده مداوا نمی شود

 نمی شود
ّ

باید به هم رسید، َو ِاال
از شنبه بسته ایم به جمعه دخیل اشک

تا تو نیایی این گره ها وا نمی شود
هر شب به این امید که یک آن ببینمت

کوچه به کوچه می َدَوم اما نمی شود
بی خود دلم خوش است به اشعار انتظار

این حرف ها برای من آقا نمی شود
یک  گوشه چشم تو دل ما را ربود و برد
مجنون که بی خود عاشق لیا نمی شود

مثل من گدا سر کویت زیاد هست
اما کریم مثل تو پیدا نمی شود

تنها تویی که واسطه فیض رحمتی
ورنه برات عفو من امضا نمی شود

علی صالحی

   کتیبه سبز    

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

محمد ابراهیم زاده
مشاور خانواده

کارتونیست: عماد حجیج از اردن


