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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد حضرت امام )ره( در گفت وگو با صبح صادق 

آزادراه غدیر مهمترین پروژه راه سازی کشور و اولویت دولت در 
توسعه شبکه آزادراهی کشور بود که با برنامه ریزی الزم و تامین 
منابع مالی افتتاح شد.
 
با تکمیل و بهره برداری از آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران بخش 
اعظمی از گره های ترافیکی در مبادی ورودی شهرهای تهران و 
کرج برطرف و تبادل همه مسیرهای جنوبی، شرقی و غربی این 
دو استان برقرار می شود.

 این آزادراه بخشی از کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب و 
بخشی از کریدور ترانزیت آسیایی است که موجب تسهیل تردد 
خودروهایی که از استان های شمال غربی و غرب کشور با عبور 
از تهران به سمت جنوب شرق و شمال شرق می روند، می شود.

آزادراه غدیر به طول ۱۵۸ کیلومتر، دارای ۶ خط عبوری )رفت 
و برگشت( است که نقطه ابتدایی آن در محدوده ۳۶ کیلومتری 
آزادراه قزوین- کرج و در پنج کیلومتری غرب شهرستان آبیک 
در استان قزوین واقع شده است.

 آزادراه غدیر با سهم ٣٠ درصدی دولت و ٧٠ درصدی قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( ساخته شده و ارزش روز آن هفت 
هزار میلیارد تومان است.

آزادراه غدیر نقش به ســزایی در توسعه مناسبات حمل و نقلی 
کشــورهای منطقه، افزایــش درآمد ناخالــص ملی، کاهش 
مصرف انرژی، ارتقای ســهم بازار ترانزیت و کاهش سوانح و 
خسارت های مالی دارد.
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 فضال و متفکران به پاخیزند

اگر تا پیش از انقالب اسالمی،  دین 
را افیون توده ها و عامل عقب ماندگی 
جوامع انسانی معرفی می کردند؛ اما اکنون دین 
اســالم راه رهایی بخش انســان را از تمامی 
بن بست های بشرســاخته، روشن کرده است. 
دوران مکاتب دست ســاز بشر با رویکردهای 
مادی گرایانه  پایان یافته است. سوسیالیسم را 
باید در موزه های تاریخ مطالعه کرد و لیبرالیسم 
هم،  در حال جان کندن است و هرگز از بستر 
احتضار، برای حیاتی دوباره قد علم نخواهد 
کرد. انقالب اســالمی با شعار  »نه شرقی،  نه 
غربــی«، بنیان هــای فکری سوسیالیســم و 
لیبرالیسم را نشانه رفت و با احیای اسالم ناب 
محمدی)ص(، ظرفیت های اسالم سیاسی را 
برای اداره جوامع بشــری به نمایش گذاشت. 
انقالب اســالمی در عمل اثبات کرد،  اسالم 
دینی جامع، کامل و پاسخگو به تمام نیازهای 
انسان در تمامی زمان ها و مکان هاست. انقالب 
اسالمی در عمل ثابت کرد،  دین اسالم نه تنها 
افیون توده ها و عامل عقب نگه داشتن جوامع 
انسانی نیست؛  بلکه اسالم برای رشد و تعالی 
انسان و پیشــرفت او در دو ســاحت فردی و 
اجتماعی است. با انقالب اسالمی و ایستادگی 
42 ســاله ملــت ایــران در برابر فشــارها و 
توطئه هــای تمامی قدرت های اســتکباری و 
شیطانی، بســیاری از اتهامات دروغین علیه 
اســالم و از جمله »تضاد علم و ایمان« رنگ 
باخت. وقتی انقــالب اســالمی آرمانش را 
»تمدن ســازی  اســالمی« و بسترسازی برای 
»رشد و تعالی و سعادت نوع بشر«، روی کره 
خاکــی تعریف می کند؛ ایــن آرمان و تمامی 
اهداف برگرفتــه از این آرمــان،  برای تمامی 
انســان ها از هــر قــوم و نــژاد،  جاذبه هــای 
وصف ناپذیــری خواهــد داشــت. پدیدآیی 
مقاومت اســالمی در منطقه راهبردی غرب 
 آســیا،  بیداری اســالمی در همه کشورهای 
اسالمی،  توجه به معنویت در تمامی کشورهای 
جهان، رشد اسالم گرایی در جوامع غربی و به 
ویژه در اروپا،  همگی از نشانگان جذابیت های 
اسالم سیاسی به شمار می آید. دلیل اصلی این 
جذابیــت، همســویی و یک آهنگــی میان 
شــعارهای اصلی انقالب اســالمی، همانند  
عدالت، آزادی، اخالق، معنویت،  پیشرفت و 
کرامت انسانی،  با فطرت دست نخورده و سالم 
انسان است. اکنون جمهوری اسالمی به منزله 
پرچمدار حرکت تمدنی انقالب اسالمی، به 
کشوری الهام بخش برای دیگر ملت ها تبدیل 
شده است. بسیار روشن است که مسیر ساخت 
تمدن اسالمی، مسیری هموار نخواهد بود. این 
مســیر،  ناهموار و دارای چالش های نوظهور 
اســت؛ اما باید دانســت که اســالم، قدرت 
هموارســازی مســیر و برطرف کردن تمامی 
چالش ها را دارد به شرط آنکه،  صاحب نظران و 
اندیشمندان اســالمی، برای انطباق اسالم با 
مقتضیات زمــان  و عملیاتی کــردن مفاهیم 
اسالمی و ارزش های واالی آن،  همت داشته و 
برای جهادی شایسته و بایسته در این راستا به 
پاخیزنــد. اکنون رهبــر معظــم انقالب که 
حکیمانه در بیش از سه دهه گذشته، انقالب و 
نظام اسالمی را به سمت آرمان ها پیش برده و از 
گردنه هــای ســخت عبــور داده انــد،  چنین 
مطالبه ای را از اندیشــمندان اسالمی دارند. 
معظم له در هفته گذشــته در دیدار با رئیس و 
منتخبان ملت در مجلس خبــرگان رهبری،  
منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشــی اسالم را، 
نرم افزار ســاختار نظام اســالمی دانستند و با 
اشــاره به لزوم روزآمد شــدن ایــن نرم افزار 
متناسب با گســترش دامنه فعالیت های نظام 
اسالمی و بروز چالش های جدید گفتند: »یکی 
از وظایف مهم فضال و متفکرین،  تقویت مبانی 
فکری نظام اسالمی به منظور عملیاتی کردن 

مفاهیم مورد نیاز جامعه است.«

   سرمقاله    

اتفاقاتــی که طــی هفته گذشــته در »ســراوان« در 
شرقی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان رخ داد،  
سبب شد نام این شــهر به یکی از کانون های خبری 
اصلی کشــور تبدیل شود که البته در این میان باز هم 
رســانه های فارسی زباِن اجیر شــده از سوی آمریکا، 
انگلیس و عربســتان ســعودی تا می توانستند سعی 
کردنــد از آب  ِگل آلــود رخدادهای ســراوان ماهی 

بگیرند.

 Bوقایع 4 و ۵ اسفند در سراوان
حوالی ســاعت ۸ صبح روز دوشنبه چهارم اسفند، 
ســوخت َبرهایی که به طور غیرقانونی اقدام به حمل 
ســوخت می کردند و قصــد داشــتند از محل گذر 
مرزی »شمســر« وارد خاک پاکستان شوند، پشت 
مرز سراوان تجمع کردند. تجمع این سوخت َبرها که 
به بهانه اعتــراض به طرح رزاق صورت گرفته بود، با 
آرامش مســئوالن مرزی و استانی مواجه شد تا آنجا 
که نمایندگان این سوخت َبرها به مدت دو ساعت با 
مسئوالن مذاکره کردند؛ در جریان این گفت وگوها از 
نمایندگان سوخت َبرها خواسته شد که خویشتن داری 
کــرده و در چارچوب قواعدی که بــرای این گذرگاه 
مرزی در نظر گرفته شده، رفتار کنند. در همین زمان 
مأموران پاکستانی از آن سوی مرز تیراندازی می کنند 
که این امر سبب هجوم این سوخت َبرها می شود. این 
افراد با شکســتن درها و ایجاد خسارت وارد گذرگاه 
مرزی می شوند که در بین این جمعیت بر اثر تیراندازی 
از آن طرف مرز یک نفر کشــته و چهار نفر مجروح 
می شوند. برخی افراد در بین این جمعیت به پاسگاه 
شمسر حمله ور شده، موتور یکی از مأموران را آتش 

زده و شیشــه خودروها را می شکنند. »محمدهادی 
مرعشی« معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان 
و بلوچستان در زمینه اتفاقات رخ داده در مرز سراوان 
در روز چهارم اسفند می گوید: »با توجه به اینکه برخی 
افراد قصد ورود به پاسگاه شمسر را داشتند، مأموران 
حافظ امنیت بر حســب وظیفه ای که داشتند اجازه 
ورود به پاسگاه را به هیچ یک از افراد معترض ندادند. 
مأموران به دلیل هجوم این افراد به پاسگاه مجبور به 
تیراندازی شدند که در نتیجه این تیراندازی ها، تعدادی 
مجروح شــدند. مجروحان حادثــه هم بالفاصله به 
بیمارســتان منتقل شدند که متأســفانه یکی از افراد 
زخمی در بیمارستان فوت می شود.« مرعشی درباره 
وقایع روز پنجم اسفند ســراوان نیز می گوید: »پس 
از اتفاقات چهارم اســفند در پاسگاه مرزی شمسر، 
افرادی در فضای مجازی موضوع را دست می گیرند و 
مردم را برای تجمع در شهر سراوان تحریک می کنند. 
این تجمــع در روز پنجم اســفند انجام می شــود، 
تجمعی که تا ســاعت ۱۰ صبح کنترل شده بود؛ اما 
متأسفانه پس از آن افرادی که صحبت های مسئوالن 
را بر نتابیده بودند به سمت فرمانداری هجوم آورده، 
خساراتی را به اموال فرمانداری وارد کرده و بالفاصله 
متفرق شــدند.« معاون امنیتی و انتظامی استانداری 
سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به ایجاد چند 
گــذر مرزی در این اســتان در جهت بهبود وضعیت 
معیشتی مرزنشینان، تحرکات گروه های تجزیه طلب 
در ماجرای سراوان را برجســته می کند و می گوید: 
»طبیعی اســت وقتی بخواهیم مسئله سوخت را در 
مزرهای استان سیستان و بلوچستان ساماندهی کنیم 
قطعا منافــع برخی افراد به خطر می افتد. چندی قبل 
گروه جیش الظلم کلیپی را پخش کرد و گذرگاه های 
مرزی که در سیســتان و بلوچستان برای ساماندهی 
ســوخت َبرها ایجاد شده بود را زیر ســؤال برد. این 
مسئله مشخص کرد که قرار است اتفاقاتی رخ دهد. 
از همه معتمدان و بزرگان طوایف کمک می خواهیم 

تا کار بزرگی که برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت 
مرزنشــینان ایجاد شده را به خوبی و بدون هیچ گونه 

تنشی دنبال کنیم.«

 Bطرح رزاق
طرح »رزاق« که به منظور تأمین معیشت مرزنشینان 
از مهرماه امسال اجرایی شده، حاصل توافق وزارت 
کشور، شرکت نفت و سپاه پاسدارن انقالب اسالمی 
به شــمار می آید و به اصطالح طــرح »قانونی کردن 
فروش ســوخت به جای قاچاق ســوخت« است؛ 
نظارت بر اجرای این طرح بر عهده وزارت کشــور، 
تأمین ســوخت بر عهده شرکت نفت و مجری طرح 
نیز سپاه است. در قالب این طرح، مرزنشینانی که در 
2۰ کیلومتری مرز زندگی و ســوخت َبری می کنند، 
شناسایی شده و برای آنها کارت رزاق صادر می شود 
تا سوخت قانونی دریافت کنند و برای هر کارت رزاق 
اجــازه ورود و خروج یک خودرو از مرز داده شــده 
که معیشــت پنج خانواده از آن تأمین می شود. طرح 
رزاق برای هویت دادن به مرزنشــینان ســوخت  َبر و 
حفظ امنیت مرزهای کشور برای اولین بار به صورت 
پایلوت در مرز ســراوان در حال اجراست؛ طرحی 
که البته به نفع کســانی که به قاچاق سوخت مبادرت 

می کنند، نخواهد بود.

 Bموج سواری ضدانقالب
همزمان با اتفاقات سراوان، هشتگ های »سراوان«، 
»سراوان تنها نیست« و »ســراوان خونین« از سوی 
برخی کاربران توئیتر در حال دست به دست شدن بود. 
هشتگ هایی که سرکردگان منافقین، سلطنت طلب ها 
و رسانه های فارسی زبان مستقر در انگلیس و آمریکا 
نیز بر روی آنها رپرتاژ کرده و سعی در تولید محتوای 
دروغین برای آنها داشــتند. آمارسازی برای کشته ها 
از۱۰ تــا 4۰ نفر، متهــم کردن نهادهــای نظامی و 
حکومتی، تخریب گسترده طرح اقتصادی معیشتی 

رزاق، ســیاه نمایی گســترده از وضعیت اقتصادی و 
معیشتی مرزنشینان سیستان و بلوچستان، مظلوم نمایی 
بــرای قاچاقچیان ســوخت، شبیه ســازی اتفاقات 
ســراوان به حوادث آبان ۹۸ و تالش برای تسری این 
اعتراضات به سایر نقاط کشور، معرفی سپاه به عنوان 
رقیب اقتصادی مردم بلــوچ، مذهبی کردن اتفاقات 
سراوان و تحریک عواطف قومی و نژادی و همچنین 
انتشار تصاویر جعلی و شایعه سازی، تنها گوشه ای از 
اقدامات عناصر ضدانقالب در ماجرای سراوان بود. 
البته در سوی مقابل نیز کاربران شبکه های اجتماعی 
با هشتگ »حقیقت سراوان« سعی کردند به تحرک 
گروه های تجزیه طلب در خصــوص اتفاقات مرزی 
سیستان و بلوچستان پرداخته و واقعیت این حادثه را 

تبیین کنند.

 Bتقدیر از خویشتن داری نیروهای امنیتی
در همین زمینه »فداحسین مالکی« عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی و همچنین نماینده 
مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای اســالمی به 
صبح صــادق گفت: »بــه زودی هیئتــی از مجلس 
به منطقه ســراوان اعزام می شــود تا در گفت وگو با 
مســئوالن مربوطه، ابعاد مختلف ماجرا را بررســی 
کند.« وی ضمن تقدیر از خویشــتن داری نیروهای 
نظامی در جریان اتفاقات ســراوان افزود: »طبق گفته 
مردم محلی سراوان، حوادث روزهای چهارم و پنجم 
اسفند در این منطقه که خسارات مالی قابل توجهی 
داشت، با خویشتن داری نیروهای امنیتی به خصوص 
ناجــا همراه بود.« نماینده مــردم زاهدان در مجلس 
ضمن تأکید بر ضرورت قانونی بودن داد و ستد کاال و 
سوخت در مرزهای سیستان و بلوچستان خاطرنشان 
کرد: »عناصر ضدانقــالب و گروه های تجزیه طلب 
باید بدانند که نمی توانند با انجام اقدامات خودسرانه 
و تحریک سوخت َبرها، امنیت مناطق مرزی سیستان 

و بلوچستان را خدشه دار کنند.«

سراوان حقیقت 

در پی افتتاح پروژه مهــم آزادراه غدیر با حضور 
پاســدار  سرلشــکر  ســردار  رئیس جمهــور، 
حســین ســالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، در پیامی بــا قدردانی از اقدام 
بــزرگ و تحســین برانگیز قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در طراحی، احداث و گشایش 
بــه موقــع آزادراه راهبردی غدیر، ایــن پروژه را 
محصــول رویکرد، مدیریت و عمــل جهادی و 
انقالبی در پاسخ به نیازهای مردم و کشور دانست. 

متن پیام به این شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم 
خدای بزرگ را شاکریم که در خجسته زادروز 
مولود کعبــه، امام عدالت، عبادت، شــهامت، 
شجاعت و مردانگی حضرت علی)ع(، صفحه 
زرین دیگری بر صحیفه افتخارات سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی در عرصه خدمت به مردم و پاسخ 
به نیازهای کشور افزوده شد. 

بهره بــرداری از »آزادراه غدیر« که با شــعار 
»راه غدیر، راه آرامش و امنیت« رقم خورد، یک 
گام مهــم و راهبردی در تکمیل راه گذر ترانزیتی 
غرب و شــرق کشــور و تکمیل گذرگاه آسیایی 
و احیای راه کهن ابریشــم محسوب می شود که 
به همت مجاهدان ســرافراز قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( و عــزم و همراهــی دولت 
محتــرم، در روزی فرخنــده و مبــارک به ملت 

عظیم الشأن ایران هدیه شد.
این پروژه عظیم که در شــرایط ناشی از جنگ 
اقتصادی، تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری 
دشــمن و با تالش قــرارگاه در تأمین منابع مالی 
و تضمین زمان بندی مطمئن و کاربســت صبر، 
مقاومــت، ایســتادگی و عنصر همــت، اراده و 

خودباوری متخصصین و جوانان کشــور، تحقق 
یک دستاورد ۱۰۰ درصد ایرانی را تجلی بخشید، 

با مزایا و رهاوردهای چندگانه خود به ویژه:
»کاســتن بار ترافیکی، تسهیل و کاهش زمان 
جابه جایی مسافر و ایجاد آرامش و ارتقای ایمنی 
جاده و کاهش سوانح رانندگی و همچنین کاهش 
مصرف سوخت و آالیندگی هوای کالنشهرهای 
تهران و کرج و مشکالت زیست محیطی و تقویت 
بسترهای پدافند غیرعامل« که ۱4 استان کشور، از 
آن بهره مند می شوند؛ محصول رویکرد ، مدیریت 
و عمل جهــادی و انقالبی و اتکا به توانمندی ها، 
همکاری ها و هم افزایی های بومی و داخلی را بار 

دیگر به منصه ظهور رسانید.
این رخداد مبارک، ارزشمند و تحسین برانگیز 
را که جهشی به سمت خلق موفقیت های جدید و 
پیوسته در اجرای طرح های ملی و نقش پذیری های 

مشترک با بخش خصوصی و ظرفیت های درونی 
کشور و شتاب بخشیدن به حرکت قطار پیشرفت 
ایران اسالمی است، به فرمانده جهادی و متعهد، 
مدیران، کارکنان و متخصصین قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( سپاه و بلکه آحاد ملت ایران به 
ویژه مردم شریف استان های قزوین، البرز، مرکزی 
و تهران تبریک عرض نمــوده و از درگاه خداوند 
متعال دوام توفیق و افتخارآفرینی های آن مجموعه 
مردمــی و خدمت محــور را تحــت توجهات 
خاصه حضرت ولی عصر )عــج( و رهنمودهای 
حکیمانه پرچمدار اقتصاد مقاومتی در سپهر ایران 
عزیــز، مقام معظم رهبــری و فرماندهی کل قوا 
 حضرت امــام خامنه ای)مدظله العالی( را طلب 

می کنم.
سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 پیام سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه به مناسبت افتتاح آزادراه غدیر

حرکت پر شتاب قطار پیشرفت ایران

وزارت خارجه سوریه به شدت حمله بزدالنه آمریکا به مناطقی 
در استان دیرالزور واقع در نزدیکی مرز سوریه با عراق را محکوم 
کرد و هشــدار داد این اقدام متضاد با قانون بین الملل و منشور 
ســازمان ملل متحد تنــش را در منطقه تشــدید خواهد کرد. 
وزارت خارجه ســوریه این حمله را نشانه منفی سیاست های 
دولت جدید آمریکا دانست و گفت، انتظار می رود این دولت 
روش خصمانه خود در قبال این کشور را تغییر داده و به قوانین 
بین الملل پایبند باشــد، نه قانون جنگل که دولت سابق آمریکا 
در تعامل با بحران های منطقــه ای و بین المللی آن را در پیش 

می گرفت.

جنگل قانون 
دبیر کل عصائب اهل الحق عراق حمله آمریکا به منطقه مرزی 
ســوریه با عراق را محکوم کرد؛ در بیانیه  شیخ قیس الخزعلی 
آمده است: »این اقدام پست نشان می دهد دولت جدید آمریکا 
و سیاســت های خصمانه آن و تداوم عامدانه این حمالت به 
شکل واضح در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی و به ضرر 
عراقی ها و ریخته شــدن خون فرزندان شان است.« وی افزوده 
است :»ما تأکید داریم که خروج نیروهای آمریکا از عراق تنها 
راه تحقق ثبات در این کشــور است و اداره مردم و تصمیمات 
سیاســی و قدرت مقاومت عراق برای تحقق این مسئله کافی 

است.«

 راه ثبات
»جنیفر ســاکی« ســخنگوی کاخ سفید گفت: واشــنگتن آماده 
گفت وگــوی دیپلماتیک با ایران اســت؛ امــا در جهت کاهش 
تحریم ها گام برنمی دارد. »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا نیز به طور تلویحی اشاره کرده است که دولت »جو بایدن« 
ممکن است برای پایبند شدن به برجام سیاست دولت پیشین این 
کشــور در تغییر برچسب تحریمی برخی از نهادهای ایرانی را به 
عقب برنگرداند. این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به اینکه اصرار یا عجله ای برای بازگشت آمریکا به برجام 
ندارد، تأکید کرده است واشنگتن با توجه به نقض یکجانبه برجام 

در جایگاهی نیست که برای اجرای این توافق شرط بگذارد.

ترامپ بدل 

 در شرقی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان چه گذشت؟!
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۳
دیدگاه

 ترامپیسم 
نهادینه شده!

 پس از روی کار آمــدن دولت جدید در 
آمریکا، برخی نگاه ها در داخل معطوف 
به دیپلماسی جدید و فتح الفتوح برجام و 
ایجاد امید و نشــاط در سطح جامعه شد 
و این نــگاه رواج یافت که بایدن، ترامپ 
نیست و رویکرد او در سیاست خارجی، 
رویکردی از جنس منطق و گفتمان هزاره 

سوم میالدی است. 
جو بایدن در مبارزات انتخاباتی خود 
هر زمان کــه از ایران صحبت می شــد، 
بازگشت به برجام را از اولویت های مهم 
دولت دموکرات خود بیان کرده و با عبور 
از این مســئله، دغدغه سیاست خارجی 
خود را شــرق دور و برگشــت آمریکا به 

دوران پیش از ترامپ اعالم می کرد.
 همین رویکرد تعامل منشــانه وی در 
قبال برجام، خیلی ها را به اشتباه انداخته 
بود و ســیر این خط فکــری را در جامعه 
بســط داده بود و ســعی می شد میوه های 
برجام تبلیغ شود؛ اما خیلی زود، این پیر 
سیاست آمریکایی مواضع خود را در مورد 
ایران و برجام آشــکار کرد و با صراحت 
گفت ایــران باید به تعهدات خود برگردد 
و سیاست آمریکایی را در مورد برجام به 

وضوح فریاد زد.

 تــا آنجــا که ایــن مدل دیپلماســی 
آمریکایی صــدای نظریه پرداز مشــهور 
آمریکایی، آقای اســتفان والت را درآورد 
و او در توئیتی اظهار داشــت: »اگر دولت 
بایــدن اصرار کنــد که ایــران گام اول را 
بردارد، نشــان می دهد که آنها چندان در 

دیپلماسی ماهر نیستند.«
 اگر دولت بایدن بازگشت به برجام را 
بر اصرار بر اینکه »ایران گام اول را بردارد« 
خراب کند، نشان می دهد حربه بازگشت 
به برجام برای بایــدن در حکم نبردی از 
نوع دیپلماسی منفعل و خرید زمان برای 
توان هسته ای صلح آمیز  مستهلک کردن 

جمهوری اسالمی ایران است. 
اما با حمله هوایی آمریکا به مواضعی 
در خاک ســوریه و عــراق این جورچین 
معماگونه دیپلماســی از جنس آمریکایی 
کامل شد و زدن اهداف کور در خاک این 
دو کشور همســو با جمهوری اسالمی و 
خرسند شدن مقامات رژیم صهیونیستی 
از این پیشــامد، نشان داد که ترامپیسم در 
سیاست خارجی آمریکا نهادینه شده؛ هر 

چند پوسته آن عوض شده باشد. 
به عبارتی، روش، همان روشی است 
کــه تا پیش از ژانویه در کاخ ســفید اجرا 

می شد. 
از این رو سیاست جمهوری اسالمی 
ایــران در مقابل آمریکا همان سیاســت 
»مرگ بر آمریکا« اســت و دیپلماسی ما 
در برجام همان راهی را خواهد رفت که 
امام خامنه ای)مدظله العالی( مشــخص 
کرده انــد؛ یعنی آمریکا بایــد به تعهدات 
خود برگردد، گذشته را جبران کند و پس 
از راســتی آزمایی از سوی ما، به برجام بر 

خواهیم گشت.

برو قوی شو اگر راحت جهان  طلبی
 که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

   روزنه    

   عکس و مکث   

ســربازان حاج قاســم/ تصاویر حضور طلبه های جهادی در بیمارســتان گلســتان اهواز در روز پدر در شــبکه های 
مجازی منتشــر شــد. این بیمارســتان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد و این نیروهای جهادی از آنجا به پدران 
خــود روزشــان را تبریک گفتند. ان شــاءالله کرونا به زودی تســلیم ســربازان حاج قاســم و نیروهــای درمانی و 

تحقیقاتی ایران خواهد شد.

افول انســانیت/ یکی از شــبکه های نمایش خانگی، افرادی را اســتخدام کرده که تابلوهــای تبلیغی اش را برای 
نمایش با خود در خیابان حمل کنند! برای تبلیغ روش های بســیاری وجود دارد؛ اما اینکه چنین روشــی انتخاب 
شــود و منزلت افراد زیر ســئوال برود، جای تعجب دارد! مجموعه ای که این  گونه با کارمندان خود رفتار می کند، 

آیا به فکر مخاطبان خود خواهد بود؟

در این تصویر حیوان را مشــخص کنید!/ زنی که به مناســبت روز عشق، زرافه ای را در آفریقای جنوبی کشته بود 
و قلــب او را بیرون آورده بود تا به همســر خــود هدیه کند، با واکنش گروه های طرفــدار حقوق حیوانات مواجه 
شد. این زن غربی که به ادعای خود تا به حال 500 حیوان بیچاره را کشته است، بعد از کشتن این زرافه عکس 

قلبش را در شبکه های مجازی منتشر کرد! چنین موجودات رمانتیکی هستند غربی ها!

20 ســال وقت تلف کردن! / آمریکا طی 20 ســال نزدیک 2 تریلیون دالر، یعنی حدود »نصف کل بودجه آمریکا« 
را صرف طراحی و ساخت هواپیمای اف-۳5 کرد. حاال نیروی هوایی اعالم کرده این جنگنده مشکل دارد و پروژه 
شکســت خورده اســت! کاربران با انتشــار این تصویر گفتند حداقل اینجوری از اونها اســتفاده کنین تا دل مون 

نسوزه!

 BBBB حاشــیه هایی که درباره اجرای قانون 
راهبردی مجلس و سفر آقای گروسی به 
تهران به وجود آمد، تحلیل شما در این 

خصوص چیست؟
به نظر من حواشــی های به وجود آمده ناشــی از 
بی اطالعی برخی نمایندگان بود؛ چون این راه حل 
میانه بود تا از یک ســو قانون مجلس اجرا شود و از 
سوی دیگر در آستانه اجالس شورای حکام آژانس 
بین المللی هسته ای دراوایل مارس، برای ایران مهم 

بود گزارش آقای گروسی مثبت باشد.
 چرا که نمی خواســتیم اجماعی علیه ایران در 
شــورای حکام شــکل بگیرد. بنابراین قانون اجرا 
می شــود و فقط به مدت سه ماه تصاویر نگهداری 
می شــود و اگر تحریم ها را لغو کردنــد، ایران این 
تصاویــر را در اختیــار آژانس قــرار می دهد و اگر 
لغو نشد که به احتمال زیاد لغو نخواهند کرد، این 
تصاویر حذف می شود. بنابراین جایی برای نگرانی 

 اجرا شده است. 
ً
وجود ندارد و قانون عمال

من فکر می کنم تــوپ در زمین ایاالت متحده 
آمریکا و تروئیکای اروپایی اســت که اقدام اساسی 
انجام دهند تا اگر می خواهند برجام اجرا شــود و 

ایران تعهدات خود را عملی کند، باید به سمت این 
بروند تا تحریم ها لغو یا تعلیق شود یا شکلی باشد 
که بتواند ایران را ترغیب کند تا همکاری خود را با 

آژانس بین المللی هسته ای ادامه دهد.

 BBBB راهبردی که ایران باید داشته باشد و با 
توجه به گزارشی که آقای گروسی قرار 

است ارائه دهد، چطور خواهد بود؟
بازرســی ها متوقف نشــده و در چارچوب پادمان 
هسته ای ادامه خواهد داشــت. پادمان هسته ای به 
معنای ترتیبات اجرایی NPT است، ایران و آژانس 
بین المللی هسته ای توافق دوجانبه ای همانند بقیه 
کشــورها دارند و وقتی NPT را می پذیرند، توافق 
دوجانبه امضا می کنند تا آژانس بین المللی هسته ای 
چطور NPT را اجرا کند و نظارت ها به چه شــکل 
باشد. اســم آن ترتیبات اجرایی را پادمان هسته ای 
می گویند که بین ایران و آژانس بین المللی هسته ای 

توافق شده بود.
 بنابرایــن آژانــس نظارت هــا را در چارچوب 
پادمان هسته ای ادامه خواهد داد، منتهی در پروتکل 
الحاقی بیش از پادمان هسته ای وجود دارد؛ از جمله 
بازرسی سرزده که می توانند اگر بخواهند فالن نوار 

را در ساعت فالن مشاهده کنند و همان قسمت را 
در آن ساعت به ناظر آژانس نشان دهند.

 پروتکل الحاقی کنترل های بیشتری را دارد. فعال 
توافق شده است، ایران سه ماه آن تصاویر را خودش 
ضبط کند و نگهدارد و در ســطح پادمان هسته ای، 
همکاری خود را با آژانس ادامه دهد. گزارش آقای 
گروسی در این سطح باشد، منفی نیست و به نظر من 

این همکاری تا سه ماه آینده ادامه دارد.

 BBBB آیا این گــرو نگه داشــتن می تواند به
آمریکا فشار وارد کند تا تحریم ها را لغو 

کند؟
به هیچ وجه! تا زمانی که تحریم ها را مؤثر می بینند، 
همچنان به تحریم هــا ادامه می دهند. بعید می دانم 
این موضوع سبب شود آمریکا تحریم ها را متوقف 
کند. اگر ایران پایان تحریم هــا را می خواهد، باید 
به ســمت این برود که تحریم ها بی خاصیت یا کم 
خاصیت شــود. آمریکا و اروپا هــر زمان دیدند که 
تحریم ها خاصیت ندارد و نمی تواند به عنوان ابزار 
فشار خاصیت داشــته باشد، دســت از تحریم ها 
برمی دارند؛ ولی تا زمانی که احساس کنند تحریم ها 
مؤثر است، این را ادامه می دهند. حتی اگر ایران از 

NPT خارج شــود، این تحریم ها را ادامه می دهند. 

بنابراین اگر می خواهیم تحریم لغو شــود، باید به 
این ســمت برویم که این تحریم ها در اقتصاد ایران 

بی خاصیت شود. 

 BBBB پس چرا برخی از سفر آقای گروسی به 
توافق پنهانی یاد کردند؟ ارزیابی شــما 

چیست؟
اصال در عصــر اطالعات نمی توان چیزی را پنهان 
کرد. توافق محرمانه ای که در پیوست سه بند است 
به نفع ایران اســت که منتشــر نشــود؛ چون در آن 
توافق پیوســت چیز پنهانی از ملت ایران نیســت، 
بلکه پنهان از دشمنان ملت ایران است. بدین معنا 
 می گویند فالن مرکز 

ً
که در آن پیوســت مشــخصا

هسته ای ایران و غیره و دقیقا جاها و مکان هایی که 
دوربین وجود دارد و نظــارت و کنترل وجود دارد، 
نمی توان این را منتشــر کرد. این امر روشنی است. 
همه کشــورهایی که تحت نظارت آژانس هستند، 
نمی آیند این مسائل محرمانه را منتشر کنند. محرمانه 
بودن از مردم نیست؛ بلکه محرمانه است تا دشمنان 
از آن سوءاستفاده نکنند؛ چون در این پیوست اشاره 
می شود کدام مرکز هسته ای در چه مکانی و زیر نظر 
کدام دوربین اســت و چه نظارتی می شود. هر آدم 
عاقلی می داند این پیوســت ها برنامه های عملیاتی 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای است؛ یعنی این به 
نفع ایران است که این محرمانه باشد.  محرمانه بودن 
به معنای کار خالف انجام دادن نیســت، محرمانه 
بودن بــه معنای این اســت کــه نمی خواهند این 
اطالعات دست دشمنان ایران بیفتد. این درخواست 
ایران اســت. یکی از اعتراضات ایران به آژانس این 
اســت که چرا چیزی که محرمانه است افشا شود، 
این جزء اساسنامه آژانس بین المللی هسته ای است.
 در اساسنامه به صراحت آمده است، همکاری 
آژانس بــا طرف های آژانس به صــورت محرمانه 
است. مخفی کاری نیســت، این مطلب را عده ای 
کــه اطالعــی از پادمان هســته ای ندارنــد، بیان 
می کنند. محرمانه بودن جزء ذات این کار اســت و 
اینکه نظارت ها را منتشر کنید، سوژه دست دشمن 
می دهید و آدرس دقیق می دهید که سوءاستفاده کنند. 

یاسر کوچک زاده
کارشناس بین الملل

زهرا ترابی
خبرنگار

بایدن فشار بر تهران را حفظ می کند
بررسی سفر گروسی به تهران در گفت وگو با حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل هسته ای

در پی اقدامات متقابل ایران در برابر نقض برجام از ســوی طرف های غربی، »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی سفری به تهران داشت که حواشی های زیادی را به جا گذاشت. یکی از این حواشی بروز 
بحث های اختالفی میان مجلس و دولت بود. سازمان انرژی اتمی توقف اجرای پروتکل الحاقی ذیل بند ششم 
قانون مجلس موســوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را در دستور کار قرار داد؛ اما در متن بیانیه سازمان 
 تند و اعتراضی نمایندگان مجلس روبه رو 

ً
انرژی اتمی کشورمان موضوعاتی وجود داشت که با واکنش تقریبا

شد. برخی بر این باور بودند که در جریان این سفر توافقی به صورت مخفیانه انجام شده که مجلس در جریان آن نبوده است. در همین باره خبرنگار صبح صادق با 
حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل هسته ای گفت وگو کرده است:
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علیرضــا زاکانی، فعال اصولگرا: شــورای 

ائتالف نیروهای انقالب پس از انتخابات 
سال ۱3۹6 در همین راستا با حضور ۱3 
نفر تشکیل و از بنده نیز دعوت شد؛ اکنون 
نیز آقای حدادعادل و دیگران فعالیت در 
قالب این شــورا را ادامــه داده و در حال 
بازســازی مجدد ســاختار ایــن ائتالف 
سراسری هستند تا در انتخابات به شکل 
منسجم حاضر شویم. در ائتالف اساس 
بر این اســت که از فردگرایی عبور کنیم و 
به همین دلیل توصیه می کنم از تشــکیل 
کلونی در اطراف نامزدها خودداری کنیم؛ 
چراکــه در صحنه رقابت دچار مشــکل 
خواهیم شد؛ آنچه اهمیت دارد، این است 
که افــراد دارای صالحیــت و پرچمدار 
خدمت گزاری به مردم و تبعیت از رهبری 

باید به میدان بیایند. 

احمــد زیدآبــادی، فعــال اصالح طلــب: 

»انتخاب بهزاد نبوی به ســمت ریاست 
ایــن نهــاد، پیشــاپیش از جهت گیری 
اصالح طلبــان در انتخابات ســال آینده 
عبــارت صریح تر،  به  برمــی دارد.  پرده 
احــزاب اصالح طلب با انتخــاب آقای 
نبوی، آماده حضور کامــل در انتخابات 
سال آینده می شوند.« گفتنی است بهزاد 
نبــوی به عنوان رئیس »نهاد اجماع ســاز 
اصالح طلبــان« برگزیــده شــد. نهــاد 
اجماع ساز که به اختصار »ناسا« خوانده 
 به منظور ایجاد وحدت 

ً
می شــود، عمدتا

در صفوف پراکنده احزاب اصالح طلب 
بــرای تعییــن چگونگــی ورود آنهــا به 
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱4۰۰ 

تشکیل شده است.

رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب اصالح طلب 

جمهوریت: اگر اصالح طلبان به سراغ زنان 

اصالح طلب و دارای شایســتگی بروند 
و آنان را به نامزدی در انتخابات تشــویق 
کنند، برای اصالحات خوب است و مردم 
نیز اقبال بیشتری به انتخابات نشان خواهند 
داد. بــا این اقدام اعتماد مردم نســبت به 
اصالحات تا حدی بازسازی خواهد شد 
و میزان مشــارکت نیز باال خواهد رفت. 
اگر یک زن شایسته مدیر و مدبر که تجربه 
مدیریت موفق داشــته باشد، وارد صحنه 
شــود، اگر نگوییم 5۰ درصــد واجدین 
شرایط رأی برای حضور در انتخابات ابراز 
عالقه می کنند، ده ها درصد رأی به سبد آن 
ریخته خواهد شد، در نتیجه مشارکت باال 

خواهد رفت.

احمد غالمی، سردبیر روزنامه شرق با انتقاد 

از حزب کارگزاران در ســرمقاله این روزنامه 

نوشــت: ناگفته پیداســت که پاشنه آشیل 

اصالح طلبــان چهره هایــی  هســتند که 
 برای حفظ ثــروت و قدرت در پی 

ً
صرفا

استمرار اصالحات هستند و بدنامی  آنان 
این چهره ها  با درشت نمایی  بیش ازپیش 
در نزد مردم باورپذیر می شــود. وقت آن 
رســیده اســت که اصالح طلبان حتی به 
قیمت شکســت در انتخابات راه خود را 
از این دست اصالح طلبان جدا کنند. هر 
 سازنده نیست... تا زمانی که 

ً
اتحادی الزاما

این مرزها روشن و شفاف نباشد، بسیاری 
باز به اصالح طلبان، به حق یا ناحق حمله 

خواهند کرد.

محمــد عطریانفر از  عضو شــورای مرکزی 

حزب کارگــزاران ســازندگی در گفتگو با 

 به وجود اختالفات در جریان 
ً
ایرنا تلویحا

اصالحات در باره انتخابات۱4۰۰ اذعان 
کرد و در باره نامــزد احتمالی این حزب  
گفت: کســی را که از نظــر مواضع به ما 
نزدیک تر باشــد حمایــت می کنیم؛ وی 
همچنین افزود: علی الریجانی از جمله 
چهره هایی اســت که می تــوان درباره او 

بحث کرد و تصمیم گرفت.

نیست مشخص  پیشاپیش  انتخابات  وز  پیر
محمدصادق کوشکی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

   تا انتخابات    

از میان اصول دوازده گانه دکترین رفتار سیاســی 
سپاه، تاکنون شش اصل اول این دکترین را تشریح 
کرده ایــم؛ از این  رو، در ادامه ســایر اصول آن را 

تشریح و تبیین می کنیم. 
استکبارســتیزی: در این اصل بر مبارزه 

جدی و مستمر با نظام ظالمانه  حاکم بر 7
جهان از یک ســو و حمایت و دفــاع از مظلومان و 
مســتضعفان از ســوی دیگر تأکید شــده است. 
استکبارستیزی در رفتار سیاسی سپاه از چند جنبه 
اهمیت و ضرورت دارد؛ اول آنکه با هویت انقالبی 
ســپاه تناســب دارد؛ یعنی الزمه  تقویت و تثبیت 
هویت سپاه پاسداران است. دوم آنکه استکبارستیزی 
سپاه ســبب اســتحکام دال های گفتمان انقالب 
اسالمی می شود و ســوم آنکه سبب تولید قدرت 
سیاسی مؤثر و اثربخش در ابعاد داخلی و بین المللی 

برای انقالب و نظام اسالمی می شود.

مردمی بودن: اصــل مردمی بودن در 
دکترین رفتار سیاســی سپاه بر اتکای ۸

ســپاه در رفتــار سیاســی خــود به مــردم و 
جهت گیری های سیاسی سپاه مبتنی بر مصالح، 
منافع و مطالبات مردمی تأکید دارد. اهمیت این 
اصل به ســبب آن است که رفتار سیاسی سپاه، 
بدون پشتیبانی و حمایت مردمی، قادر به تولید 
نتایج مثبت نخواهد بود. درواقع، مردمی بودن، 
در حکــم پیش شــرط موفقیت و مقــوم رفتار 

سیاسی سپاه است.
 اخالق مداری: اخالق مداری اصلی عام 

در رفتار سیاسی سپاه است که در آن بر 9
 مغایرت نداشــتن رفتار سیاسی ســپاه با اخالق 
اسالمی و موازین آن تأکید شده است. دراقع، این 
اصل با همه  اصول دیگــر دکترین مذکور ارتباط 
دارد و به نوعی بر اکثریت آنها حاکم است. برای 
نمونه، ســپاه نمی تواند مردم دار باشد، اما خدای 
ناکرده به رعایت موازین اخالق اسالمی کم توجه 

باشد.

 جذب حداکثــری و دفع حداقلی: این 
اصــل که به ویژه با اصــل مردمی بودن ۱0

مرتبط است، بر تالش سپاه در رفتار سیاسی سپاه 
برای جذب آحــاد مردم، جریان هــا، گروه ها و 
شــخصیت ها و در نقطه  مقابل، دفــع حداقلی 
مخالفان نظام تأکید دارد. بنابراین، سپاه در مواضع 
سیاســی خود باید فراجناحی و فراگروهی عمل 
کرده و مخاطب پیام خود را تمام توده های مردم و 
گروه هــا بداند، امــا در عین حال بــرای جذب 

قشرهای خاکستری و حتی منتقدان تالش کند. 
هماهنگی و همسویی سازمانی: تصریح 

اساسی در ارتباط با این اصل این است ۱۱
که در جهت گیری و رفتار سیاسی سپاه، باید بین 
فقیه،  ارکان ســازمانی ســپاه)نمایندگی ولــی 
فرماندهی و حفاظت اطالعــات( هماهنگی و 
همسویی وجود داشته باشد و زمینه های این امر، به 
طور مداوم تقویت شود. بنابراین، هیچ جزئی از 
سپاه نمی تواند به تنهایی و بدون هماهنگی با سایر 

ارکان سپاه، موضع سیاسی خاصی را اتخاذ کند.

 مشارکت آفرینی حداکثری و آگاهانه: 
مطابق با این اصل، سپاه باید در رفتار ۱2

سیاسی خود، برای تحقق حضور حداکثری، 
آگاهانه و هدفمند مــردم در پای صندوق های 
رأی، تالش جدی، مســتمر و همه جانبه داشته 
باشــد. این اصل، به معنای دخالت ســپاه در 
انتخابات به نفع یا ضرر جریان خاصی نیست؛ 
بلکه در راستای کمک به تحقق راهبردهای نظام 
در انتخابات قرار دارد. در واقع، از آنجا که سپاه 
یک دستگاه حاکمیتی است، در انتخابات باید 
حداکثر تالش خود را به کار گیرد تا راهبردهای 
نظام در انتخابات، به ویژه مشارکت حداکثری، 
در حد اعالی آن محقق شود. البته این به معنای 
آن نیســت که سپاه مجاز باشــد تا کار سیاسی 
جریانی و حزبی بکند،  بلکه به معنای آن است 
که باید برای تشویق آحاد مردم برای مشارکت 
در انتخابات و تحقق انتخاب آگاهانه؛ به معنای 
انتخاب گزینه های کارآمد و شایســته، تالش 

کند.  

اصول دوازده گانه
معرفی و تبیین سند باالدستی رفتار سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

گروه سیاسی
صبح صادق

کمتر از چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 
۱400 باقی مانده است. انتخاباتی که خیلی ها 
می گویند بــه دلیل عملکرد دولــت روحانی، 
اصالح طلبان شانســی کمتری برای پیروزی در 
آن را دارند. اما این بدان معنا نیست که نیروهای 
انقالب مسیر همواری پیش روی خود داشته و 
پیشــاپیش برنده این انتخابات هستند.  در این 
باره خبرنگار صبح صادق با دکتر محمدصادق 
کوشــکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و 

فعال سیاسی گفت وگو کرده است:

 BBBB بــا توجه بــه اینکه کمتــر از چهار ماه 
بــه انتخابات ریاســت جمهوری باقی 
مانده، خیلی ها بر این باور هســتند که 
فضای انتخابات و مشارکت نسبت به 
دوره های قبل مشارکت باالیی نیست. 

ارزیابی شما چیست؟
فضای انتخابات در یکی دو ماه آخر در کشور شکل 
می گیــرد و اینکه جریان های سیاســی و احزاب از 
چندین ماه زودتر شــروع می کنند، کار آنها است، 
ولی کار مردم از چند ماه قبل پرداختن به انتخابات 
 یک ماه آخر که منجر به انتخابات 

ً
نیســت. معموال

می شود، مردم به فضای انتخاباتی ورود می کنند؛ لذا 
اینکه از اآلن عده ای پیش بینی می کنند که مشارکت 
کم است، شاید پیشگو باشند؛ واال به هیچ عنوان از 
اآلن نمی توان میزان مشــارکت را حدس زد، زیرا 
بستگی کامل به وضعیت کشور و فضای اقتصادی 
و معیشتی و جنس رقابت ها دارد که چقدر رقابت ها 

جدی باشند. 

 BBBB برای افزایش مشارکت باید چه اقداماتی 
انجام دهیم؟

هر چه رقابت ها جدی تر و سالم تر باشد، می تواند روی 
میزان مشارکت تأثیرگذار باشد؛ یعنی اینکه اگر مردم 
حس کنند حضور آنها تأثیرگذار اســت، روی میزان 
مشــارکت تأثیر می گذارد. رقابتی بودن و جدی بودن 
رقابت مؤثر است؛ چون در کشور ما هر زمان رقابت ها 

جدی بود، به همان میزان مشارکت افزایش 
اینکه دستگاهی کار  داشته اســت. 

خاصی برای افزایش مشــارکت 
کند، در این مــدت باقی مانده 
بهتر اســت کار نشود؛ چون با 
در  مشــارکت  افزایش  هدف 
انتخابــات تحلیل نمی شــود. 

اینکه مردم احساس کنند حضور 
آنها مؤثر است، خود سبب 

باال  مشــارکت 
می شود.

 BBBB و اصولگــرا  جریــان  دو  وضعیــت 
اصالح طلب را در فاصلــه چند ماه تا 

برگزاری انتخابات  چگونه می بینید؟
اصولگرایی پدیده ای بود که به تدریج مصرف آن تمام 
شد و تقسیم بندی اصولگرا و اصالح طلب گذرا بود و 
اکنون دیگر مانند گذشته کارایی ندارد. تقسیم بندی ای 
که رهبــری نظام به آن اشــاره کردند، تقســیم بندی 
نیروهای انقالبی و غیرانقالبی اســت. به همین دلیل 
بهتر است بر اساس الگوی انقالبی و غیرانقالبی بودن 
این دو ســرفصل را مالک قرار دهیم. اگر اصولگرایی 
و اصالح طلبی را مالک تحلیل قرار دهیم، دچار خطا 
می شــویم؛ چون برخی از نیروهای اصولگرا هستند 
 اصولگرایی با انقالبی گری 

ً
که انقالبی نیستند. الزاما

برابر نیســت. در خصــوص اصالح طلبان چند نکته 
 می خواهند در قدرت باقی 

ً
وجود دارد؛ آنها کامال

بمانند و دوست ندارند از قدرت خارج شوند 
و بــرای ماندن در قــدرت از هر تاکتیکی 
 
ً
تقریبا اســتفاده می کنند. می توان گفت 

نامزد اجماعی آنها مشخص شده است؛ 
اما ســعی می کنند با روش جنگ روانی 
و تبلیغات هم فضای انتخاباتی را برای 
حامیان خود ایجاد  کنند و هم حامیان 
خود را تشــویق کنند که 
وارد صحنه انتخابات 
 
ً
شوند. آنها تقریبا

روی فرد خاصی اجماع کرده اند، اما اسامی متفاوتی را 
مطرح می کنند تا آن شور و حال انتخاباتی بین حامیان 

ایجاد شود.

 BBBB بــا توجه به عملکرد دولــت  فعلی آیا 
اصالح طلبان  سبد رای خود را از دست 

داده اند؟
این چنیــن نیســت. اصالح طلبان از چنــد وزنه 
برخوردارند. یکی رســانه های بیگانه اســت که از 
آنها حمایت می کند و می تواند در کشور تأثیرگذار 
باشد. یکی فضای مجازی ولنگار در کشور است که 
اصالح طلبان آن را در دست دارند و می توانند از آن 
استفاده کنند. در واقع، این دو مؤلفه اهمیت زیادی 
دارند و نباید اصالح طلبان را از االن بازنده دانست.

 BBBB بــر ایــن بــاور هســتید که شــانس
اصالح طلبــان از اصولگرایان بیشــتر 

است؟
این چنین نیست. شانس مشخص نیست. این را باید 
پیشــگو یا غیب گو پاســخ دهد که شانس کدام بیشتر 
است؛ اما از اآلن نباید آنها را بازنده دانست. آنها دولت 
روحانی را حمایت کردند و هر کســی می داند دولت 
روحانی عملکرد خوبی نداشته است؛ اما اصالح طلبان 
در زمینه جنگ روانی توان زیادی دارند. رســانه های 
بیگانه و شــبکه های ماهــواره ای فارســی زبان از آنها 
حمایت می کنند و فضای مجازی بی قانون هم دست 

آنهاست. سلبریتی ها هم حامی اصالح طلبان هستند.

در زمســتان سال ۱3۸۱ بود که کشور در آستانه 
برگزاری دومین دوره انتخابات شوراهای شهر 
و روستا قرار داشت. در این دوره از انتخابات، 
دیگر جبهه مشــارکت میــدان دار اردوگاه دوم 
خرداد شــده بود. حادثه مهــم و بحث برانگیز 
این انتخابات، تأیید صالحیت چهره هایی بود 
که ســال ها به عنوان اپوزیسیون نظام )همچون 
نهضــت آزادی و...( نقش بازی کرده و پرونده 
سیاه خیانت به ملت آنها مملو از موارد متعدد 
بود.  این اقدام خالف شرع و غیرقانونی جریان 
دوم خــرداد تــا آنجا قابل قبول نبــود که حتی 
برگزاری انتخابات را نیز با مســئله مشروعیت 
نداشــتن مواجه کرد؛ به گونه ای که برای اولین 
بار شاهد شــرکت نکردن رهبر معظم انقالب 
اســالمی در انتخابات بودیم! معظم له ترجیح 
دادند تا مطابق برنامه ریزی از قبل تعیین شــده 
در روز انتخابات در ســفر به استان سیستان و 
بلوچســتان باشند و تنها به طور نمادین در پای 
صندوق رأی حاضر شــوند! این در حالی بود 
که مطابق با قانون نمی توانستند در شهری غیر 
از تهران رأی دهند! معظم له طی ســخنانی در 

شهر کنارک از توابع شهرستان چابهار فرمودند: 
»برخــی گزارش ها حاکی اســت در برخی از 
جاها در تشخیص صالحیت ها کوتاهی شده 
است که در این زمینه تحقیق خواهد شد و اگر 
افرادی نابجا و بر خالف مقررات به انتخابات 
راه یافته باشــند، انتخابات آنها اعتبار نخواهد 
داشت؛ چرا که در همه مراحل انتخابات، باید 
معیارها و ضوابط منطبــق بر مبنای جمهوری 

اسالمی ایران رعایت شود.«
دومین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی 
شهر و روستا، در جمعه ۹ اسفند ۱3۸۱ برگزار 
شــد و 4۹/2 درصد از واجدان شرایط در این 

دوره از انتخابات شوراها شرکت کردند.
اعالم تدریجی آرای انتخاباتی، حکایت از 
اتفاقی شگفت داشت و آن اینکه با وجود هجمه 
تبلیغاتی وســیع، رأی ملت این بــار به جریان 
رقیــب دوم خردادی ها تعلق یافته بود! در میان 
منتخبان خبری از نمایندگان ملی  ـ مذهبی ها و 
نهضت آزادی نبــود و چهره هایی اغلب گمنام 
از جریان اصولگرا توانســته بودند پیروز میدان 

انتخابات باشند!

رادیکالیسم ناکامی 
   خیابان بهشت    

دومین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 1381

پــس از عزل و فــرار بنی صــدر، در تابســتان 
۱36۰ کشــور آماده برگزاری دومین انتخابات 
ریاست جمهوری می شــد. این دور از انتخابات 
در حالی برگزار شــد که یک ســال از شــروع 
جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران می گذشــت 
و بخش هایــی از غرب و جنوب تحت اشــغال 
متجــاوزان عراقــی بــود.  از یک ســو حذف 
بنی صدر، به جبهه های راکد شده جنگ تحرک 
تازه ای بخشــیده بود و روحیه و قدرت مقاومت 
رزمندگان اسالم در برابر دشمن افزایش یافته بود 
و از سوی دیگر نیروهای معتقد به خط امام)ره( 
در عرصــه داخلی جان دوباره یافتــه بودند. در 
مجموع هفتاد و یک نفر برای انتخابات نام نویسی 
کردند که شــورای نگهبان از بین آنها صالحیت 
چهار نفر، یعنی عباس شیبانی، علی اکبر پرورش، 
حبیب الله عســکراوالدی و محمدعلی رجایی 
 اعالم کرد. با شروع زمان مجاز 

ً
را تأیید و رســما

تبلیغات انتخاباتی، احزاب، جمعیت ها، گروه ها 
 نیروهای خط امام)ره(، یکپارچه و با تمام 

ً
و کال

امکانات از رجایی حمایت کردند.  به زودی دامنه 
این تبلیغات و حمایت ها به حدی گسترش یافت 

که پیشاپیش حدس زده می شد که وی در مرحله 
اول انتخابات با اکثریت باالیی برگزیده شود.  از 
جمله حامیان رجایی می تــوان به گروه های زیر 
اشــاره کرد: حزب جمهوری اسالمی، جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، 
ســازمان مجاهدین انقالب اســالمی، جامعه 
اسالمی دانشگاهیان، خانه کارگر، سازمان فجر 
اسالم، دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمن های 
اســالمی دانش آموزان، نهضت زنان مســلمان 
و ده هــا نهاد انقالبی، انجمن و گــروه دیگر. در 
چنین شرایطی رجایی توانست با فاصله زیادی 
ســه رقیب دیگر خود را با به دست آوردن بیش 
از ۱3 میلیون رأی پشت ســر گذارد. روز پنجم 
مرداد ماه با شمارش آرای داخل کشور، محرز و 
مسلم شد که رجایی اکثریت مطلق رأی مردم را 
به خود اختصاص داده است.  اما این مسئولیت 
تنها یک ماه دوام آورد و در هشتم شهریور ۱36۰ 
محمدعلی رجایی همراه با محمدجواد باهنر، 
نخست وزیر بر اثر انفجار بمبی که در ساختمان 
نخست وزیری کار گذاشته شده بود، به شهادت 

رسیدند.

میلیونی  13 رئیس جمهور 
   میدان پاستور    

دومین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1360

ویژه انتخابات 1۴00

ناهید حسن پور
خبرنگار
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۵
جهان

یادداشت

محمدرضا فرهادی
کارشناس مسائل منطقه

جهان

آخرین وضعیت میدانی 
یمن

 ارتش و کمیته های مردمی یمن در ادامه 
موفقیت های میدانی خود توانستند به یک 
کیلومتری استان مأرب برسند. شهر مأرب 
مهم ترین پایگاه تحت اشــغال ریاض در 
خاک یمن اســت که اهمیت بسزایی در 
معادالت میدانی و سیاســی دارد. مأرب 
یکی از بزرگ ترین منابع انرژی یمن را دارد 
که از این طریق برق بسیاری از استان های 
مرکزی، همچون صنعا را تأمین می کند. از 
نظر موقعیت نظامی نیز این استان دروازه 
شرقی ورود به استان صنعا پایتخت است 
 صعب العبور 

ً
و مناطق کوهستانی آن کامال

است. نیروهای یمنی در جریان عملیات 
اخیر توانســتند مســاحتی در حدود ۸5 
کیلومتر مربــع را بازپس بگیرنــد و آزاد 
کنند و با پاکسازی هایی که در این محور 
صورت گرفــت، امنیت بخش دیگری از 
جاده مهم »صرواح ـ شــهر مأرب« تأمین 
شد. با پیشروی های جدید به دست آمده 
و رسیدن رزمندگان یمنی به سد »مأرب« 
که دروازه غربی برای ورود به شهر مأرب  
به شمار می آید، می توان در آینده نزدیک 
شاهد آزادسازی مرکز استان بود. در بحث 
اهمیت این عملیات و آزادســازی مأرب  
برای آینده تحــوالت یمن ذکر چند نکته 

قابل بیان است:
۱ـ آزادسازی مأرب به منزله تغییر موازنه 
قوا در یمن خواهد بود. این تغییر موازنه به 
سود انصارالله و به ضرر ائتالف سعودی 
است؛ زیرا مأرب مهم ترین پایگاه نظامی 
برای ائتالف اســت و با قطع آن دسترسی 
نیروهای مزدور به استان های مرکزی قطع 
خواهد شد. 2ـ این استان به منزله نقطه ثقل 
و اتصال غرب و شــرق و شمال و جنوب 
یمن به شمار می آید که قطع دسترسی به 
آن برای ائتالف ضربات ســنگینی در پی 
خواهد داشت. 3ـ آزادسازی مأرب زمینه 
را برای آزادسازی ســایر استان ها فراهم 
خواهد کرد. برای نمونه آزادسازی شیوه 
و الجــوف مهم تریــن احتماالت ممکن 
اســت. همچنین دسترســی به مأرب به 
منزله قطع دسترسی استان الجوف ومراکز 
نظامی وابسته به ائتالف به مناطق مرکزی 
یمن اســت و این امر سبب انجام هرگونه 
عملیات منظم و دارای پشتیبانی نظامی در 
جبهه صنعا خواهد شد. 4ـ فتح مأرب به 
منزله قطع تهدیدات نظامی از شرق برای 
صنعاســت و با این اقدام نیروهای یمنی 
موفق خواهند شــد کــه تهدیدات جبهه 
شــرقی یمن را تا حدود زیادی از حالت 
بالفعل به بالقوه تبدیل کنند. 5ـ آزادسازی 
مأرب به منزله شکســت قطعی ائتالف 
عبــری ـ عربی ـ غربی اســت. این امر در 
آینده دستاورد مهمی برای بازیگران یمنی، 
همچون انصارالله در ابعاد سیاسی خواهد 
داشت؛ زیرا ســبب تثبیت موقعیت و در 
نتیجه دست برتر این جنبش در مذاکرات 
احتمالی آینده خواهد شد. البته مؤلفه های 
تأثیرگــذار و مهم انصاراللــه، همچون 
نظامی مکمل کننده عملیات های  قدرت 

میدانی است.
در مجموع می توان این گونه عنوان کرد 
که شرایط برای شکســت کامل ائتالف 
ســعودی در یمن فراهم شده و آزادسازی 
مأرب  می تواند بــه عنوان آخرین میخ بر 
تابوت این ائتالف باشد که با تمام توان و 
تجهیزات در آستانه هفت سالگی جنگ 
دســتاوردی خاصی کسب نکرد. در کنار 
این مســئله صرف نظر از خسارت های 
مادی گســترده به یمن مهم ترین دستاورد 
برای ارتش و مردم این کشــور مقاومت و 

ایستادگی در برابر متجاوزان بود.

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل

   رصد    

یم صهیونیستی قطعی است   نابودی رژ

پــس از تــرور فرماندهان مقاومــت در عراق و 
تصویب قانــون اخراج نیروهــای آمریکایی در 
پارلمان این کشــور، نیروهای آمریکایی باید از 
عراق خارج شــوند. بعد از این اتفــاق راهبرد 
گروه های مقاومت مبتنی بر اصل خویشتن داری 
در طول ماه های اولیه این قانون بود؛ اما در عمل 
مشاهده شد که آمریکایی ها هیچ گونه اعتنایی به 

این مصوبه پارلمان نکردند. 
بر همین اساس، گروه های مقاومت بر خروج 
نیروهــای آمریکایی از عراق تأکیــد کردند. در 
ایــن میان، برخی حمالت ســاختگی به مراکز 
آمریکایی همچون ســفارت این کشور صورت 
گرفت که هیچ گونه ارتباطی با گروه های مقاومت 
نداشت؛ زیرا این گروه ها توافق کرده اند هیچ گونه 
اقدامی در سفارت آمریکا و مراکز سیاسی انجام 

ندهند.
برحسب فعل و انفعاالتی که طی چند وقت 
گذشته صورت گرفت، آمریکایی ها نیز به تالفی 
برخی عملیات های صورت گرفته علیه پایگاه ها 
و مراکز نظامی اش، حمالتــی را به مناطقی در 
سوریه و مناطق غربی عراق صورت داد. در زمینه 
این حمــالت و اتفاقات صورت گرفته ذکر چند 

نکته تأمل برانگیز ضروری است:
 راهبرد گروه هــای مقاومت در عراق 

خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ۱
اســت که این خواسته قانونی نشــئت گرفته از 
مصوبه پارلمان است و ارتباطی با خواست دیگر 
بازیگــران نــدارد. در واقع، ایــن یک تصمیم 

براساس اصل دولت ـ ملت عراق است.
 اکنون وضعیت نیروهای آمریکایی در 

عراق در بدترین حالــت ممکن قرار 2
دارد. وحشــت نیروهای آمریکایی از اقدامات 
گروه های مقاومت و محــدود کردن پایگاه های 
نظامی آمریکا در عراق همگی نشان از این ترس 
و واهمه دارد. این وضعیت نشان دهنده یک درهم 

گســیختگی در میان نیروهای آمریکایی است و 
وقوع برخی حمالت همچــون حمله اربیل که 
خســارت های ادواتی و تجهیزاتی زیادی برای 
آمریکایی ها ایجاد کرد، مزیــد بر ایجاد ترس و 
واهمه بیشتر از گرفتن انتقام گروه های مقاومت 

شده است.
 آمریکا برای بازســازی ایــن روحیه 

تخریب شــده و همچنین نشان دادن ۳
ابهت از دســت رفته اش عملیاتــی را در مناطق 
غربی عراق و مرز سوریه با حمله به مراکز نظامی 
کتائب حزب الله صورت داد؛ زیرا این حمله به 
 کور و به مراکزی 

ً
مراکزی خالی از سکنه، کامال

 هیــچ گونه اهمیت اســتراتژیک 
ً
بــود که عمال

نداشتند و حداقل خسارت به نیروهای مقاومت 
وارد شد.

 آمریکا بــه دنبــال بزرگ نمایی خطر 
داعش در عراق است و برای این کار دو 4

اقدام را در دستور کار خود قرار داده است: الف ـ 
ایجاد اجماع در داخل و خارج عراق که همچنان 
بر ضرورت حضور نیروهــای آمریکایی صحه 
بگذارد؛ ب ـ تقویت ناتو در عراق. این راهبرد بر 
اســاس این اصل قرار گرفته کــه آمریکایی ها از 
طریق تقویت ناتو به دنبال تغییر ســیبل حمالت 
علیه خود هستند و از طریق حضور ناتو مترصد 

حضور قانونی خود در عراقند.
 راهبــرد آمریکایی ها مبنــی بر خارج 

نشدن از عراق است و این امر به دفعات ۵
مورد تأکید مقامات این کشور قرار گرفته است؛ به 
همین منظور تمام تــوان خود را به کار گرفته که 
همچنــان در عــراق حضور نظامی و سیاســی 
گسترده داشته باشــند. این حضور نیز مقدمات 
خاصی دارد که مهم ترین آنها ایجاد یک اجماع 
داخلی و بین المللی از طریق نیروهای وابسته به 
ناتو اســت. در مقابل راهبرد گروه های مقاومت 
خروج نیروهای آمریکایی است و این دو اصل در 
تضاد با یکدیگر قــرار دارند؛ به همین منظور و 
براساس راهبرد هزینه ـ فایده، به نظر می رسد تنها 
راه خروج نیروهای آمریکایــی و عمل کردن به 
مصوبه قانونی پارلمــان عراق ایجاد هزینه برای 

واشنگتن باشد.

 اقدام کور
   پنجره    

ســاختار نظم جهانــی از موضوعات بســیار 
مهمی اســت که زیربنای بسیاری از تحوالت 
بین المللی قرار گرفته و به منزله عنصری مهم، 
همواره در معادالتی که رفتار کشورها را سامان 

می دهد، نقش آفرینی کرده است. 
افزون بر این، می تــوان گفت، در کنار بعد 
مادی و ساختاری مؤلفه نظم جهانی که کشورها 
مجبور به تبعیــت از آن در مواجهه با تحوالت 
منطقــه ای و بین المللــی هســتند، این مؤلفه 
ُبعدی روانی و فراساختاری دارد که چه بسا از 
بعد مادی آن مهم تر اســت و همواره در آستانه 
تغییرات ساختار نظم جهانی شاهد تغییر در این 

بعد نامحسوس خواهیم بود.
بعد فراســاختاری نظم جهانی بر این قانون 
نانوشــته تکیه دارد که برخی کشورها در رأس 
هرم قدرت و نظم جهانی قرار دارند و نزدیکی 
به آنها و برقراری ارتباط راهبردی با آنها سبب 
تأمین بهتر منافع می شــود و کشــورها تالش 
می کنند در مســیر جریان جهانی منافعی قرار 
 گیرند که سرچشمه آنها از این قدرت ها منشعب 
شده است، این در حالی است که از حیث مادی 
این باور می تواند با واقعیت تطبیق نداشته باشد. 
موضوعی که در ســال های اخیر همواره مورد 
اشاره بســیاری از تحلیلگران بین المللی بوده 
اســت و در حالی که آمریکا در دهه های اخیر 
به مثابه قدرت برتــر جهانی مورد توجه غرب 
و برخی کشورهای شــرق بوده، از معضالت 
ســاختاری به ویژه در حــوزه اقتصاد رنج برده 
است؛ به گونه ای که این کشور به بدهکارترین 

کشور جهان تبدیل شده است.
از این رو می توان گفت توجه به بعد روانی و 
فراساختاری نظم جهانی توان درک آینده نظم 
جهانی را به ما خواهــد داد؛ بنابراین می توان 
نتیجه گرفت ســاختار نظم جهانــی در حال 
تغییرات ویژه ای است که آمریکا نه تنها به عنوان 
قدرت برتر در آن جایگاهی نخواهد داشــت؛ 
بلکه در پله های بسیار پایین قدرت جهانی قرار 

خواهد گرفت، از جمله شاخصه های این تغییر 
عبارت است از:

 تغییر در نگرش کشورهای جهان از 
جملــه دولت های غربی نســبت به ۱

پایداری ســاختار سیاسی ـ اجتماعی آمریکا با 
توجه به عملکرد دولت پیشین آمریکا و شوریدن 
سرمایه اجتماعی آمریکایی علیه سرمایه سیاسی 

و ایدئولوژیک این کشور؛
 ظهور و تقویت چشــمه های جدید 

منافــع بین المللــی در حوزه هــای 2
فراآتالنتیک )از جمله چین، روســیه و هند( و 
تقویــت این باور که قرار گرفتن در مســیر این 
چشــمه ها به تأمین هرچه بهتــر منافع کمک 

خواهد کرد؛
 افزایش فاصله راهبردی کشــورهای 

جهان به ویژه اتحادیه اروپا از آمریکا به ۳
منزله قدرت برتــر جهانی و تأکید روزافزون بر 
زعامــت درون قــاره ای، منطقــه ای و راهبرد 

فراآتالنتیکی؛
 شــکل گیری ایــن بــاور در میــان 

کشــورهای جهــان که کاخ ســفید 4
همچون گذشته قادر نیست فرآیندهای تحولی 
جهانی و بعضا منطقه ای را کنترل کند و اذعان به 
چندبعدی شــدن قدرت در جهــان و غیرقابل 
کنترل شدن و تمرکزناپذیر شــدن آن از سوی 
بسیاری از تصمیم ســازان و تصمیم گیرندگان 
آمریکایی و غیرآمریکایــی و همچنین تقویت 
انباشت قدرت در میان کشورهای مستقل و غیر 

وابسته منطقه ای.
خالصــه اینکــه تغییــر در بعــد روانی و 
فراســاختاری نظم جهانــی و کاهش جایگاه 
آمریــکا در این حوزه بی شــک تغییــر در بعد 
ساختاری و مادی جهان را به زودی رقم خواهد 
زد و ســاختار نظــم جهانی بر اســاس ظهور 
قدرت های فراآتالنتیک جدیدی همچون چین، 
روســیه و هند و نقش آفرینی فعال قدرت های 
منطقه ای شــکل خواهد گرفــت، تغییری که 
از جمله  بین المللی  ساختارهای سازمان های 
سازمان ملل و شورای امنیت و مناسباتی، مانند 

حق وتو را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

جهانی  نوین  نظم 
   فراسو    

 نشانگان تغییر بنیادین در روابط بین المللبررسی حمالت اخیر  آمریکا به پایگاه های مقاومت

گروه بین الملل
صبح صادق

صهیونیست به دنبال تجزیه ارمنستان!

یعقــوب ِکدمی، تحلیلگر صهیونیســتی در 
مصاحبه با تارنمــای »ژام« در مــورد آینده 
ارمنستان گفت: احتمال بسیار زیادی وجود دارد 
که ارمنستان به خاطر سیاست های انتخاب شده 
توسط نخبگان در آینده میان مدت از نقشه جهان 
حذف و در نتیجه واقعیت هــای جدید بار دیگر 
مرزهــا در قفقاز به نفع بازیگران فعال تغییر کند. 
نخبگان ارمنی باید به واقعیت ها نگاه کنند. خطای 
محاسباتی از جایی شــروع می شود که نخبگان 
یک کشــور برای حل مشکالت منطقه ای به دور 
دست ها فکر کنند. ارمنستان فرصت زیادی برای 

برگشتن به مسیر اصلی جاده ندارد.

اعتراف رئیس اسبق شاباک 

»یووال دیسکین« رئیس اسبق سازمان امنیت 
داخلی رژیم صهیونیســتی در پاســخ به این 
پرســش که آیا این رژیم از انسجام اجتماعی، 
انعطاف اقتصادی و قــدرت نظامی ـ امنیتی 
برخوردار اســت تا موجودیتش را برای نسل 
آینده تضمین کند؟ گفته است: »اسرائیل برای 

نسل آینده باقی نخواهد ماند.«

شمارش معکوس پیروزی انصارالله 

خبرگزاری اسپوتنیک: ارتش و کمیته های مردمی 
یمن طی ساعات گذشته و پس از گذشت حدود 
دو هفته عملیات نظامی مســتمر علیه نیروهای 
متجاوز در استان مأرب، محاصره شهر ]مأرب[ 
را از تمــام جهت ها به اتمام رســاندند؛ از جمله 
خط ارتباطی میان شرق شهر مأرب که به ]استان[ 
حضرموت )شرق استان مأرب( منتهی می شود؛ 

خطی که اکنون زیر آتش است.

یک تیر و دو نشان!

وبگاه»چاینا میلیتری« چین: روسیه متحد سنتی 
ایران است و دو کشور منافع مشترک در خاورمیانه 
دارند. رزمایش مشترک دریایی روسیه و ایران در 
اقیانوس هند گام مهمی برای تقویت همکاری های 
نظامی آنها در شرایط امنیتی بین المللی کنونی و 
حمایت از یکدیگــر در کنار آمدن با چالش های 
 جهانــی به ویــژه تهدیدهــای ایــاالت متحده

 است.

صهیونیست ها به جان هم افتادند

پایگاه خبری شــبکه المیادین: منابع ارشــد 
صهیونیستی فاش کردند که نتانیاهو تصمیم گرفته 
»مئیر بن شــبات« را مسئول تماس با کشورهای 
بزرگ درباره پرونده هســته ای ایران کند و آنگونه 
کــه اطالعات نشــان می دهد وی پیــش از این 
دو گفت وگــو با همتای آمریکایــی خود »جک 
سالیوان« درباره پرونده ایران و سایر موضوعات 
داشته است. »یدیعوت آحارانوت« گزارش داد، 
رئیس موســاد اصرار زیادی برای به عهده گرفتن 
این منصب داشــت؛ چرا  که معتقد بود می تواند 
آمریکایی ها را ترغیب کند که به توافق هسته ای با 

ایران بازنگردند.

خیانت قرن!

اســرائیل  الجدید«:  »العربی  پایگاه خبــری 
)رژیم غاصب صهیونیســتی( ســفر اخیر طارق 
المال، وزیر نفت مصر به قدس اشغالی را جشن 
گرفت. ســفری که به توافق برای فعالسازی یک 
توافق سابق میان دو حکومت است که وضعیت 
رژیم صهیونیستی را  در بازار انرژی منطقه متمایز 

می سازد، منتهی شد.
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 BBBB 42 ســال از پیروزی انقالب اســالمی 
می گذرد به رغم اینکه ما طی این سال ها 
نظامی،  بین المللی،  تغییرات سیاسی، 
امنیتی و حتی فرهنگی زیادی را نسبت 
به سال های قبل از انقالب شاهد بودیم، 
اما به نظر می رسد تحول قابل توجهی 
در حوزه اقتصاد رخ نداده است. از نظر 

شما دالیل این موضوع چیست؟
در ابتدا باید به این موضوع توجه داشــت که یکی 
از مأموریت های اقتصادی شــاه از سوی آمریکا این 
بود که گلــه ای از گاوهای شــیرده را در ایران برای 
آمریکایی ها آماده کند. در این میان شیرده ترین گاو 
منطقــه در آن زمان ایران بود؛ چــرا که منابعش با 
کشورهایی مانند عربستان و عراق قابل مقایسه نبود. 
برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، آمریکایی ها آمدند 
و به مدت 25 سال تمام نظامات اقتصادی ایران را بر 
این مبنا چیدند که ایران باید گاو شیرده آمریکایی ها 
و غربی ها باشد. در واقع نظامات اقتصادی ایران بر 

اساس خواست آمریکا چیده شده بود.

 BBBB منظورتان از نظامات چیست؟
نظاماتی که می گویم ســه بخــش دارد، یک بخش 
ساختارها مثل وزارتخانه ها، نظام بانکی، بازار ارز 
و... اســت. بخش دوم ضوابط و مقررات از قوانین 
و مقررات مادر تا دستورالعمل های اجرایی است و 
بخش ســوم فرهنگ اقتصادی است. یعنی فرهنگ 
مردم و کارگزاران جامعه باید چگونه باشــد؟ برای 
مثال وزیر باید چگونه فکر و رفتار کند یا فرهنگ عامه 
مــردم از آموزش تا الگوی مصرف و... باید چگونه 
باشــد. این سه مورد در کنار هم نظام اقتصادی یک 
کشور را تشکیل می دهند. همان طور که گفتم نظام 
اقتصادی ایران متناسب با خواست آمریکا به عنوان 
یک گاو شیرده بود. مردم ما شاید مستشاران نظامی 
آمریکایی در ایران را دیده یا نام آنها را شنیده باشند، 
اما کسی اطالعی از مستشــاران اقتصادی آمریکا 
نداشته و آنها را نمی شناسد. افرادی که در سال های 
قبل از انقالب سیاست های اقتصادی آمریکایی ها 
در ایران را اجرا می کردند. سال ۱357 که انقالب 
اسالمی پیروز شــد، ذاتا و از آنجا که نظام سیاسی 
حاکــم بر ایران به هم ریخت، به نوعی یک انقالب 
سیاسی به شمار می آمد؛ اما یک سؤال خیلی مهم در 
این میان وجود داشت که آیا در کنار انقالب اسالمی، 
انقالب اقتصادی نیز رخ داد یا نه؟ واقعیت این است 
که ما با تفکر اســالمی وارد یک انقالب سیاســی 
 کن فیکون 

ً
شــدیم و فضای موجود را اصطالحــا

کردیم؛ یعنی انقالب ما این نبود که مشروعه ای در 
کنار مشروطه قرار گیرد یا برای نمونه نخست وزیر یا 
برخی از قوانین جاری و ساری تغییر کند؛ بلکه کال 

نظام سیاسی حاکم تغییر و نظام والیت فقیه مبتنی 
بر مکتب فقهی جایگزین نظام شاهنشاهی شد؛ در 
 کشــور پشت سر این انقالب به یک 

ً
حالی که واقعا

انقالب اقتصادی نیاز داشت.

 BBBB به نظرتــان این نیاز بــه دلیل وضعیت 
اقتصادی کشــور بود، یا یک ضرورت 

وجود داشت؟
در تفکر و جامعه اسالمی نظام سیاسی موضوعیت 
ندارد؛ چرا که نظام سیاســی قرار است برای بهتر 
شــدن حیات بشــر و تکامل مادی و معنوی انسان 
برنامه ریزی کند کــه خالصه آن نیز نظام اقتصادی 
و فرهنگی می شود. ما بعد از انقالب گفتیم بانک، 
صنعت خودروســازی، بورس، نظام برنامه ریزی و 
بودجه ریزی، مالیات و... داریم، پس اقتصاد داریم و 
چون اقتصاد داریم، صرفا چیزهایی را به این اقتصاد 
 آمدیم کمیته امداد را تشــکیل 

ً
اضافه کردیم. مثال

دادیم؛ چون فقیر داریم. با خودمان گفتیم باید یک 
جایی را ایجاد کنیم که فقرا را پوشش بدهیم. بعد 
آمدیم جهاد سازندگی را ایجاد کردیم تا به روستاییان 
و... رسیدگی کنیم. بعد بنیاد مسکن را تشکیل دادیم 
تا به خانه دار شــدن مردم کمک کنیم و...؛ اما هیچ 
اقدام ریشه ای در راستای تحول و انقالب اقتصادی 
انجام ندادیم. بانک ما با همان کارکردهای خلق پول 
و ربوی بودن که قبل از انقالب نیز وجود داشت، به 
کار خود ادامه  داد و تنها یک عقود شــرعی را برای 
مراودات بانکــی تعیین کردیم که هیچ کدام از این 
عقود هم در عمل اجرا نشــد. یکــی از بانک ها در 
مطالعاتی از مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق)ع( 
خواسته بود که میزان رعایت عقود شرعی در نظام 
بانکداری ایران را بررســی کند که بر اساس نتایج 
این پژوهش ۹5 درصد عقود شــرعی انجام نشده 

 صوری اســت. عالوه بر این موضوع، باید 
ً
و کامال

اذعان داشت دو خصوصیت اصلی نظام اقتصادی 
که آمریکایی ها آن را ایجــاد کردند، یکی ضدیت 
با تولید بود؛ یعنی نباید در این کشــور تولید رونق 
بگیرد؛ چرا که اگر کشور به یک کشور تولیدکننده 
تبدیل شود، در مقابل آمریکا به اصطالح چموش 
خواهد شــد. موضوع دوم نیز تداوم خام فروشــی 
است. در نتیجه نیز خروجی این نظام اقتصادی یکی 
بحث فقر و یکی بحث ایجاد مولتی میلیاردهاست. 
افرادی که تعداد آنها چیزی بین 5 تا ۱۰ نفر است؛ 
یعنی این نظــام اقتصادی فقیــر و مولتی میلیاردر 
تولید می کنــد. آمریکایی ها نظام اقتصادی ایران را 
به گونه ای تنظیم کرده اند که این مولتی میلیاردرها 
از این نظام اقتصادی ارتزاق و از آن حفاظت کنند. 

 ضد تولید است. نظام 
ً
از طرفی نظام مالیاتی ما دقیقا

اداری ما، در همین موضــوع مجوزهای اقتصادی 
به گونه ای اســت که اگر شما بخواهید کسب و کار 
راه اندازی کنید، مشکالت و موانع زیادی پیش روی 
 
ً
 نظام بودجه ریزی ما کامال

ً
شما ایجاد می شود. یا مثال

ضد تولید است. آیا این موارد بعد از انقالب اصالح 
شد؟ االن نظام بودجه بندی و برنامه ریزی ما با قبل 
از انقالب چه تفاوتی کرده است؟ ما قبل از پیروزی 
انقالب هفت برنامه داشــتیم، برنامه یکم تا برنامه 
هفتم بعد از پیروزی انقالب تا به امروز هم شــش 
برنامه توسعه داشــتیم حاال اگر بیاییم شش برنامه 
توسعه بعد از انقالب را ادامه همان هفت برنامه قبل 
از انقالب بدانیم، محال است شما این ۱3 برنامه، 
یعنی هفت برنامه قبل از انقالب و شش برنامه بعد 
از انقالب را ببینید و متوجه شــوید انقالب در چه 
مقطعی پیروز شــده است! یعنی انقالب خودش را 
در برنامه های توسعه ما نشان نمی دهد. در واقع روند 
از برنامه اول تا برنامه سیزدهم همان است. یا مثال 

در حوزه صنعت و صنعت خــودرو به عنوان یکی 
از زیربخش هــای مهم صنعت بعد از انقالب هیچ 
اتفاقی رخ نداده است؛ چرا که آمریکایی ها جوری 
صنعت خودروی ما را پایه ریزی کردند که ما حداکثر 
مونتاژکار باشیم و هرگز تولیدکننده نشویم. مونتاژکار 
باشیم تا اگر به ما قطعه یا لیسانس ندادند، نتوانیم به 

کار ادامه دهیم.

 BBBB اتفاقا یکی از پرسش های پر تکرار همین 
اســت. چرا کشــوری که در صنعت 
موشک سازی در دنیا حرف های زیادی 
برای گفتــن دارد، نمی تواند در خودرو 
تولیدکننده باشد؟ آیا صنعت خودرو از 

صنعت موشک سازی یچیده تر است؟ 
خیلی ها می پرســند چرا ما در صنعت موشــکی 
موفقیم اما در خودرو نه؟ دلیلش این است که صنعت 
موشک سازی ما را آمریکایی ها ایجاد نکردند؛ بلکه 
این کار را خود ما با تفکــر انقالبی کردیم؛ ولی با 
صنعت خودرو انقالبی برخــورد نکردیم. در واقع 
وقتی انقالب شد مسئوالن پیش خودشان گفتند خدا 
را شــکر صنعت خودرو که داریم، پس رها کردند؛ 
در حالی که این صنعــت خودرو به لعنت خدا هم 
نمی ارزد و فایده ای ندارد و باید یک انقالب در این 
صنعت رخ می داد. این موضوع در حوزه ساختمان 
چه در بازار ســاختمان و چه در صنعت ساختمان 
و کشــاورزی و... نیــز صادق اســت. آب بر بودن 
کشاورزی ما محصول الگویی است که آمریکایی ها 
برای ما اجرا کردند. ما ایرانی ها به شدت در مصرف 
آب صرفه جو بودیم. برای نمونه، 2۰۰ سال قبل در 
مناطق کویری ایران خربزه می کاشــتند؛ در حالی 
که خربزه به آب زیادی نیــاز دارد، اما ما این کار را 
با روش های آبیاری زیرســطحی انجام می دادیم به 
نحوی که خربزه را می کاشتند بعد یک کوزه در زمین 
کنار ریشه گیاه قرار می دادند و در آن آب می ریختند، 
بعد این کوزه قطره قطره متناسب با رطوبت زمین و 
نیاز گیــاه آب را با حداقل تبخیر تزریق می کرد؛ اما 
االن برای یک کیلو هندوانــه 54۰ لیتر آب و برای 
یک کیلو گندم ۱2۰۰ لیتر آب مصرف می کنیم که 
تمام اینها میراث نظام اقتصادی آمریکایی است. در 
حالی که خود آمریکایی ها با روش آبی برای تولید 
یک کیلو گوجه فرنگی فقط ســه لیتر آب مصرف 
می کنند؛ امــا ما برای تولید یک کیلو گوجه فرنگی 
حدود ســیصد لیتر آب مصرف می کنیم. یعنی آنها 
الگوی کشــاورزی ما را جــوری تعیین کردند تا ما 
به این نتیجه برســیم که نباید کشــاورزی کنیم. از 
دل همین موضوع مباحثی، مانند طرح نکاشــت یا 
واردات آب مجازی و... که با آن آشنا هستید، بیرون 

می آید. 

بازار

تقویت پیش فروش مسکن 
راهی برای خانه دار شدن

یکی از مشکالت امروز مسکن در کشور 
را می توان نبود تعادل بین عرضه و تقاضا 
دانســت. اما نبود تعــادل در تمام نقاط 
جغرافیایی یکسان نیست؛ به گونه ای که 
در جایی که تقاضای زیادی برای مسکن 
وجود دارد، عرضه کم بوده و در جایی که 
تقاضای مصرفی کمی وجود دارد، عرضه 
مسکن زیاد است که نمونه آن را می توان 
خانه های لوکس و گران قیمتی دانســت 
که تقاضای مصرفی این خانه ها پایین، اما 

عرضه آنها زیاد است. 
در واقع در مناطقی که عمده تقاضاها 
واقعی و تقاضاهای موجود برای سکونت 
است، عرضه مناسب وجود ندارد. در تمام 
دنیا روند خانه دار شدن این گونه است که 
در پیش فروش ملک از روزی که ساخت 
یک شهرک آغاز می شــود، تمام عوامل 
دخیل در ساخت مســکن از وام بانکی، 
نرخ بهره، یارانه های پرداختی از ســوی 
دولت و... مانند یک بســته در نظر گرفته 
می شــود که اگــر در کنــار یکدیگر قرار 
گیرند، ریسک قیمت برای خریدار از بین 

می رود.
برای نمونه، شــما امــروز خانه ای را 
پیش خریــد می کنیــد و این خانــه را دو 
ســال دیگر تحویل می گیرید، در این بین 
پس انداز دو ســاله خودتــان را هم به آن 
اضافــه می کنید و زمانی هم که مســکن 
آماده تحویل شد، می توانید با وام دریافتی 
از بانــک مابقی قیمت خانه را بدهید و از 
این طریق صاحب خانه شــده و بعد هم 
از طریق درآمدتان اقســاط آن را پرداخت 
می کنید. در حالی کــه اگر امروز جوانی 
بخواهد در شــرایط فعلی اقتصاد ایران با 
پس انداز و سپرده گذاری در بانک خانه ای 
بخرد، دو ســال بعد از ســپرده گذاری در 
بانک می تواند از تسهیالت بانکی استفاده 
کند که در این دو سال ممکن است قیمت 
ملک آنقدر افزایش یابد که وام دریافتی اثر 
و قدرت خرید خودش را از دست بدهد؛ 
به گونه ای که حتی بــا دریافت آن وام نیز 
قدرت خرید دو سال پیش خود را نداشته 

باشد.
در وضعیــت موجــود بــرای تأمین 
مسکن طبقات متوسط به پایین جامعه به 
سیاست هایی به هم پیوسته نیازمندیم؛ به 
نحوی که برای طبقات درآمدی متوســط 
به پایین نیازمند تسهیالت ارزان قیمت و 
برای اقشار و دهک های درآمدی پایین تر 
یا  تأمین مســکن های اجتماعی  نیازمند 
مسکن هایی با اجاره بلندمدت هستیم که 
همه اینها قابل حل است؛ منتهی نیازمند 
 
ً
وجود یک فکر منسجم است. اینکه صرفا
تسهیالت خرید مسکن را افزایش دهیم، 
 یک فشاری به 

ً
به این معناســت که صرفا

 از 
ً
تقاضای مسکن آورده ایم. اگر هم صرفا

 به طرف 
ً
انبوه سازان حمایت کنیم، صرفا

عرضه فشار آورده ایم. بنابراین باید تقویت 
هر دو طرف عرضــه و تقاضا با یکدیگر 
دیده شود. ضمن اینکه انبوه سازان نیز برای 
پیش فروش واحدهای خود تمایل دارند؛ 
چرا که با این کار ریســک نقدینگی خود 
را کاهش می دهند؛ یعنی اگر چه ممکن 
اســت امروز هر متر از واحد مسکونی را 
با قیمت متری 7 میلیون تومان بفروشــند 
و این واحد در ســال های آینــده گران تر 
شــود، اما در عوض با پیش فروش، پول و 
ســرمایه آنها حبس نمی شود و با دریافت 
پول می توانند کار و پروژه دیگری را شروع 

کنند.

یادداشت 

غالمرضا سالمی
 مشاور سابق 

وزیر راه و شهرسازی 

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

یکی از راه هایی که بــرای تقویت اقتصاد ملی وجود دارد، این 
اســت که مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته از توانمندی 
بخش غیر دولتی که ظرفیت های باالیی دارد، اســتفاده کنیم. 
در این کشــورها نقش دولت به وظیفه سیاســت گذاری های 
مناسب فروکاسته شده و بخش اجرا بیشتر به بخش غیر دولتی 
و خصوصی واگذار شــده است، در نتیجه توانسته اند کارهای 

بزرگی را به انجام برسانند.
 بخش غیر دولتی ما نیز تاکنون و تا جایی که به بازی گرفته 
 
ً
شــده، توانمندی های زیادی از خود نشان داده است و طبیعتا

می تواند مشابه چنین نقشی را عهده دار  شود.

 تقویت غیر دولتی ها
منهای نفت

به گــزارش رویترز، بخش تحقیقات جهانی »بنک آو آمریکا« ، با 
اشــاره به عرضه کمتر به علت سرمای بی سابقه تگزاس و کاهش 
تولید اوپک پالس و اجرای محرک های پولی بی سابقه در جهان، 
پیش بینی خود از قیمت نفت برنت برای ســال جاری میالدی را 

افزایش داد.
 این بانک اکنون انتظار دارد قیمت نفت برنت در سال 2۰2۱ به 
طور متوسط بشکه ای 6۰ دالر فروخته شود که نسبت به پیش بینی 
قبلی این بانک ۱۰ دالر بیشــتر اســت. تحلیلگران این بانک در 
یادداشتی اعالم کردند، قیمت نفت برنت به طور موقت در سه ماهه 

دوم سال می تواند به 7۰ دالر در هر بشکه افزایش یابد.

می شود! گران تر  نفت 
شاخص

نرخ بازگشت سرمایه درصدی از سرمایه اولیه است که به صورت 
سود در دوره های مشخص عاید ســرمایه گذار می شود. به بیان 
دیگر، درصــدی از مجموع اصل و فرع تمام پرداختی ها در یک 
دوره اســت که به صورت اصل و فــرع دریافتی ها در همان دوره 
بازگشته اند. این نرخ زمانی مطرح می شود که سوددهی یک پروژه 
مدنظر باشد؛ در حالی که نرخ بهره برای زمانی است که با مسئله 
قرض گرفتن از یک بنگاه اقتصادی تحت یک نرخ مشــخص و 
بازپرداخت قرض به صورت های مختلف روبه رو باشیم. بنابراین 
نرخ بازگشت سرمایه همراه با مفهوم ریسک است؛ در حالی که 

نرخ بهره مفهوم ریسک را در بر ندارد.

 نرخ بازگشت سرمایه
افزوده

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد حضرت امام )ره( در گفت وگو با صبح صادق 

باید در اقتصاد انقالب کنیم
یکی از موضوعاتی که ســال ها محل بحث میان دانشــگاهیان و عموم مردم ایران بوده، این است که آیا با پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱۳۵7 انقالب در تمام 
حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... محقق شده است؟ و اگر این طور نبوده چه زمانی قرار است این انقالب در تمام ابعاد خود محقق شده و اگر این طور 
بوده است، چرا انقالب و تغییر ماهیتی در حوزه ای، مانند اقتصاد به هیچ وجه ملموس نیست. صبح صادق در گفت وگویی با حجت الله عبدالملکی، دانشیار اقتصاد 

دانشگاه امام صادق)ع( و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد حضرت امام)ره( این موضوع را بررسی کرده است.  
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7
دین

 بازار سرمایه معنوی
 و مادی

انســان ها در طول زندگی خــود مدام در 
حــال افزایش ســرمایه هســتند. آنها به  
دنبال راه هایی می گردند که بتواند قدرت 
اقتصادی شــان، آرامش و آسایش شان را 
افزایش دهد. این حس و انگیزه را خداوند 
در انســان ها قرار داده تــا بتوانند زندگی 
خود را اداره کنند؛ اما کمتر انسانی به فکر 
افزایش سرمایه های معنوی خود می افتد. 
این در حالی اســت که خداوند در آیات 
قرآن به افزایش سرمایه هم در بعد مادی و 
هم در بعد معنوی دستور می دهد. خداوند 
در  آیه 3۹ سوره روم درباره این سودخواهی 
می گوید؛ امــا بعضی روش هــای آن را 
مردود می شــمارد. در این آیه آمده است: 
»و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که 
بر اموال مردم رباخوار بیفزایید، نزد خدا 
هرگز نیفزاید.« همچنین در آیه ۱3۰ سوره 
آل عمران می فرماید: »ای کسانی که به دین 
اســالم گرویده اید، ربا مخورید که دائم 
سود بر ســرمایه افزایید تا چند برابر شود 
و از خدا بترســید و ترک این عمل زشت 
کنید، باشد که سعادت و رستگاری یابید.« 
در مقابل به ســودی که نــزد خدا مقبول 
است، اشاره می فرماید: »کیست که خدا 
را وام )قرض الحسنه( دهد و خدا بر او به 
چندین برابر بیفزاید.« )بقره/ 245( زیاد 
کردن ثروت مادی و معنوی فقط از جانب 
خدا امکان پذیر اســت و او می تواند هر 
سرمایه ای را چندین برابر کرده و آن را به 
سرمایه گذار برگرداند. این سرمایه گذاری 
بهترین نوع ســرمایه گذاری است و از هر 
جهت اطمینان در افزایش و بقای آن وجود 
دارد. البته هنگامی که خداوند می فرماید: 
»همانــا مردان و زنانی کــه در راه خدا به 
فقیران صدقه و احســان کننــد و به خدا 
قرض نیکو دهند؛ خدا ثواب آنها را چندین 
برابر سازد و پاداش با لطف و کرامت عطا 
کند.« منظور فقط وعده به قیامت و هنگام 
حساب و کتاب نیست؛ بلکه این وعده نقد 
است و همان لحظه ای که در بازار سرمایه 
معنوی وجهی قرار می گیرد، ســود آن در 
نظر گرفته شــده و به طرف سرمایه گذار 
بازمی گردد. انســان ها به دلیل بی توجهی 
به این دستور مدام در حال از دست دادن 
سرمایه های معنوی و مادی خود هستند. 
آنها به خیال آنکه می توانند با اختیار کامل و 
بدون توجه به دستورات الهی هرجایی که 
دل شان خواست سرمایه گذاری کنند، قدم 
در راهی می گذارند که جز نابودی سرمایه 
چیزی در انتظارشان نیست. برای نمونه، 
جامعه ای که در آن محرومان زیادی وجود 
دارد، اگر توجه کافی به قرض دادن و ایجاد 
تحرک مادی و معنوی در جامعه نداشته 
باشد، پیشــرفت اقتصادی ندارد. جالب 
آنکه اسالم اجر و ثواب قرض دادن را بیش 
از صدقه می داند تا قرض ســبب رشد و 
فعالیت در جامعه شود. رسول خدا)ص( 
می فرمایند: »شبی که مرا به معراج بردند 
و به بهشت سیر دادند، بر در بهشت نوشته 
بــود »صدقه به ده برابر و قرض الحســنه 
هجده برابر«؛ از جبرئیل ســؤال کردند، 
چرا قرض الحســنه برتر از صدقه است؟ 
گفت: »چون قرض  گیرنده به خاطر نداری 
قرض می گیرد، ولی صدقه گیرنده شــاید 
محتاج نباشــد.« البته دستورات اسالمی 
همه جوانب قــرض دادن و قرض گرفتن 
را در نظر گرفته اســت و اینطور نیســت 
که برای برگرداندن آن دســتوراتی نداشته 
باشد. سنت قرض الحســنه اگر همه گیر 
شــود، ملت ها رشــد مــادی و معنوی 
پیدا می کنند، از بالیــا و گرفتاری ها دور 

می شوند و بالعکس... .

آیه

تاریخ اســالم و حتی تاریخ مکتب پر اســت از 
وحدت هــا و تفرقه ها؛ چه بســیار منافعی که از 
وحدت حاصل آمد و چه بســیار مضراتی که از 
تفرقه و جدایی حاصل شــد. هر جا که وحدت 
بود، حرکت بود و هر جا که اختالف پیش آمد، 
توقف به  وجود آمــد. جالب آنکه در طول تاریخ 
اســالم و مکتب کمتر اتفاق افتاده که مسلمانان 
و حتی شــیعیان از تجربه گذشتگان در نداشتن 
وحدت عبــرت بگیرند و با بــرادری و محبت 
حرکتی عظیم را آغاز کننــد و ادامه دهند. از آن 
 طرف وقتــی موفقیت های بزرگ مســلمانان به 
ویژه اهل مکتب را بررســی می کنیم، چیزی جز 
وحدت و تعادل و مالطفت در کنار آن نمی بینیم؛ 
اما ســؤال آن است که دالیل تفرقه   چیست؟ چه 
عاملی سبب می شود اهل مکتب که در محضر 
علم اهل بیت)ع( شاگردی کرده و با معارف الهی 
و دستورات دینی آشــنا هستند، با یکدیگر نزاع 

می کنند و دچار دودستگی و تفرقه می شوند. 
 عوامل زیادی وجود دارد که ســبب 

ً
مطمئنــا

اختالف و تفرقه می شــود. برای نمونه، یکی از 
مهم ترین عواملش جهل اســت. امام جواد)ع( 
 

َ
ف

َ
َتل

ْ
 َمــا اخ

ُ
جاِهل

ْ
َت ال

َ
ْو َســک

َ
می فرمایــد: »ل

الّنــاُس«؛ اگر جاهل ســکوت می کــرد، مردم 
اختــالف نمی  کردنــد. )بحاراالنــوار، ج75، 
ص۸۱( اظهار نظرها و ایده های جاهالنه و نابجا 
سبب اختالف می شــود. به طور قطع نشناختن 
موقعیت ســخن و ارائه نظر، هر حرفی را در هر 
مکانی گفتن و انســان ها را به جان هم انداختن، 
بزرگ ترین دلیل این پدیده است؛ اما همان طور 
که گفتیــم اختالفاتی در میان نخبگان، عالمان و 
آشنایان به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
دینی و حتی علمی رخ می دهد که منشأ آن جهل 
نیســت. یکی از دالیل اختالف در میان آگاهان 
جامعه و عالمان را می توان منفعت شــخصی یا 
گروهی دانست. بی گمان هر انسانی دارای منافعی 
است و به این منافع تعلق خاطر دارد. این منافع 
می تواند شــخصی، گروهی، فکری یا سیاسی 
باشــد. این حس، یک حس خدادادی است که 
انسان ها تعلقاتی به چیزهایی پیدا می کنند و نفع 
 
ً
خود را در آن می بینند. به عبارتی منفعت طلبی ذاتا
بد نیست، زیرا خداوند این حس را درون انسان ها 
قرار داده تا در کنار هم جمع شــوند و گروه هایی 
برای پیشبرد اهداف انسانی و الهی تشکیل دهند؛ 
در صورتی  که بســیاری از انسان ها نمی توانند از 
این حس خدایی استفاده صحیحی داشته باشند. 
متأسفانه این کاربرد نابجا در میان فرهیختگان و 

خواص جوامع هم دیده می شود. 
انســان ها بــرای منافع شــخصی خــود در 
گروه ها دور هم جمع می شــوند و از منافع گروه 

حمایت می کنند و تنها یک امر ســبب می شود 
این منفعت طلبی انســان را به سرکشی و طغیان 
نکشــاند و آن هم »تقوای الهی« است. هنگامی 
که حضــرت صدیقه طاهــره)س( می فرمایند: 
»الجــار ثم الدار«؛ یعنی اخالق الهی همیشــه 
منفعت برادران و خواهــران دینی را بر منفعت 
خــود ترجیح می دهد. این تشــخیص هم برای 
فردی اســت که عالم و عامل به دستورات اهل 
بیت)ع( است. کســانی که عالم هستند، ولی به 
علم شــان عمل نمی کنند و منافع شخصی را بر 
منافع دینی، مکتبی و اخالقی ترجیح می دهند، به 
منافع شخصی خودشان هم نمی رسند. چه بسیار 
افرادی که با ضربه به منفعــت دین می خواهند 
به منافع شــخصی خود برســند، امــا حذف و 
فرامــوش می شــوند. خداوند در آیه ۱۹ ســوره 
َه 
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َ
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َسُهْم«؛ و همچون کسانی نباشید که 
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خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به »خود 
فراموشی« گرفتار کرد، آنها گناه کارانند. این افراد 
روزی را می بینند که نه تنها منافع شخصی، بلکه 
شخص خودشــان را هم فراموش کردند. نباید 
فکــر کنیم آنچه برای منفعــت دین و حتی نظام 
دینی و مردم متدین انجام می دهیم، برای خودمان 
منفعتی ندارد. خداوند در قرآن می فرماید: »اگر 
کار خوبی انجام می دهی، بــرای خودت داری 
انجام می دهــی و اگر کار بدی انجام می دهی به 
ضرر خودت است.« )اســراء/7( و می فرماید: 

»کسی که جهاد می کند برای خودش دارد جهاد 
می کند.« )عنکبوت/6( و می فرماید: »اگر کسی 
شــکر کند، برای خودش شــکر کرده است.« 
)لقمان/۱2( و می فرماید: »اگر کسی خودش را 
تزکیه کند، به خاطر خودش تزکیه کرده است.« 

)فاطر/۱۸(
کســانی که مدام به دنبال منافع غیرالهی خود 
هستند، نفعی از تالش هایی که دارند نمی برند. 
 این تالش ها یا نابود می شــود یا به نفع 

ً
معمــوال

دیگران تمام می شود. امام علی)ع( می فرمایند: 
»مردم در دنیا دوگونه عمل می کنند؛ یکی در دنیا 
برای دنیــا کار می کند، به طوری که دنیایش او را 
از آخرتش باز داشته است، برای بازماندگانش از 
فقر می ترسد، اّما به فکر فقر خودش ]در آخرت[ 
نیســت. از این رو، عمر خــود را در راه منفعت 
دیگران صرف می کند و دیگری در دنیا برای بعد 
ر 

ّ
از دنیــا کار می کند و از دنیا آنچــه برای او مقد

است بدون زحمت و تالش به او می رسد. چنین 
کســی هر دو بهره را جمع کرده و هر دو سرا را 
به دســت آورده است و نزد خداوند با آبرو شده، 
به طــوری که هر حاجتی از خــدا بخواهد، به او 
بدهــد.« )غررالحکــم، ح2۱3۹( اگر خواص 
جامعه به سمت منفعت دینی و اخالقی بروند و از 
منافع غیرالهی و تفرقه افکن دوری کنند، وحدت 
ایجاد می شود و پس از آن حرکت به سمت رشد 
و توسعه امکان بیشتری پیدا می کند و نظام دینی 

قوام و استحکام می یابد.

تامین منفعت دینی  قوام نظام دینی
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

رســول خدا)ص( برای شکســت یهود خیبر و 
بــرای اینکه آنان را نابود کنــد و به قلعه های غیر 
قابل تسخیر دست یابد، می توانست در یک روز، 
قلعه ها را فتح کند و بیرون منطقه منجنیق ســوار 
کند و عناصر آتش زا را با منجنیق در قلعه بریزد؛ 
پانصد زن و مرد و بچه آتش بگیرند و چوب های 
درون قلعه شــعله ور و ســقف ها خراب شوند، 
آن گاه نیروی نظامی قلعه از کار بیفتد؛ اما این کار 
را نکرد؛ چون معبودش اجازه نداد. چون پیغمبر 
ی »ال اله اال الله« 

ّ
اکرم)ص( قلب مبارک شان تجل

بود؛ یعنی تمام معبود های جــان دار و بی جان و 
درونی و برونی را رد کرده بود؛ فقط معبود حق را 
پذیرفته بود. معبود حق هم اجازه نمی دهد مردم را 

زنده زنده در آتش بسوزاند.
پیغمبر اکرم)ص( و ارتش اسالم شش ماه در 
صد و پنجاه کیلومتری مدینه کمین کرده بودند و 
منافقان در گوش مردم زیاد وسوسه می کردند که 

تا کی از زن و بچه دور باشیم، تا کی مغازه ها بسته 
باشــد. تا کی باغ های ما بی صاحب بماند؟! ولی 
شش ماه طول کشــید، یک روز منافقان به وجود 
مقدس رسول خدا)ص( گفتند: یک یهودی اهل 
خیبر می خواهد با شــما مالقات کند، خدا چه 
می گوید؟ خدا فرمود: مشــرک اگر بخواهد نزد 
 ِمَن 

ٌ
َحد

َ
تو بیاید، حرفــش را گوش بــده. »َو ِإْن أ

ی یْسَمَع کالَم  ِجْرُه َحتَّ
َ
أ
َ
ِرکیَن اْســَتجاَرک ف

ْ
ُمش

ْ
ال

ه« چرا راهــش بدهی؟ چون )کالَم الله( عین 
ّ
الل

رحمت و مهر است، عین لطف و احسان است؛ 
فرمود: او را بپذیر! نگو مشــرک و نجس اســت، 
در مســجد نیاید. یهودی و مســیحی هم بیاید، 
حرف های شان را کامل گوش بده. اگر دلیل دارند 
قبول کن و اگر دلیــل ندارند تو حرف هایت را با 

دلیل ذکر کن.
چوپان یهودی پیش پیغمبر اکرم)ص( زانو زد 
و گفت: »می خواهی قلعه ها را بگیری؟« فرمود: 

»بله؛ ما آمده ایم قلعه هــا را بگیریم.« گفت: »از 
چند کیلومتری زیر زمین مردم کانال زده اند و آب 
فراوانی اندوخته اند. من می دانم، چند نفر را با من 
بفرست تا کانال آب را برگردانیم. چهار پنج روز 
که قلعه بدون آب بماند، مجبورند در را باز کنند.« 
پیغمبر اسالم)ص( فرمودند: »خدا به من چنین 
اجازه ای را نداده اســت. من فقط با نظامیان قلعه 
جنگ دارم. با زنان و بچه ها و پیرمردان و بیماران 

جنگ ندارم، آب را به روی اینها نمی بندم.«

 تجلی توحید در فتح خیبر
   منبر    

آیت الله شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی: تو را به این چیزها 
سفارش می کنم: اول آنکه نمازهای یومیه خود را اول وقت به جا 
آوری. دوم در انجام حوایج مردم، هر قدر می توانی بکوشــی و 
هرگز میندیش که فالن کار از من ساخته نیست؛ زیرا اگر بنده 
خدا در راه حق گامی بــردارد، خداوند هم او را یاری می کند. 
سوم ســادات را بسیار محترم شــماری و هر چه داری، در راه 
ایشــان خرج کنی و از فقر در این راه نترســی. اگر تهیدســت 
گشتی، دیگر تو را وظیفه ای نیست. چهارم از نماز شب غفلت 

مکن و پنجم به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وارهی.

 پنج سفارش اخالقی
سلوک

 حکم وضعی در فقه
راهنما

 در فقه به حکم تکلیفی بیشتر 
ً
آیت الله علی اکبر رشــاد: معموال

پرداخته می شود؛ یعنی یکی از جهاتی که در فقه موجود محل توجه 
بیشتر است، توجه به حکم تکلیفی است تا حکم وضعی. به حکم 
وضعی در فقه ما کمتر توجه می شــود... بعضی ها  تصور می کنند 
حکم وضعی، یعنی وضــع و جعل و قرارداد؛ نخیر حکم وضعی 
یعنی حکمی که معطوف به وضعیت های مختلف است)در مقابل 
تکالیف(؛ حکم وضعی حکمی اســت که از مصادیق و از اقسام 
مشیت تشریعیه شارع مقدس است که به نحوی یا در اصل تشریع 

تکلیف یا در حیثیات معطوف به تکلیف و امتثال دخیل است .

پرســش: حضور در مجلســی که در آن غیبت می شود، چه 
حکمی دارد و وظیفه چیست؟   

پاســخ: اگر بداند در مجلسی غیبت می شــود، حضور در آن 
مجلس جایز نیست و اگر در مجلسی کسی قصد غیبت کردن 
داشته باشد یا در حال غیبت کردن باشد، با وجود شرایط نهی 
از منکر، نهی زبانی واجب اســت و در هر صورت اگر غیبت 
مسلمانی را بشنود، باید رّد غیبت کرده، از حیثیت وی دفاع کند.

 
 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 حضور حرام 
حکمت

محمدرضا قضایی 
کارشناس علوم اسالمی

گفتاری از  استاد شیخ حسین انصاریان
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پرونده

نسخه 
پیشرفت-۷

 پیشرفت سنگاپور
 چگونه محقق شد؟

دو مؤلفه توسعه سنگاپور

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

کشور کوچک »سنگاپور« از منظر جغرافیایی 
در منطقه جنوب شرق آســیا در تنگه ماالکا 
بین اقیانوس هند و اقیانوس بزرگ آرام واقع 
شده است. این کشــور کوچک ترین کشور 
مســتقل آسیاســت و از یک جزیره اصلی و 
60 جزیره کوچک تشکیل می شود. جزیره اى 
که امروزه ســنگاپور خوانده می شود، از قرن 
سوم میالدى براى کاشــفین دریانورد چینی 
شــناخته شــده بود. نام امروزى سنگاپور را 
شــاهزاده هندى به نام »اسنف نیال اوتاما«بر 
روى این ســرزمین گذاشته اســت. در مقاله 
»راهبردهاى دولت توســعه گرا و شکوفایی 
اقتصادى سنگاپور« آمده است: »سنگاپور از 
جمله کشورهایی است که شیب پرشتاب آن 
در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادى همواره 
مورد توجه اقتصاددانان و سیاســت مداران 
بوده است. به بیان بهتر، استراتژى اقتصادى 
جمهورى یا دولت ـ شــهر کوچک سنگاپور 
در جنوب شــرقی آســیا، با جمعیتی اندک 
بیش از پنج میلیون نفر، منابع طبیعی ناچیز و 
دسترسی محدود به آب هاى شیرین، همواره 
مورد توجه اقتصاددانان بوده اســت.« کمتر 
کشورى در جهان طی تنها ۵0 سال، تغییرى 
پانزده برابرى در درآمد ســرانه داشته است. 
امید به زندگی  در سنگاپور نزدیک به 8۲ سال 
است که این رقم ســه سال بیشتر از آمریکا و 
کاناداست. نرخ مرگ و میر در این کشور کمتر 
از میانگین آمریکاى شــمالی و اروپاســت. 
همچنیــن شــاخص هاى آموزشــی در این 
کشور کوچک، قابل مقایســه با کشورهاى 
صنعتی اســت. ســنگاپور یکــی از بهترین 
نمونه هاى توسعه و رشــد اقتصادى در بین 
کشورهاى جنوب شــرق آسیاست که بدون 
وجود منابع طبیعــی و بهره گیرى از مواهب 
خدادادى توانســته با مدیریت کالن و ثبات 
سیاســت گذارى، خود را در زمره کشورهاى 
توســعه یافته جهان، به جهانیان معرفی کند. 
»امید اصغــرى« در مقالــه اى تحت عنوان 
»فناورى اطالعات و تجارت الکترونیکی در 
سنگاپور« وضعیت موجود و برنامه هاى این 
کشور را براى توســعه تجارت الکترونیکی 
بررسی کرده اســت. »منصوره روستایی« در 
پژوهشــی با عنوان »جهانی شدن اقتصاد و 
وضعیت شغلی زنان و مقایسه موردى ایران و 
سنگاپور« می نویسد: »جهانی شدن جنبه هاى 
گوناگونــی از زندگی، انســان را تحت تأثیر 
خود قرار داد که بخش اقتصاد پیشــتازترین 
و مهم ترین آنهاســت. جهانی شدن اقتصاد 
وسیله اى است که کشورهاى در حال توسعه 
می توانند از طریق آن نیازهاى خود را برآورده 
کرده و در مسیر توسعه گام بردارند. این پدیده 
حاکی از کم شدن موانع بازرگانی بین الملل و 
افزایش خصوصی سازى و سرمایه گذارى هاى 
بین المللی و لذا افزایش نقش شــرکت هاى 
چنــد ملیتی در اقتصــاد جهانی اســت. از 
ســوى دیگر زنان به عنوان نیمی از جمعیت 
کشورهاى توســعه یافته بخش قابل توجهی 

از جمعیت فعال این کشــورها را تشــکیل 
می دهند و به اقتصادهاى شان رونق دوچندان 

بخشیده اند.«
سروش امیرى در مقاله »راهبردهاى دولت 
توسعه گرا و شــکوفایی اقتصادى سنگاپور« 
این چنین می نویسد: »بسیارى از نظریه پردازان 
بزرگ اقتصاد و سیاســت از جملــه مانوئل 
کاستلز معتقد هستند ســنگاپور در دهه آینده 
با قــرار گرفتــن در میان چند قــدرت بزرگ 
اقتصادى از جملــه چین، ژاپن و کره جنوبی، 
نقش ویژه اى در اقتصاد اطالعاتی و شبکه اى 
خواهد داشت. آسیاى جنوب شرقی به علت 
موقعیت جغرافیایی و وفور محصوالت منطقه 
حاره و سهولت ارتباط و دسترسی به جزایر و 
شبه جزایر آن، بیش از دو هزار سال به صورت 
یک مرکز تجارى بزرگ جهان درآمده اســت 
و ســنگاپور از نظر جغرافیایی در مرکز دریایی 
این منطقه قرار دارد. هنوز هم از نظر مبادالت 
تجــارى و ورود کاال از اروپــا و اقیانوس آرام 
در درجه اول اهمیــت دارد و بزرگ ترین بندر 
آســیاى جنوب شــرقی و دومین بندر بزرگ 
دنیا محسوب می شــود.« همچنین در ادامه 
می نویسد: »جذب و هدایت سرمایه گذارى ها 
یکی از کارویژه هاى مهم دولت بود. درآمدهاى 
عمومی در ســنگاپور در مسیر سرمایه گذارى 
همچنین به عنوان کاتالیزورى در جهت رشد 
اقتصادى و نوآورى مورد استفاده قرار می گیرد. 
دولت سنگاپور مدیریت ذخایر این کشور را از 
 GLC طریق دو صندوق ثروت ملی تماسک و
را بر عهده دارد. در ابتدا سیاســت دولت در 
مدیریت این صندوق ها مبتنی بر تعمیق رشد 
و توسعه اقتصادى بوده است؛ اما در دهه هاى 
اخیر اهداف صندوق هاى ثروت ملی سنگاپور 
به سمت اهداف تجارى متمایل شده است.« 
وى در جــاى دیگرى از این مقالــه می آورد: 
»یکی از داعیه هاى اصلی ســاختار اقتصادى 
سنگاپور فسادستیزى اســت. فرار مالیاتی در 
سنگاپور غیرقانونی است، با این حال سازمان 
همکارى هاى اقتصادى و توسعه در گزارشی 
اعالم کرده اســت مقامات مالیاتی سنگاپور 
تنها در پرونده هایی که مالیات دولت سنگاپور 
پرداخت نشــده اســت، تمایل بــه همکارى 
دارد.« جوزف ستیگلیتز در مقاله اى با عنوان 
»به ســوى پارادایم جدید توســعه« ترجمه 
دکتر اسماعیل مردانی که در مجله اطالعات 
سیاســی ـ اقتصادى به چاپ رســیده است، 
می نویسد: »سنگاپور به دلیل موقعیت ترانزیتی 
ویژه از اصلی ترین نقاط فروش و قیمت گذارى 
و تجارت نفت در آسیا به شمار می رود. صنایع 
پاالیشگاهی رقمی حدود پنج درصد از تولید 
ناخالص داخلی این کشور را بر عهده دارند، 
به طورى که ســنگاپور به یکی از ســه کشور 
بزرگ در زمینه صادرات محصوالت پاالیشی 
تبدیل شده اســت. صنایع نفتی در این کشور 
از محرک هاى رشد صنایع شیمیایی و صنایع 
مربوط به ساخت تجهیزات استخراج نفت و 
گاز بوده است؛ به طورى که سنگاپور در حال 
حاضر در برخــی از تجهیزات دریایی صنعت 
نفت صاحب سهم چشمگیرى از بازار جهانی 

است.«

پیش درآمد 

گروه پرونده
صبح صادق

 بهره گیری از ظرفیت های ملی

رشد و توسعه سنگاپور به اوایل دهه 60 برمی گردد 
که به تدریج تا اواســط دهه 60 اســتقالل خود را 
کسب می کند و از استعمار انگلیس خارج می شود 
و بسیاری از کارشناســان معمار سنگاپور مدرن را 
»لی کوآن یو« و سیاســت گذاری های این شخص 
می دانند. اصالت وی به چین برمی گردد که اجداد 
او از قرن 19 از چین به این کشور مهاجرت می  کنند. 
در حــال حاضر، حدود 75 درصد ســنگاپور، 
چینی ها، 15 درصد ماالیی ها و کمتر از 10 درصد 
هندو ها هستند. کشــورهای جهان سوم در راستای 
گام گذاشــتن در مسیر توسعه و پیشرفت، سیاست 
جایگزینی واردات را مدنظر قرار می دهند، در حالی 
که سنگاپور بر خالف کشورهای توسعه یافته چنین 
سیاســتی را در پیش نگرفت؛ زیرا اگر می خواست 
جایگزینــی واردات را مدنظــر قــرار دهــد، باید 
سرمایه گذاری های هنگفت و کالنی را بر بخش های 

تولیدی و صنایع سنگین قرار می داد.
 از آنجا که ســنگاپور در دهه 60 کشوری فقیر 
بود، نمی توانســت چنین سیاســتی را اتخاذ کند، 
لــذا رویکــرد خود را بــر عملگرایی گذاشــت و 
تمرکز خود را بر حمایت از صنایع و شــرکت های 
کوچک و متوســط قرار داد. سپس به سمت جذب 
سرمایه گذاری خارجی حرکت کردند که به تدریج 
برخی موانع برداشــته شــد، میانگین رشد ساالنه 
ســنگاپور در دهه 60، 7 درصد بود که در دهه 70 
بیشتر شــد و به سمت آزادسازی ســرمایه گذاری 

خارجی حرکت کردند. 
دهه 90 سیاســت هایی را در قالب ایجاد برخی 
مؤسسه های داخلی برای همکاری و جذب فناوری 
اتخــاذ کردند؛ مانند مؤسســه ســنگاپور ـ آلمان، 
سنگاپور ـ فرانسه و سنگاپور ـ ژاپن که در حوزه هایی 
مانند مسائل الکتریکی و نرم افزاری به سمت افزایش 
همکاری با این کشــورها حرکت کــرد و تا اواخر 
دهه 90 توانست موفقیت های بسیاری کسب کند 
و بــه تدریج از اوایل دهه 2000 به ســمت اقتصاد 

دانش بنیان حرکت کرد. 
مؤلفــه ای کــه در دهــه 90 و 2000 در روند 
پیشرفت این کشور تأثیرگذار بوده، تأکید بر توسعه 
سرمایه انسانی است؛ سنگاپور در ابتدای استقالل 
خود، یک کشور فقیر بود و منابع معدنی نیز نداشت 
و سرمایه انسانی آن نیز فاقد سواد، دانش و تخصص 
باال بود؛ به همین دلیل به سمت یک سری صنایعی 
حرکت کرد که ســرمایه بر نباشد و در عوض کاربر 
باشند؛ در قالب همین سیاست گذاری ها، طی دو تا 
سه دهه توانست یک وضعیت رشد تقریبا با ثباتی را 
تضمین کند و به تدریج برخی موارد مانند پس انداز و 

انباشت سرمایه ای در این کشور شکل گرفت. 
سنگاپور به سمت متخصص کردن نیروی انسانی 
خــود رفت و بــا تجربه و مهارتی که کســب کرد، 
توانســت صنایع با ارزش افزوده باال را در کشورش 
نهادینه کند و همچنین سرمایه گذاری خارجی را در 

همین راستا جذب کشورش کند. 

مالیــات  کاهــش  اقدامــات  ایــن  از  یکــی 
سرمایه گذاری های خارجی بود که سبب شد هزینه 
شــرکت های خارجی در ســنگاپور، تا 30 درصد 
کاهش پیدا کند و بر همین اســاس شــرکت های 
خارجی ترغیب به ســرمایه گذاری در این کشــور 

شدند. 
با نگاه به سنگاپور دهه 60، می بینید که این کشور 
کاالهای پیش افتاده مانند صابون و شکر صادر  کرده 
اســت؛ در حالی که ســال 2019 تمرکز صادرات 
این کشــور بر حوزه خدمــات، آی تی مخصوصا 
سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر، حوزه های الکتریکی 

و خودروهای برقی است. 
تنها مزیت کشــوری که هیچ منبعی نداشــت، 
ســرمایه انســانی و نیروی کار ارزان بود؛ جمعیت 
این کشــور بسیار کم است و در دهه 60 حدود یک 
میلیون و 600 هزار نفر بودنــد که در حال حاضر 
حــدود 5 میلیون و 700 هزار نفر هســتند. نیروی 
انسانی ارزان قیمت به تدریج باعث رفع موانع شد 
و ســنگاپور را به شاخص های بسیار بزرگی در رده 

کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان رساند. 
سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه 
60 حدود 300 تا 400 دالر بوده که در سال 2019 
بــه رقمی عجیب رســید؛ این در حالی اســت که 
وسعت این کشور کمی کمتر از وسعت شهر تهران 
است. حزب »لی کوآن یو« توانست کشورش را از 
نظر رشد و توسعه در جنوب شرق آسیا به برترین ها 
برساند که در واقع حزب مسلط این کشور بود. تفکر 
این حزب بــر عملگرایی بود و نتیجــه کار برایش 

اهمیت داشت.
 مؤلفه های بســیاری را در توســعه و پیشرفت 
این کشــور می توان ذکــر کرد. عــده ای اقتصاد و 
برخی سیاســت را عامل این موضوع می دانند. به 
نظر می رســد حوزه سیاســی و افرادی که رویکرد 
عملگرایانه دارند،خیلی تأثیرگذارتر بوده، در واقع 
حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی تأثیر گذاشته است. 
باید رشد و توسعه کشــور دغدغه باشد تا بتواند در 
حوزه اقتصادی رشــد کند؛ در ســنگاپور مدیریت 
کارآمد و مبارزه قاطعانه با فســاد و همچنین بحث 
نخبه پروری از عوامل دیگر پیشرفت این کشور بوده 

است. 
 »لی کوآن یو« در سال 2001 طی یک سخنرانی 
می گوید، امســال 45 هــزار کودک متولد شــده 
اســت که 150 تا 200 نفر از این تعداد، بر اساس 
شاخصه های جهانی می توانند اشخاص بسیار موفق 
و عالی شــوند؛ این یک واقعیت ســخت در جهان 
است که باید روی چنین اشخاصی سرمایه گذاری 
کنیم، چون اینها هستند که کشور ما را به سمت جلو 
می برند. در واقع با چنیــن واژه هایی می توان آینده 

فکری و رویکرد و دیدگاه هایش را متوجه شد. 

 BBBB توسعه اقتصادى کشــورهاى آسیاى  
جنوب شرقی چه سابقه و ادوارى دارد؟

دوره های توســعه اقتصادی آســیای جنوب شرقی 
را می توان به دو دوره تقســیم کرد؛ یک دوره قبل از 
فروپاشی شــوروی، یعنی قبل از سال 1991 و دوره 
دیگر جنگ سرد. در این دوره آسیای جنوب شرقی 
دو بخش بود: یک بخش اتحادیــه »آ.س. آن« بود 
که البته به شــکل فعلی نبود و کشورهای اندونزی، 
مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند جزء این اتحادیه 
بودنــد. در مقابــل اتحادیه »ایندوچاینــا« بود که 
کشورهای الئوس، کامبوج و ویتنام عضو آن بودند. 
اصطالح »ایندوچاینا« به معنای کشورهای هند و 
چین نیست و به دلیل قرارگیری این منطقه بین هند 
و چین به آن ایندوچاینا می گفتند و کشورهای عضو 
این اتحادیه، زیر نظر و جزء اتحاد جماهیر شوروی 
بودند. طرف مقابل و پنج کشــور عضــو اتحادیه 
آ س آن، بیشتر غرب گرا بودند و تصمیمات عمده در 
این منطقه با هدایت آمریکا و شوروی انجام می شد؛ 
خود کشورهای این منطقه به دلیل رقابت هایی که در 
این منطقه بین آمریکا و شــوروی وجود داشت ـ که 
مانع اصلی برای رشــد اقتصادی این کشورها بودـ 
نمی توانستند به دنبال توسعه اقتصادی یا همگرایی 
باشند.اما پس از فروپاشی شــوروی و خروج آن به 
منزله یک ابرقدرت و توجه به مسئله همکاری های 
منطقه ای در تمام جهان و نه فقط در آسیای جنوب 
شرقی، همگرایی منطقه ای در آسیای جنوب شرقی 
رشــد پیدا کرد و کشــورهای ویتنــام و کامبوج به 
اتحادیه آس آن پیوســتند و بعد از مدتی میانمار هم 
به آنها اضافه شد. بعد از استعمار تیمور شرقی، این 
کشــور هم به این اتحادیه اضافه شد. در این منطقه 
توجه به اصالح و نوســازی به طــور جدی مطرح 
شــد؛ برای نمونه در ســال 90 که ویتنام و الئوس 
تقاضای عضویــت در آس آن را کردند، ویتنامی ها 
به دنبال اصالح و نوســازی اقتصادی خود بودند و 
می خواســتند از آن دوره کمونیستی فاصله بگیرند 
و کامبوج هم به همین شــکل، برونئی هم جزء این 
کشورها بود؛ اما کشوری کوچک با جمعیت خیلی 
کم است. همه این کشــورها با هم به یک اتحادیه 
تبدیل شدند و به دنبال همگرایی اقتصادی بودند و 
همکاری های این کشــورها با هم نقش بسیار مهم 

اقتصادی را داشت.

 BBBB این کشــورها در راســتاى همگرایی  
منطقــه اى چــه اقداماتــی را صورت 

دادند؟
برای نمونه این کشــورها ســعی کردنــد مقرراتی 
را بین 11 کشــور وضع کنند که همه از آن بهره مند 
شــوند، برای نمونه در حوزه گردشگری که خیلی 
مهم و درآمدزاست، ســعی کردند هزینه های یک 
گردشگر را بین خود کاهش دهند. مردم کشورهایی 
که عضو اتحادیه بودند، اگر می خواستند به یکی از 
کشورهای عضو این اتحادیه سفر کنند، روادید الزم 
نداشــتند، هتل ها و هواپیما به آنها تخفیف می داد؛ 
در همین راستا نیز شرکت های کوچک هواپیمایی 
را با قیمت ارزان تأسیس کردند که در بین کشورها 
سفر می کردند تا هزینه گردشگر خیلی پایین بیاید. 
در نتیجه سبب افزایش گردشــگر شد تا جایی که 
در ســواحل اندونزی، مالزی و ســنگاپور به علت 
گردشــگران زیاد، شــب ها جمعیت کثیری جمع 
می شوند و رستوران ها پر هستند. این گردشگری بین 
آس آنی سبب شده است، کشورهای خارج از آن هم 

بین این کشورها سفر کنند و با توجه به قیمت مناسب 
و وجود سواحل بسیار زیبا در بیشتر این کشورها و 
غــذای دریایی که مــورد عالقه اروپایی هاســت، 
گردشــگر زیاد شــد و در این حوزه کارهای بسیار 
خوبــی انجام دادند.نکته بعــدی در حوزه تجارت 
اســت؛ تجارت بین آس آنی به سرعت رشد کرد، 
زیرا این کشــورها سعی کردند تعرفه ها و عوارضی 
را که با کشــورهای دیگر دارنــد، بین خود کاهش 
دهنــد یا حذف کنند؛ از ایــن رو برخی از تعرفه ها 
و عوارض گمرکی حذف شــد و برخی هم کاهش 
یافت، در مقابل نسبت به کشورهای خارج از اس آن، 
 سنگین یا معمولی را وضع کردند و 

ً
تعرفه های نسبتا

این سبب شد کشورهای آس آن خریدهای خود را از 
این کشورها انجام دهند. برای نمونه، برای یک فرد 
میانماری که یک کشور فقیر است، خرید از سنگاپور 
با این قیمت ها و کاهش تعرفه ها و تخفیف هایی که 
برای تجار و خریداران آسیای جنوب شرقی وضع 
شــده، خیلی راحت تر اســت تا اینکه از خارج از 

منطقه خرید کند. 

 BBBB تجــارت خارجی این کشــورها اعم  
از واردات و صــادرات عمدتــًا چــه 

محصوالتی است؟
 واردکننده 

ً
کشورهای آســیای جنوب شرقی عمدتا

نفت هســتند و برای اینکه بتوانند صنعت خود را 
بچرخانند و فناوری را فعال کنند، به ســوخت نیاز 
دارند؛ به همین دلیل به نفت جنوب آسیا مانند کشور 
ایران نیاز دارند و ما هم به فناوری آنها احتیاج داریم. 
کشــورهای آس آن، چون واردکننــده نفت بودند و 
قیمت نفت هم گران است، تالش کردند وابستگی 
بــه واردات نفت را کاهش دهنــد؛ به همین دلیل 
برخی از صنایع مانند صنعت گردشگری یا تجارت 
را بــرای درآمدزایی بین خود فعال کردند که خیلی 
هم فعال شد. تجارت محصوالت دریایی در آنجا 
بسیار پیشرفته است و به دلیل وجود دریاهای منطقه 
بحث شــیالت در این کشورها مهم است و در این 
زمینه بسیار پیشرفته هستند؛ تا جایی که محصوالت 
دریایی را عالوه بر تأمین مردم خود و گردشــگران، 
به تمام دنیا صادر می کنند. نکته دیگر توجه به زمین 
اســت؛ درآمد اصلی مردم آســیای جنوب شرقی، 
از کشاورزی اســت؛ یعنی کشاورزی، دامپروری و 
شیالت بخش عمده ای است که بومی های منطقه 
از آن استفاده می کنند. البته فناوری هم وجود دارد، 
ولی به میزان اســتفاده از زمین و دریا نمی رسد. در 
تایلند کشاورزی حرف عمده را می زند و زمانی که 
بنده سفیر ایران در این کشور بودم، اولین صادرکننده 
برنــج دنیــا، دومیــن صادرکننده مرغ و ســومین 
صادرکننــده ماهی بودند، کشــورهای دیگر عضو 
آس آن نیز به همین شکل هستند. آنها به ترانزیت هم 
بسیار اهمیت می دهند؛ ترانزیت در حوزه راه آهن،

 زمینی، راه های دریایــی و هوایی دارند که البته در 
حوزه زمینی و دریایی فعال تر هستند؛ لذا توجه به امر 
ترانزیت، ساخت زیرساخت های ترانزیتی و استفاده 
از درآمد ترانزیت یکی دیگــر از مواردی بود که به 
رشد و توســعه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب 

شرقی کمک کرد.

 BBBB مسئله امنیت در کشورهاى این منطقه 
چقدر مورد توجه بود؟

توجه این کشورها به همکاری اقتصادی سبب شد 
کــه امنیت هم در این منطقه حاکم شــود؛ در دوره 
جنگ سرد ناامنی در منطقه بود و کشورهای عضو 
ایندوچاینا و آس آن گاهی با جنگ و گاهی با تحریک 
گروه های آزادی بخشــی که در ایــن مطنقه بودند، 
به دنبــال بی ثباتی همدیگر بودند. بــرای نمونه در 
جنوب تایلند جنبش »فتانی« به عنوان یک نهضت 
آزادی بخش، علیه دولــت مرکزی فعالیت می کرد 
یا در فیلیپیــن جنبش »مورو« یا در اندونزی جنبش 
»آچه«، در واقع این جنبش ها از طرف عوامل شوروی 
هم حمایت می شدند. بعد از فروپاشی شوروی این 
نهضت ها بسیار ضعیف شــدند و به حاشیه رفتند 
و همکاری هــای امنیتی به عنوان مقدمه توســعه 
اقتصادی بین کشــورهای آس آن صورت پذیرفت. 
در واقع امنیت، پیش قراول توسعه است و کشورهای 
عضو آس آن توانستند این امنیت را در منطقه ایجاد 
کنند که می توان گفت یکی از دالیل اصلی توسعه 
اقتصادی کشورهای آس آن، همین امنیت است.نکته 
دیگر مباحث سیاسی و مناقشه های سیاسی است که 
در منطقه اتفاق می افتد، مانند مسئله میانمار در دوره 
دستگیری خانم سوچی که سعی می کنند در درون 
آس آن مشکل را حل کنند و اجازه ندهند کشورهای 
دیگر مانند آمریکا یا چین که به آن منطقه طمع دارند، 
به شــکل دیگری وارد ماجرا شوند که نکته مثبتی 
است. در عین حال به ابتکار برخی از رهبران آنها، 
اتحادیه های کوچک تری در درون آس آن ایجاد شد؛ 
برای نمونه در تایلند انجمن ACD یا گفت وگوهای 
آسیایی ایجاد شد که یک نهاد اقتصادی نیست، بلکه 
نهادی برای گفت وگو بین کشورهای آس آن و چند 
کشور فرا آس آنی و عمدتا آسیایی است، برای اینکه 
بتوانند توســعه اقتصادی خود را بیشتر کنند که این 
هم یک موضوع مهمی بود و این جلســات سالیانه 
و تبادل نظرها به همگرایی کشورهای عضو آس آن 

کمک کرده است. 

 BBBB آیا میــزان رشــد اقتصادى و توســعه
در کشــورهاى این منطقــه به صورت 

یکسانی طی شده است؟
همه کشورهای عضو اتحادیه آس آن، به لحاظ ثروت 
یکسان نیستند و کشورهای فقیرتری مانند میانمار هم 
وجود دارد که به تازگی تیمور شرقی نیز به آن اضافه 

شده است؛ اما اعضای این اتحادیه سعی می کنند به 
این کشــورهای فقیر به نحوی کمک کنند و اینها را 
هم رشد دهند و اجازه ندهند کشورهای فرامنطقه ای 
وارد این کشورها شوند یا کمتر حضور داشته باشند. 
البته واقعیت این است که توان شان به چین نرسیده 
و چین در خیلی از این کشــورها نفود دارد و آس آن 
با وجود رقابتی که با چین داشت، به این جمع بندی 
رسیده است که باید با چین همکاری کند؛ اما سعی 
کردند کشورهای کم درآمدتر را هم به نحوی با دادن 
اعتبار، وام و شراکت در فرمول های تجاری منطقه ای 
که به نفع آنها بــود؛ مانند لغو برخی از عوارض ها، 
ســعی کنند به یک اســتاندارد قابل قبول اقتصادی 
در منطقه برســانند. در واقع نوعی انسجام سیاسی 
بین این کشــورها وجود دارد؛ برای نمونه در منطقه 
خودمان در ســازمان همکاری های اکو، انســجام 
سیاســی نداریم و افغانســتان با پاکستان اختالف 
جدی دارد و ازبکستان با ترکمنستان اختالف دارد 
و در درون خود ســازمان، شاهد نوعی رقابت های 
خنثی کننده آثار منطقه گرایی هستیم. در حالی که در 
درون اتحادیه آس آن این گونه نیست و سعی کرده اند 
یک انسجام سیاســی ـ اقتصادی بین این کشورها 
ایجاد شــود؛ در همین چارچــوب اتحادیه آس آن 
پیمان های خوبی را برای حفظ امنیت بین خود وضع 
کرده اند، مانند پیمان دوستی در سال 1976 یا پیمان 
1971 کواالالمپور که آسیای جنوب شرقی به عنوان 
منطقه صلح و ازادی و بی طرفی اعالم شــد و سعی 
کرده اند در مناقشات جهانی بی طرف باشند، یا در 
پیمان بانکوگ، این منطقه را به عنوان منطقه عاری از 
سالح های هسته ای اعالم کردند که همه اینها نشان 
می دهد در درون خود اینها انســجام وجود داشت. 
آنها آماده و حاضر نیستند در مناقشات جهانی داخل 
شوند و مناقشات منطقه ای را هم مهار می کنند و به 
دنبال دوستی و اتحاد هستند که همه این موارد سبب 
شده است بین این کشورها، همگرایی و همکاری 

اقتصادی بیشتر شود و اقتصاد رونق گیرد.  

 BBBB به عنوان سؤال آخر جمع بندى شما از 
مسیر توسعه این کشورها چیست؟

در جمع بنــدی اینطور می توان گفــت، مجموعه 
هنجارهایی در آس آن شکل گرفت، مانند تأکید بر 
توسعه همکاری های منطقه ای و تشویق به تجارت، 
گردشگری، ترانزیت و همکاری های درونی چه در 
حوزه تجاری و چه در حــوزه اقتصادی، همچنین 
برای حفظ امنیت و درگیر نشدن در مناقشات داخلی 
و خارجی تالش می کنند. تمام کشــورهای عضو 
آس آن، در ارتباط با بحث تحریم های ایران خیلی با 
غرب همکاری نکردند یا در ارتباط با تحریم هایی که 
علیه روسیه وضع شد یا کشورهای دیگری که تحریم 
می شدند، کشــورهای عضو این اتحادیه ارتباطات 
خود را با این کشــورها دنبــال می کردند؛ بنابراین 
سعی نمی کردند این روابط به شکلی شود که روابط 
اقتصادی آنها خدشــه دار شــود، لذا به منزله یک 
اتحادیه مستقل، هنجارهایی را ایجاد کردند و یک 
انسجام سیاسی درون کشورهای منطقه ایجاد کردند 
که با توجه به این انســجام و حفــظ امنیت، موانع 
اقتصادی رفع شد و به تدریج شاهد رشد اقتصادی 
در این کشورها هستیم. به نظر می رسد، نوع حرکتی 
که این کشورها برای مقاوم ســازی اقتصادی خود 
انجام دادنــد، نظریه اقتصاد مقاومتی و تالش برای 
کاهش وابستگی به نفت را دنبال می کند که می تواند 

مورد توجه قرار گیرد.

دولت ســنگاپور به بخش اقتصاد توجــه دارد و در 
همین راستا سرمایه های داخلی و خارجی را جذب 
کرده است؛ به همین منظور ریسک سرمایه گذاری 
در کشورش را پایین آورده که همین موضوع سبب 
جذب ســرمایه گذاران خارجی در این کشور شده 

است.
 نکتــه دیگــر در بحث پیشــرفت ســنگاپور، 
سیاســت گذاری های کالن در بخش اقتصاد است 
که دولت در این زمینــه ورود کرده و آن را مدیریت 
 کنار باشد. نکته 

ً
کرده و اینطور نبوده که دولت کامال

دیگر در این باره، نظام آموزشی این کشور است؛ در 
سنگاپور به نظام آموزشی توجه خاصی می شود و آن 
را سازماندهی کرده اند که به دنبال آن، هم توانسته اند 
نیــروی کار متخصص تربیت کــرده و هم اینکه از 
خارج جذب کنند، لذا همه این موارد ســبب شده 

است سنگاپور به این جایگاه فعلی برسد. 
سنگاپور طی 50 تا 60 سال توانسته است خود 
را به این جایگاه از پیشرفت برساند و در واقع رشد 
بسیار سریعی داشته اســت؛ در گذشته این کشور 
جزء کشــورهای فقیر بوده و قبل از آن نیز مستعمره 
بریتانیا بوده اســت، در جنگ جهانی دوم نیز مدتی 
به دست ژاپنی ها می افتد و مجدد در اختیار بریتانیا 
قرار می گیرد، بعد از آن نیز جزء کشور مالزی بود؛ اما 
به مرور توانست از مالزی جدا شود و استقالل پیدا 
کند. پیشرفت کشورهای اطراف سنگاپور یکی دیگر 
از عوامل پیشرفت این کشور است که سبب شده هم 
در زمینه اقتصادی و هم جذب سرمایه های خارجی 

در این کشور تأثیرگذار باشد.
 کشورهایی مانند کره جنوبی، اندونزی، مالزی 
و هنگ کنگ، همســایه های ســنگاپور هستند که 
همچون این کشور، رشــد خیلی سریعی داشتند. 
سنگاپور کشوری است که منابع زمینی، آبی و خاکی 
ندارد و زمانی که از مالزی جدا شده بود، وضعیت 
خیلی خوبی نداشــت و زمانی هــم نیروی نظامی 
خاصی نداشت، اما رهبر حزبی داشتند که در روند 
استقالل این کشور کمک کرد. »لی کوآن یو« روی 
داشتن اقتصاد قوی تأکید داشت و پایه گذار سنگاپور 
نوین و مدرن بود؛ او معتقد بود که اقتصاد باید قوی 
شود و در همین راســتا یکسری برنامه های توسعه 
اقتصادی را شــروع کرد که اولین آن، تولید برخی 

کاالها و صادرات آن بود. 
سپس به مرور ســرمایه گذاری های خارجی را 
جذب کرد و در کنار آن، این روند را امن کرد، یعنی 
کاری کرد که سرمایه گذارهای خارجی با اطمینان 
سرمایه ها ی شان را در این کشور قرار دهند. در کنار 
این موارد، یکسری برنامه های آموزشی نیز انجام داد 
که طی سه مرحله انجام شد؛ در ابتدا نظام آموزشی 
واحــدی ایجاد کرد تا هیــچ جدایی قومیتی وجود 
نداشته باشــد، چون در این کشور مانند کشورهای 
مالزی و اندونزی، تنوع قومی و نژادی بسیاری وجود 
دارد. سپس روی آموزش زبان انگلیسی در کنار زبان 
ملــی تأکید کرد. اقدام دیگر تأســیس مدارس فنی 
و حرفه ای بود که از این طریق توانســتند نیروهای 
متخصــص تربیت کنند، چــون نیروی متخصص 

کمی داشتند.
 بعــد از آن به نظام آموزش عالی توجه کردند که 
دانشگاه ها را بهتر کنند و بتوانند دانشجوهای خارجی 
جذب کنند و هم اینکه با دانشگاه های دیگر ارتباط 
بگیرند. همه اینها سبب شد نیروی کار متخصص 
زیاد شود و صنعت شان گسترش یابد. عالوه بر همه 
این نکات، »لی کوآن یو« رهبر مقتدری بود و حدود 
30 سال توانست نخســت وزیر این کشور باشد و 
طی این مدت مثل رهبران برخی کشورها، همچون 
»ماهاتیر محمد« در مالزی، توانست روند مستمری 

را در پیشرفت کشورش پیش ببرد تا کشورش را به 
این جایگاه برســاند. وی به نخبه پروری نیز بســیار 
تأکید داشت؛ در واقع گروهی که در رأس کار بودند 
نخبه بودند و عالوه بر تحصیالت دانشگاهی، باید 
بر اساس تست های روانشناســی ای کیوی باالیی 
داشتند، همچنین روی دیسیپلین اجتماعی نیز بسیار 

معتقد بود.
 او روی قانونمندی نیز بسیار تأکید داشت و برای 
کسانی که از قانون ســرپیچی می کردند، مجازات 
تعیین کرده بود و در این باره بین افراد عادی و دولتی 
هیچ تفاوتی وجود نداشت و قاطعانه با فساد برخورد 
می کــرد که این روند همچنان ادامــه دارد، لذا این 
کشور جزء یکی از شفاف ترین کشورها بوده و فساد 
در آن خیلی پایین است؛ در گزارش سازمان شفافیت 
بین الملل، سنگاپور جزء کم فسادترین کشورهاست 
و در ردیف ســوئد و کانادا قرار دارد. برای افرادی 
که فساد کرده یا رشوه دریافت می کردند حال کم یا 
زیاد، مجازات های سختی در نظر می گرفتند که تا 
االن هم اجرا می شود؛ بیشتر سیستم های این کشور 
اتوماتیک و الکترونیک اســت که همین نکته سبب 

کاهش فساد نیز شده است. 
درخصــوص جذب ســرمایه گذاری خارجی، 
شرکت های چندملیتی را جذب کردند و در صنعت 
بیوتکنولوژی نیز ســرمایه گذاری کرده اند که از این 
صنعت توانســته اند تولیدکننده دارو نیز باشند و در 
حال حاضر 8 درصد تولید ســنگاپور، تولید دارو 
است. افزون بر این در حال ارتقای صنعت تورسیم 
پزشکی و به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در 

این بخش هستند. 
نکته دیگر در بحث پیشــرفت سنگاپور، تجهیز 
زیرســاخت ها به خصوص در حوزه تجارت نفت 
اســت؛ با توجه به اینکه این کشور چاه نفت ندارد، 
تمرکز خود را روی پاالیش نفت گذاشته اند و نفت 
خام وارد شده را پاالیش می کنند. نکته دیگر، بندر 
سنگاپور اســت که راهبردی اســت و در مسیری 
قرار داد کــه بیشــتر صــادرات و واردات از آنجا 
انجام می شــود و جزء یکی از شلوغ ترین بندرهای 
جهان اســت، تا حدی که گفته می شود بعد از بندر 
شانگهای چین، در این بندر مبادالت بسیار زیادی 

انجام می شود. 
سنگاپور به واسطه بندری که دارد، در حال حاضر 
چهاردهمین صادرکننــده و پانزدهمین واردکننده 
جهان اســت. کاالهایی که صادر می کنند قطعات 
کامپیوتری، الکترونیکی، مشتقات نفتی و یکسری 
ماشین آالت غیرالکترونیکی است؛ سیاستی که در 
زمینه صادرات و واردات انجام می دهند، این است 
که مالیات شــرکت هایی را که در این کشور هستند 
پایین آورده، اما مالیات فروش را باال برده تا کمکی به 

تولیدکننده ها و کارخانه های داخلی باشد.
 از طــرف دیگر تعرفه های گمرکی را پایین قرار 
داده و سعی کرده زمان ترخیص کاال نیز کوتاه باشد؛ 
لذا مجموع این عومل ســبب شده است شرکت ها 
و کشورهای دیگر رغبت بســیاری در مبادله با این 

کشور داشته باشند. 

زینب جیران پور
کارشناس مطالعات منطقه، 

جنوب شرق آسیا

گفتوگویصبحصادقبامحسنپاکآیین
دربارهعواملرشداقتصادیکشورهایجنوبشرقآسیا

 همگرایی منطقه ای 
میانبری برای توسعه

»محسن پاک آیین« معاون امور بین الملل دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب و عضو شوراى راهبردى مجمع جهانی صلح اسالمی است. این دیپلمات باسابقه سال ها سفیر ایران در آذربایجان، ازبکستان، تایلند 
و زامبیا بوده و در دوره اى معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی را به عهده داشته است؛ به همین مناسبت با او به گفت وگو نشستیم تا با نگاهی کالن به وضعیت کشورهاى جنوب شرقی آسیا از رمز 

و راز توسعه این منطقه براى ما بگوید.

۱ جذب سرمایه  خارجی 
احمد رمضانی

کارشناس مطالعات منطقه، 
گرایش جنوب شرق آسیا 

تمرکز بر سرمایه  انسانی  ۲
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ابعاد  آنقــدر  پهلــوی  دربار  فســاد 
گوناگونی داشــت که نتوان امیدی به 
تحقق الگوی توســعه ای که به ظاهر این رژیم 
طراحی کرده بود، به ثمر برسد. میلیاردها دالر 
درآمد نفتی به دلیل نبود برنامه توسعه مشخص 
و کارشناسی شده به هدر می رفت و تنها صرف 
خدماتی می شــد کــه طبقات خاصــی از آن 
برخوردار بودند. این سوای از هزینه گزافی بود 
که خرج دربــار و درباریــان و خاندان پهلوی 

می شد و هیچ سودی برای کشور نداشت!
اعتــراف به ناتوانی پهلوی برای پیشــبرد و 
آبادانی ایران موضوعی نیســت که منتقدان و 
مخالفان رژیم گفته باشند. اعترافات فراوانی از 
منسوبان به دربار در طول این سال ها انتشار یافته 
است که توجه به آنها تأمل برانگیز است. برای 
نمونه، داریوش همایون، وزیر اطالعات کابینه 
دکتر جمشید آموزگار که از وابستگان دربار بود، 
در تحلیلی جامع پیرامون علل فروپاشی رژیم 

پهلوی، نظری دقیق ارائه کرده است. 
غالمرضا نجاتی، در جلد دوم کتاب »تاریخ 

بیست و پنج  ساله ایران«، به دیدگاه 
داریوش همایون اشاره دارد. 

بررســی  بخــش  در  وی 
پیشــرفت آن  اقتصادی و 
عمده ای  عوامــل  زمان، 
ورشکستگی  سبب  که  را 
سیاســی ایران شد، با ذکر 

دالیل مســتند توضیح داده 
و در پایان بررسی خود چنین 

گفته است:

»بــا همه درآمدهای نفــت و تعهد رهبری 
سیاسی به امر »توسعه«، هیچ یک از هدف های 
اقتصادی کشــور تحقق نیافت. بــدون تزریق 
میلیاردهــا دالر درآمد نفتــی، آن هم به بهای 
نمی توانستیم  نفت  خشکاندن سریع چاه های 
روی پای خود بایســتیم. صنعت آن زمان تاب 
ایســتادگی در برابــر رقابت هــای خارجی را 
نداشت. کشاورزی هر ســال سهم کمتری از 
نیازهای ملی را برآورده می ســاخت. بودجه و 
موازنه پرداخت ها همواره کسری داشت. تورم، 
شــیرازه جامعه را از هم گسسته بود و اکثریت 
مردم در روســتاها و زاغه ها هیچ چیز در حد 
مناسب و کافی در اختیار نداشتند. این اقتصادی 
بود که تنها از عهده هزینه های روزافزون و دور از 
تناسب تسلیحاتی برمی آمد. در چنین شرایطی 
نخســت وزیر الف می زد که »بودجه ایران از 
آمریکا بزرگ تر است.« صرف نظر از نادرست 
بــودن این ادعا، خود این گفته نشــان می دهد 
گمراهــی تا چه حد بوده اســت. همه اینها به 
منزله هدررفتن میلیاردها دالر ثروت کشــور 
در چاه بی انتهای یک دستگاه ناآگاه 
ل گشاد بود و بازداشتن مردم 

َ
و گ

از به کار انداختن همه نیروها 
و اســتعدادهای خود و ایجاد 
روحیه همبستگی در میان آنان 
که اداره نگاه داشــتن کشور و 
دستاوردهای آن را تقویت کنند 
تا از فرط سرخوردگی و کینه و 
نادانی دست به خودکشی ملی 

نزنند.«

یکا! آمر از  بیشتر  بودجه ای 
   دهلیز    

مسئله اجرای شریعت یکی از مباحث بنیادین در 
حکومت اســالمی است. به گونه ای که حکومت 
اســالمی را می توان حکومتی دانســت که برای 
اجرای شریعت شــکل گرفته اســت. حضرت 
امــام)ره( در طول دوران زعامت و رهبری خود با 
همه توان به دنبال اجرای شریعت در جامعه بود که 
این اصرار هم بر آمده از باورهای اســالم خواهانه 
ایشــان بود که تنها راه سعادت بشریت و ساختن 
جامعه سالم را در عمل به آموزه های می دانست و 
هم اینکه بــر عهدی که در تمامی مراحل نهضت 
اسالمی با ملت بســته بود، اصرار داشت؛ اما این 
عمل به اســالم با نوعی تحجر و قشــری گری و 
اشعری گری مالزم نبود که چهره ای کهنه و عبوس 
و عقب مانده از اســالم ارائه کند، بلکه با تدبیر و 
عقالنیت هایی همراه بود که بــا مقتضیات زمان 
تطابق داشت، به نحوی که عمل به احکام اسالمی 
موجب وهن دین نشود. به واقع رویکردی حکیمانه 
با احکام شریعت اسالمی داشتند و در عملی شدن 
آن مصلحت نظام اســالمی و مقتضیات زمانه را 
نیز در نظر می گرفتند. البته چنین تدبیری در نگاه 
شــرعی حضرت امام)ره( جزئــی از دین بوده و 
عملی خارج از چارچوب شرع به حساب نمی آید. 
نمونه های فراوانی از نظرات شرعی حضرت 
امام در این زمینه می توان برشــمرد که از حکمت 
و فهم شــرایط زمانه حکایــت دارد. برای نمونه، 
آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل 
انقالب در سال های ١٣6٠ تا ١٣6٣ می گوید امام 
خمینی)ره( اجازه اجرای حکم رجم )سنگسار( و 
بریدن انگشــت را نداد. وی اتفاقی را که منجر به 
مخالفت امام)ره( با اجرای حکم سنگسار شده، 

اینطور روایت کرده است: 
»خانمی را در کرمــان، رجم کردند، آن موقع 
خبرنگاران دنیا به ایــران می آمدند. از آن ماجرای 
رجم یک فیلم هم ســاخته شــد، مرحــوم آقای 
بهشتی ناراحت شده بود. یادم است که آن موقع، 
اوایل انقالب ســال ۱35۸ بود و من قاضی دادگاه 
انقالب تبریز بودم. خدمت امام رســیدم و عرض 
 این خبرها را شنیده اید. ما باید 

ً
کردم که آقا، حتما

در مورد رجم و اینطور احکام اسالم چه کار کنیم؟ 
وقتی چهار نفر شاهد باشند یا خود متهم چهار بار 

اعتراف کند و متأهل باشــد، حکم رجم را اجرا 
کنیــم یا نه؟ امام فرمود نه، اجــرا نکنید. گفتم آقا 
چطور؟ امام گفت: »این چیزها ثابت نمی شود«. 
گفتم آقا اگر خودش بیاید و اعتراف کند؟ فرمودند: 
»اگر شما اعتراف نگیرید، اعتراف نمی کند«. بعد 
گفتنــد: »اعتراف گرفتن و اینکه به زور به کســی 
بگویــی که این گنــاه را کرده ای، حرام اســت«. 
البته زمانی گناه موضوعی اجتماعی یا جاسوسی 
است، فرق می کند، ولی موضوع شخصی، مانند 
مشروب خوردن، معذرت می خواهم، زنا و لواط 
و مانند این. امــام در مورد این احکام فرمودند که 
»پرســیدنش هم حرام است. شما چه کار دارید؟ 
شما چرا باید اســرار مردم را فاش کنید؟« گفتم 
حاال فــرض کنید یک آدمی بخواهد توبه کند، در 
زمان حضرت امیر هم شده است که کسی آمده و 
با اصرار گفته که من می خواهم پاک شوم. البته نزد 
من تا به حاال چنین موضوعی انجام نشده است، 
ولی در تاریخ آمده است. حضرت امام گفت: »نه، 
شــما بگو توبه کن، خدا قبول می کند«. حضرت 
امیر هم همیــن را گفت، یک بار گفــت برو، دو 
بار، سه بار، حضرت امیر هم می خواست که این 
]مجازات[ انجام نشود. به هرحال امام گفت این 
احکام را اجرا نکنید. من باز اصرار کردم اگر تمام 
مقدمات این حکم روشن باشد، چه کار باید انجام 
داد؟ گفت حداقل رجم نکنید. در ماجرای انگشت 
بریدن هم ایشان فرمود که اجرا نکنید. تا زمانی که 

من دادستان کل انقالب بودم، هم در تبریز و هم در 
جاهای دیگر، رجم و انگشت بریدن اجرا نشد. از 
آن وقت به بعد هم، در کل ایران رجم و انگشــت 
بریدن اجرا نشــد، تا بعد از آقای اردبیلی که آقای 
یزدی آمد، من می دانم که حکم رجم را در بعضی 

جاها اجرا کردند.« 
در همین راســتا آقای ســیدمحمد موســوی 
 بجنــوردی که ســال ها عضویت شــورای عالی 
قضایــی بود، نقل می کند: »در همان اوایل ســال 
6۰ بود که سمیناری در یکی از کشورهای اروپایی 
برگزار شده بود که به عنوان اثبات اینکه اسال م دین 
خشونت است، مسئله رجم را مطرح کرده بودند، 
من خدمت امام رفتم و جریان را به ایشــان عرض 
کردم و ایشان فرمودند چه طرحی دارید؟ گفتم اگر 
اجازه بدهید به ما در دادگاه ها حکم رجم را صادر 
نکنند، یک شق دیگری را بگیرند. امام فرمودند که 
این کار را بکنید. من عرض کردم ما این را به شما 
نسبت می دهیم که شما فرموده اید، گفتند اشکالی 
ندارد. من آمدم در شورای عالی قضایی مسئله را 
نقل کردم و شورای عالی هم آن را بخشنامه کردند 

برای همه کشور.« 
حضــرت امام)ره( بــر دقت نظــر در اجرای 
احکام اسالم تأکید داشتند و بر این باور بودند که 
شریعت باید به گونه ای اجرا شود که چهره اسالم 
مخدوش نشــود؛ به ویژه آنکه دشــمنان اسالم و 
انقالب اسالمی نیز مترصد فرصتی برای هجمه به 

تفکر اسالمی هستند. برای نمونه ایشان در جمع 
شــرکت کنندگان در ســمینار دادگاه های انقالب 
و حکام شــرع سراسر کشــور، خطاب به قضات 
دادگاه ها این گونه هشــدار می دهنــد: »چنانچه 
خدای نخواســته به طور دقیق؛ به طور شایســته 
عمل نشــود، عالوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به 
اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگتری هم هست. و 
آن این است که شما قاضی در جمهوری اسالمی 
هســتید، و ممکن است که جمهوری اسالمی در 
خطر بیفتد؛ یعنی ِوجهه اش یک ِوجهه ناشایسته ای 
بشود. شما می دانید که االن اشخاص مختلف با 
اغراض شیطانی در صدد این هستند که این چهره 
ه کنند. یکی از راه های  اسالمی جمهوری را ُمشوَّ
ه شدن، همین دادگاه هاســت که اگر خدای  مشوَّ
نخواسته در دادگاه ها یک امر خالفی واقع بشود، 
این فقط به دادگاه صدمه نمی زند، به جمهوری فقط 
صدمه نمی زند، به اسالم ضربه می زند؛ صدمه، 

صدمه به اسالم است .« 
توجه بــه مصلحــت در اجرای شــریعت را 
می توان در تذکرات حضرت امام)ره( به شــورای 
نگهبان نیز مشــاهده کرد. شورایی که وظیفه ذاتی 
آن تضمیم شــرعی بودن قوانین مصوب مجلس 
شورای اســالمی است و تا تأیید این شورا نباشد، 
هیچ مصوبه مجلسی به قانون کشور تبدیل نخواهد 
شــد. حضرت امام)ره( با صراحت می نویسند: 
»تذکری پدرانه به اعضای عزیز شــورای نگهبان 
می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت 
نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار 
مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان 
در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است. حکومْت 
فلسفه عملی  برخورد با شرک و کفر و معضالت 
داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحث های 
طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوری هاست، 
نه تنها قابل حل نیســت، که ما را به بن بست هایی 
می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی 
می گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان 
را بگذارید که خالف شــرعی صــورت نگیردـ و 
خدا آن روز را نیاوردـ باید تمام ســعی خودتان را 
بنمایید که خدای ناکرده اسالم در پیچ و خم های 
اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاســی، متهم به 
عدم قدرت اداره جهان نگــردد. خداوند به همه 
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق 

دهد تا هرچه بهتر به اسالم خدمت کنید.« 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

اقامت در قم 

امام خمینی)ره( پس از 2۸ روز 
اقامت در مدرسه رفاه تهران، در 
روز دهم اســفندماه به شــهر مقدس قم 
مهاجرت کردند. با شنیدن این خبر، شهر 
قم را آنچنان شور و هیجان و شادمانی در 
بر گرفت که گویی غم و نگرانی ها از این 
شهر رخت بربسته است و دیگر کسی به 
یاد فرزند از دســت داده اش در ماجرای 

پیروزی انقالب نیست!
جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، پیر 
و جــوان، زن و مرد و کودک و بزرگ همه 
با پای پیاده و ســواره حــدود ۱۰ کیلومتر 
راه را بــه اســتقبال امــام)ره( آمدند! این 
جمعیت اســتقبال کننده که در دست شان 
گل و بر لبان شــان خنده ای شادمانه و در 
چشمان شان نور امید دیده می شد، با تمام 
وجود به امــام)ره( خوش آمد می گفتند. 
برخی از اعضای جامعه مدرسین مدیریت 
اســتقبال از امام را عهده دار شــده بودند 
و با تشکیل ستاد اســتقبال و با برگزاری 
جلسات متعدد در صدد برگزاری بهترین 

استقبال ها بودند.
 البته در این بین ســؤاالتی نیز مطرح 
بــود، از جمله آنکــه آیا امــام)ره( در قم 
اقامت شان موقت است یا دائمی؟ محل 
سکونت و اقامت امام کجاست؟ و... در 
نهایت مسجد امام حسن عسکری)ع( را 
محل اســتقبال از امام قرار دادند، که پس 
از زیارت مرقد حضرت معصومه)س(، 
به مدرســه فیضیه بروند و در آنجا اولین 

سخنرانی امام در قم باشد.
دربــاره نحوه اســتقبال مراجع تقلید 
قم از امام)ره(، قرار شــد کــه تعدادی از 
مدرسین این مسئولیت را عهده دار شوند. 
برای نمونه آیت اللــه طاهری خرم آبادی 
با بیت آقایان گلپایگانی و شــریعتمداری 
هماهنگی انجام دادند. وی در این باره در 

کتاب خاطرات خود آورده است:
حضرت امــام در حالی که در جلوی 
ماشین بلندی نشســته بودند، به مسجد 
امام حسن عسکری)ع( رسیدند، جمعیت 
بسیار زیادی اجتماع کرده بودند، امام)ره( 
از ماشین پیاده شــد و وارد حیاط مسجد 
شــدند. وقتی نزد علما رسیدند، با آقایان 
گلپایگانی و شریعتمداری معانقه کردند؛ 
اما بر اثر فشار جمعیت فرصت ایجاد نشد 
که حضــرت امام با آقایون علما و مراجع 

تقلید گفت وگویی داشته باشند.
برنامه سخنرانی حضرت امام)ره( نیز 
در مدرســه فیضیه به بعد از ظهر موکول 
شد، و محل استقرار تعیین شده برای امام 
در همان روز تغییر کــرد. آیت الله یزدی 
منزل شــان را در اختیار امام قــرار دادند 
و عــالوه بر آن اتاق هایــی که به کتابخانه 
مدرسه فیضیه وصل بود، برای استراحت 
حضرت امــام در نظر گرفته شــده بود و 
کیوسکی که جنب کتابخانه قرار داشت، 

به محل مالقات امام با مردم تبدیل شد.
هنــگام عصــر، مدرســه فیضیــه و 
دارالشفاء و اطرافش لبریز جمعیت شده 
بود و در خیابان هایــش اطراف تلویزیون 
مداربســته، صدا و تصویر امام را پخش 

می کردند.
در ایــن ســخنرانی امام خط مشــی 
مشخصی را برای ملت ایران روشن کرده 
و آنان را نســبت به توطئه های دشــمنان 
هوشــیار کردند. ایشــان بر لزوم حضور 
مردم برای ادامه انقــالب تأکید کردند و 
افکار مسموم غرب زده ها و شرق زده ها را 
مغشوش نامیدند و به ملت یادآوری کردند 
که با دید بهتری مراقب باشند تا به سمت 

غرب و با شرق کشانده نشوند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

فساد شاه پهلوی به نقل از داریوش همایون 

»ســومالی« یک کشور ســاحلی است که در 
منطقه شــاخ آفریقا در شــرق آفریقا واقع شده 
است. این کشــور، پیشــتر با نام »جمهوری 
دموکراتیک ســومالی« شــناخته می شد. ۹۸ 
درصد مردم این کشــور نیز مســلمان هستند. 
مرزهای این کشور در غرب به اتیوپی، از شمال 
و نیمه غربی به جیبوتی، از جنوب غرب به کنیا، 
از شمال به خلیج عدن و اقیانوس هند در شرق 

محدود می شود.
اســتعمارگران پرتغالی در مســیر رفت و 
ی در آفریقای 

ّ
آمد به هنــد، از جنایت و تحــد

شرقی از جمله سومالی دریغ نکردند. به گفته 
غربی،  مشــهور  آفریقاشناس  »داویدســون« 
پرتغالی ها بی درنگ شروع به غارت و آتش زدن 
آبادی ها و شــهرها کردند. آنها شهرهای آباد و 
شکوفای سومالی را یکی پس از دیگری غارت 
ه زیادی را کشتند 

ّ
کردند و به آتش کشیدند و عد

و بسیاری را به اسارت گرفتند.  
در سال ۱5۱۸، پرتغالی ها به شهر باراوا در 
سومالی حمله کردند. خانه ها را ویران کردند، 
ه  زیادی را به اسارت گرفتند 

ّ
مردم را کشتند و عد

و طال و نقره و کاالی شــان را به غارت بردند. 
آنها برای ســرعت بخشــیدن به چپاول خود 
گوش و دست های مردم را همراه با جواهرات 
می بریدنــد. »دورات باربوســاب« موریخ و 
نویسنده پرتغالی نیز حمله پرتغالی ها به براوا را 
در سال ۱5۱۸، چنین بیان می کند: »پرتغالی ها 
این شــهر بزرگ را با خانه هایی که با ســنگ 
ظریف و مالت  ساخته شده بود، ویران کردند. 
آنها بسیاری از مردمش را کشتند و عده زیادی 

را به اسارت گرفتند و طال و نقره و کاالهایش را 
به غارت بردند.«  

حضور پرتغالی ها در شرق آفریقا و از جمله 
در ســومالی رو به افول رفت و در سال ۱۸۸4، 
انگلیس قسمتی از ســومالی را تحت الحمایه 
خود کرد و پنج سال بعد، ایتالیا نیز قسمت های 
دیگری از آن را به مستعمره خود تبدیل کرد. در 
ه حســان بر ضد 

َّ
این میان قیاِم محمدبن عبدالل

انگلیســی ها که از ســال ۱۹۰۱ تا ۱۹2۰ طول 
کشــید، به جایی نرسید. سازمان ملل متحد در 
ســال ۱۹5۰ از ایتالیا درخواســت کرد تا زمینه 
استقالل سومالی را فراهم کند. در 26 ژوئن سال 
۱۹6۰، سومالی استقالل خود را از انگلستان و 
در اول ژوئیــه ۱۹6۰م، از ایتالیــا اعــالم کرد. 
ســومالی دو روز ملی دارد: یکی روز اول ژوئیه 
حاد نام گرفت و در این روز کشور 

ّ
است که روز ات

سومالی تشکیل شد و دیگری 2۱ اکتبر است.

   حافظه    

کشتار در باراوا
جنایات پرتغالی ها در سومالی

یعتتاریخ  مصلحت و اجرای شر
مروری بر سیره حضرت امام)ره( در اجرای احکام اسالمی
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۱۱

»نهاد اجماع ساز اصالح طلبان« )موسوم به 
ناســا( آخرین تالش جریان اصالح طلب 
برای ایجاد وحدت و حضور قدرتمندانه در انتخابات 
۱4۰۰ است که طی هفته های قبل با معرفی اعضای 
حقیقی و حقوقی، به ریاســت »بهزاد نبوی« اعالم 
ل جدید نماینده 

ّ
وجود کرد. 3۱ نفر از افراد این تشک

حــزب متبــوع خــود و ۱5 عضــو باقی مانــده، 
شخصیت های فراحزبی و شناخته شده اصالحات 
ل هر چند امیدها را در 

ّ
هستند. اعالم وجود این تشک

جریان اصالحات برای وفاق و انســجام برانگیخته 
ل 

ّ
است؛ اما چهره های مهمی از این جریان، این تشک

را مورد نقد و اعتراض قرار داده اند؛ حجت االسالم 
رســول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت ایران 
اسالمی، »اسماعیل گرامی مقدم« سخنگوی اعتماد 
ت 

ّ
ملی و »احمد حکیمی پور« دبیر کل حزب اراده مل

از این جمله هســتند. همچنین برخی از تیپ های 
جــوان اصالحات نیز تداوم ســایه ریش ســفیدان 
اصالح طلب بر نهادهای این جریان و از جمله بر ناسا 
را مــورد نقد و اعتــراض قرار داده ا نــد. انتقادات و 
اعتراضات به نهاد اجماع ساز اصالح طلبان به همین 
مــوارد خالصه نمی شــود و از جملــه ۱26 نفر از 
اصالح طلبــان در هفته های قبل بــا امضای نامه ای 
خطاب به ســیدمحمد خاتمی و شورای هماهنگی 
احزاب اصالح طلب ضمن اینکه این نهاد جدید را 
گامی الزم برای پیشگیری از خطای پرهزینه سال ۸4 
دانسته اند، تصریح کرده اند: صرف تشکیل این نهاد 
کافی نیست و برای اینکه این نهاد بتواند اصالح طلبان 
را بهتر نمایندگی کند، نیازمند گام برداشتن به سمت 
اصالحات نهــادی جــدی در جهت شــفاف تر، 

دموکراتیک تر و کارآمدتر شدن است.   سخن گفتن از 
 اصالحات موضوع جدیدی نیست 

ِ
ضرورت اصالح

و طی سال های اخیر از ســوی چهره های مهم این 
جریان تحــت مفاهیمــی، همچــون »بازآفرینی 
اصالحات«، »بازنگری درونی« و... مطرح شــده 
اســت. آنچه در اینجا روشن است، همین ضرورت 
بازنگری و جراحی اصالحات است و این یک سخن 
پیش پا افتاده و ساده است، در حالی که آنچه پیچیده 
و مهم است، معطل مانده و جریان اصالحات درباره 
سازوکار و کّم و کیف اصالح و جراحی اصالحات 

نمی داند چه باید بکند. 

 Bسیاست های متکثر
مروری بر سیاســت های اعالمی نهاد اجماع ســاز 
اصالح طلبان عــالوه بر اینکه آن بن بســت فکری 
جریان اصالحات را نشــان می دهد، تضاد رفتاری 
ایــن جریان را نیز عیان می دارد و این موضوع نیز از 
نقد اصحاب معترض این جریان دور نمانده است. 
موضوعاتی، همچون اصالحــات جامعه محور، 
تالش در جهت نزدیک تر کردن تفکر اصالح طلبان 
به جامعه، جســت وجوی راهکارهای رســیدن به 
انسجام و وحدت حداکثری اصالح طلبان با انتخاب 
تشــکیالت جبهه ای واحد و توجه به مشــترکات، 
برنامه های سیاســی، فرهنگی، اجتماعی،  تدوین 
اقتصادی و زیســت محیطی و ارائه آن به جامعه با 
تأکید بر ارائه برنامه نجات اقتصاد کشــور و کاهش 
مشــکالت معیشــتی مردم، نوســازی و بازسازی 
گفتمانی اصالح طلبان، با تأکید بر غیرسیاسی شدن 
دستگاه قضا و اســتقالل قضات به ویژه در بررسی 
موضوعات سیاســی و فرهنگی، پاســخگو کردن 
صاحبان قدرت و حذف نهادهای موازی غیرقانونی، 
ســخنگویی و پرچمداری مطالبات اساسی مردم 
و مبارزه با فســاد، رانت و بی عدالتی، بازنگری در 

قانون اساسی و پذیرش همه پرسی به عنوان یک حق 
ملی و اجرای اصول معطل مانده قانون اساســی در 
زمینه های مختلف، تقویت اصل جمهوریت نظام 
و جامعه مدنــی و... از جمله مهم ترین راهبردها و 
رویکردهای جریان اصالحات اســت که در جلسه 
اعالم وجود ناســا ارائه شد. راهبردهای فوق از یک 
ســو مشکل اصالحات را در دور ماندن از جامعه و 
محصور شدن در برج عاج روشنفکری خود تعریف 
ری را مطرح 

ّ
می کند و از سوی دیگر مطالبات متکث

می کند که بیان کننده وجود آرا و اندیشه های مختلف 
و گاه متضاد در جریان اصالحات اســت. بنابراین 
در اینجا هم با فضایی از تضارب آرا و افکار مواجه 
 و نهایت اصالح طلبی در همین مقام 

ّ
هستیم و حد

ف شده و مانع از روی آوردن به جامعه می شود. 
ّ
متوق

روی آوردن به جامعه نیازمند اولوّیت بندی و تفکری 
سلسله مراتبی اســت؛ در اینجا داشتن یک دیدگاه 
یا ســلیقه سیاســی متفاوت در حوزه سیاست نفی 
نمی شود و داشــتن یک تفکر اجرایی صرف مورد 
تأیید نیســت؛ بلکه سخن بر ســر این است که آن 
دیدگاه یا سلیقه سیاسی خاص و متفاوت در حوزه 
سیاســت، باید در حد و مقام زمینه و بستر معرفتی 
تعریف شود و بیش از همه سیاست ها و برنامه های 
اجرایی و معطــوف به نیازهای کنونــی جامعه در 
دســتور کار قرار گیــرد و این نیازهــا و مطالبات 
جامعه، اولوّیت بندی شده و برای حل آنها برنامه و 
ر و تنوعی از 

ّ
راهکار ارائه شود؛ چرا که جامعه با تکث

خواسته ها مواجه است و احزاب و گروه ها باید این 
ر را در چارچوب سیاست های کالن 

ّ
تقاضاهای متکث

آن نظام سیاســی، اولویت بندی کرده و برنامه خود 
برای حل آنها را ارائه کنند. راهبردها و رویکردهای 
جریــان اصالحات گویای این اســت که نه تنها به 
اولوّیت بندی تقاضاها و خواسته های جامعه توجه 
ری از سیاست ها 

ّ
نشده است؛ بلکه این جریان نیز تکث

رات را سبب 
ّ
و برنامه ها را ارائه می کند و تقابل تکث

می شــود که تنها نتیجه آن داغ شدن فضای فکری و 
روشنفکری و افزایش منازعات سیاسی است و البته 
می دانیم که این منازعــات در حوزه گفتار خالصه 

نخواهد شد. 

 Bیارگیری از جامعه، نه یاری جامعه
ر اصالح طلبان در عین 

ّ
راهبردها و سیاست های متکث

حال که فضای سخن ورزی در جامعه نخبه گرایانه 
و رونق بخشیدن به اقتصاد رســانه ای را بر رفتن به 
درون جامعه و تدوین و اجرای برنامه های راهگشا 
ط می کند، بیان کننده این است که لحاظ کردن 

ّ
مسل

این راهبردهای مختلف با هدف بسط دادن جریان 
اصالحات در جامعــه جهت یارگیری از اقشــار 
مختلف است. نباید فراموش کرد که اصالح طلبان 
امروزه با مشــکل مهمی، همچون ریزش سرمایه 
اجتماعی خــود مواجه هســتند و بنابراین اهداف 
ر آنان به معنای اســتفاده از سبدهای مختلف 

ّ
متکث

و رنگارنگ بــرای جذب رأی از اقشــار مختلف 
مردم است. در اینجا مســئله یارگیری از جامعه به 
معنای فراهم کردن پشــتوانه ای از قدرت مردمی به 
منظور پیشُبرد اهداف سیاسی فوق به شمار می آید 
کــه ماهّیت آنها نه یک برنامه منســجم حکمرانی 
و اجرایــی، بلکه ُمشــتی از آرای گروه ها و عناصر 
مختلف اصالح طلبی است که نه تنها زمینه حرکت 
دادن کشور به ســوی اهداف و سیاست های کالن 
نظام را فراهم نمی کند؛ بلکه جریان سیاسی مذکور 
را هم نزد افکار عمومی و ســرمایه اجتماعی خود 
بدون برنامه اجرایی و یک جریان معترض سیاسی 
معرفی می کند. این چرخه ای است که اصالح طلبان 
د تا کنون درگیــر آن بوده اند و همین 

ّ
از ابتــدای تول

موضوع راه هر گونه بازآفرینی در این جریان را بسته 
است.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

»جســارِت شکســتن تمام خطوط 
قرمــز« حتــی عبــور از مقدســات 
اسالمی، از ویژگی ها و نکات قابل توجه و تأمل 
»اکبر گنجی« است! وی در مقاله ای در روزنامه 
»صبــح امــروز« قیــام امــام حســین)ع( را 
»خشونت« نامید و حتی مشروعیت این قیام را 
زیر ســؤال برد و نوشت :»پیامبر)ص( در بدر و 
حنین و... شمشــیر زد؛ اما آیا جنگ های جبهه 
حق علیه باطل پیامدهای ناخواسته یا آثار وضعیه 
به دنبال ندارد؟ کینه ها و عقده های به جا مانده از 
بــدر و حنین در کجا ســر بــاز خواهد کرد؟ 
خشــونت، فرزند خشــونت اســت و درخت 
خشــونت، میوه هایــی جز خشــونت بــه بار 
نمــی آورد. هیچ کس حق ندارد به صرف اینکه 
خود را حق و دیگران را باطل می داند، دست به 
خشونت بزند و درصدد نابودی مخالفان خود از 
طریق حذف فیزیکی برآیــد.«  این اهانت ها و 
تقدس زدایی ها در روند حیات سیاسی گنجی به 
رویه و سیاستی حتمی الصدور تبدیل شد؛ گویی 
وی به همراه بخشــی از همفکرانش در طیف 
افراطی جریان اصالحات رســالتی برای خود 
قائل بودند تا با تیغ روشنفکری غرب گرایانه به 
مصاف سنت به ویژه بخش دینی آن بروند. از این 

رو،  موارد فراوانی در مقاالت گنجی در توهین به 
حضرت امام حسین)ع( می توان پیدا کرد که به 
دنبال قرائتی مدرن و البته هتاک و وارونه از فلسفه 
قیام و حرکت بزرگ امام حسین)ع( بوده است. 
»انتساب خشونت به امام حسین)ع(« و اینکه 
»تأسی به امام حسین)ع( در شهادت طلبی نیز 
نوعی نگرش خشــونت گرایانه اســت«؛ این 
افراط گرایی و شالوده شکنی به جایی می رسد که 
از منظر آنها، نــه تنها »مردم حــق دارند همه 
مسئوالن را به سؤال کشیده و از آنها انتقاد کنند 
حتی اگر مسئول پیامبر و امام باشد، بلکه به خود 
خدا هــم می توان اعتراض کــرد و او را فتنه گر 
نامید.« روند اهانت و هتاکی وی مرز عصمت 
انبیــاء و اولیــای الهی به مثابه یــک ضرورت 
اعتقادی را نیز درنوردیــد. وی ضمن بیان این 
جمله که »پیامبر و ائمه فقط در برهه ای از زمان 
صالحیــت و مرجعیت داشــته اند«، اعتقاد به 
عصمــت را »ادعایــی معیــوب و مخدوش« 
دانست. اکبر گنجی همسویی عجیبی در طرح 
موضوعات و انتقادات کفرگویانه با دشــمنان 
اسالم و انقالب دارد. وی عالوه بر ژاژخایی ها 
دربــاره قیام امام حســین)ع( و مکتب بیدارگر 
عاشورا، به شدت فلسفه انتظار و امید به آینده را 
زیر سؤال می برد. وی در یادداشتی که در روزنامه 
»صبح امروز« منتشر شد، درباره ظهور حضرت 
مهدی)عج( نوشت: »یکی از خطراتی که آینده 
جنبــش آزادی خواهی ایــران را به طور جدی 
تهدید می کند، اسطوره سازی و قهرمان پروری 
است. اسطوره سازی همیشه مردم را در انتظار 

سراب ابرمرد نجات دهنده باقی نگاه می دارد.«

 فراز و فرود اکبر گنجی  ـ ۲

عبور از خط قرمز!

   ریزش ها    

ســاختارهای نظــام یــا کشــور، مجموعــه  
دســتگاه های اجرایی اســت که آســیب های 
ند شدن روند تحقق 

ُ
معطوف به آنها، ســبب ک

اهــداف و انتظــارات از نظام انقالبی شــده 
است. در بررسی آســیب های ساختاری نظام 
انقالبی، با ســه آســیب عمده »تحول ناقص 
فرهنگی و ســاختاری«، »وابستگی ساختارها 
به نفت« و »دولتی بــودن اقتصاد و ضعف در 
خصوصی سازی« آشنا شدیم. در این مطلب، 
»ضعف در چابکی و چاالکی ســاختارها« را 
بررسی می کنیم. ســازمان ها باید با استفاده از 
راهکارهای مناســب خود را بــه صورت پویا 
با تغییرات ســازگار کنند تا قادر به بقای خود 
شــوند. یکی از بهترین روش ها بــرای مقابله 
با تغییرات، افزایش چابکی سازمان هاســت. 
درواقع، چابکی از عواملی به شــمار می آید که 
به منظــور افزایش انعطاف پذیری، ســرعت و 
کیفیت ســازمان ها مطرح می شود و به معنای 
قابلیت انطباق پذیری بسیار باال در برابر تغییرات 
است. ســازمان چابک می تواند ظرفیتی را در 
ســاختار و روش های عملیاتــی خود به وجود 
آورد که انعطاف پذیری، تغییر و تطبیق با شرایط 
متغیر را بدون نیاز به انجام یکســری تغییرات 
دائمی، اجباری و بنیانی ایجــاد کند. می توان 
چابکی سازمانی را به منزله ترکیب فرآیندها، 

ویژگی های ســازمانی و کارکنان ســازمان با 
فناوری پیشرفته در نظر گرفت.  مسئله مهم در 
بحث چابکی این است که چگونه ساختارهایی 
که براساس یکســری اصول بنا نهاده شده اند، 
بتوانند با ســرعت و دقت، به گونه ای در مقابل 
تغییرات محیطی عکس العمل نشان دهند که 
در شــرایط متحول محیطی، همچنان قادر به 
انجــام کارویژه های خود و تداوم کارایی شــان 
باشــند. بر این اســاس، به ســبب پیچیدگی، 
ســرعت باالی تحوالت محیطی و همچنین، 
طرح انواع تقاضاهایی که متوجه ساختارهای 
کشور اســت، برخی از ســاختارهای موجود 
کشور، قابلیت چندانی برای مواجهه  با شرایط 
جدید ندارند؛ زیرا همچنان با تداوم شیوه ها و 
روش های گذشته، بدون بازنگری و بروزرسانی 
قابلیت های خود، خواهان ادامه  حیات هستند. 
هرچند به ســبب توسعه  فناوری های ارتباطی، 
از این نظر، وضعیت امروز کشــور با یک دهه  
گذشته و پیشــتر از آن بســیار متفاوت است. 
با وجــود ایــن، در برخی حوزه ها، ســرعت 
تغییر و تحول ســاختاری، عقب تر از سرعت 
تحــوالت محیطــی اســت. این قضیــه، در 
مواقعی که رخدادی صــورت می گیرد و برای 
نمونه، رســانه ها از دستگاه های مسئول مطالبه  
پاسخگویی دارند، بیشتر نمایان می شود؛ به این 
ترتیب که هر یک از دستگاه های مسئول، کار را 
به دستگاه دیگری محول می کنند. این وضعیت، 
با چابکی و چاالکی ساختاری در تعارض بوده 
و به پیچیده شــدن و زمان بر بودن روند پیشبرد 

امور می انجامد.

 نظریه نظام انقالبی  -۴۲

ساختارها چاالکی  ضعِف 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-1۵

پدیدآوران واقعی 
مشروطه!

امروزه  بسیاری  از صاحب  نظران، بررسی  
مشــروطیت  و کاوش  درباره ریشــه ها و 
پیامدهای  آن  را برای  آشنایی  نسل  حاضر با 
پیشینه فرهنگ  و سیاست  کشور خویش  و 
عبرت  گیری  از آن  در جهت  بهبود وضعیت  
کنونی  خود، امری  حیاتی  می شــمارند. 
بررســی  مشــروطیت، بدون  پرداختن  به  
مواضع  فکری  و سیاســی آیت الله حاج  
شیخ  فضل الله نوری  ممکن  نیست؛ زیرا 
وی  در مراحل  گوناگون  تاریخ  مشروطیت  
دخیل  و مؤ ثر بوده  و چنانکه  مشروطیت  را 
بســتر بروز نخستین  نزاع جد ی  و اصولی  
بیــن  »دیــن« و »مدرنیســم« در تاریخ  
کشــورمان  به  شمار آوریم، شــیخ  در آن  
هنگامه، پرچم دار دفاع  از دین  بوده و هزینه 
سنگینی  را نیز بابت  این  امر پرداخت  کرده  
است. شیخ شهید همان طور که انقالبی 
عصر استبداد به شمار می آید، اصالح گر 
مقطع دوم و مهم تر زندگی سیاسی خود، 

یعنی مشروطه نیز هست.
مرحوم شیخ نوری در مقدمات ایجاد 
و تحصیل  آنچه  بعدها به  نام  »مشروطیت« 
معروف  شد، نقش  اساسی  داشت  و به  این  

معنا عموم  مورخان  اشاره  دارند.۱ 
بــا ایــن نــگاه، خــود را در حفظ  و 
پاســداری  از آنچه  دستاورد نهضت  ملت  
)قیام  عدالت خانه( می انگاشت، موظف  
می شمرد و بر خالف  برخی  از رهبران  که  
در برابر فشــار و تهدید گروه های  تندرو و 
جریان های سکوالر جا می زدند، با تمام  
توان  می ایستاد و می کوشید مانع  انحراف  
نهضت  از راســت  راه ملی  و اسالمی آن  
به  چپ  و راســت  شــود. احمد کسروی  
می نویســد: »پس  از پیشــرفت  مشروطه  
و باز شــدن  مجلــس، رهبــران  مذهبی 
جنبش  مشروطه  هر یکی  بهره ای  جسته،  
به  کنــار رفتند، ولی  دو ســید ]طباطبایی  
و بهبهانــی[ و حاجــی  شــیخ  فضل الله 
همچنان  باز ماندند و چون  مشــروطه  را 
پدیدآورده خود می شماردند، از نگهبانی  

باز نمی ایستادند.«2
جریانــی  که  به  نام  مشــروطه  در تاریخ  
کشــورمان  معروف  شــده، خود مسبوق  
بــه  نهضــت  اصیل  اســالمی  و مســتقل  
عدالت خانــه  بود که  رهبــری  آن  به  عهده 
)باأل خص  شــیخ  فضل الله(  دین   علمای  
قرار داشت  و مقصد عمده اش  نیز تأسیس  
عدالت خانه  بود. هجرت شیخ  و سیدین  به  
قم  در صدر مشروطه، به  همین  منظور انجام  
گرفت  و صدور دست خط  تأسیس  مجلس  
شورای  اسالمی  از ســوی  مظفرالدین شاه  
نیز دستاورد همین  حرکت  بود. مع األ سف  
همزمان  با هجرت  علما به  قم، با کارگردانی  
سفارت  انگلیس  و ستون  پنجم شان  در داخل  
کشور، طرح  کشاندن مردم  ساده  و غافل  به  
سفارت  ریخته  شد و اســتعمار بریتانیا به  
دسایس  معمول  خود شدت  بخشید و برای  
نسخ  و نابودی  آن  قیام  اسالمی  ـ مردمی، از 
طریق  سیاست  خطرناک  مسخ  و انحراف  
وارد شــد. نقشــه مزبور به زودی  شــعار 
عدالت خانــه  را جایگزین شــعار وارداتی 
مشــروطه  کرد. همچنین به  یــاری  کاردار 
سفارت، در دست خط  شاه محتضر مبنی  
بر اجازه تأســیس  مجلس  شورای  اسالمی  
دســت  برده  و قیــد اســالمی  را در دوران  

مشروطه از عنوان  مجلس  حذف  کردند!3 
پــس  از آن هــم  مانع  تثبیــت  عنوان  
»مشروعه« به  جای  »مشــروطه« شدند 
و این  البته  آخرین  گام  انحرافی  در مســیر 

نهضت  ملت  نبود.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

در میانه ای از تکّثر و بی ُکنشی
تأملی در سیاست های اعالمی نهاد اجماع ساز اصالح طلبان
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

ساقه موز یکی از ارزشمندترین 
بخش های درخت موز اســت؛ 
چرا که از الیاف ســاقه های این 
درخت می توان در صنایعی مانند 
گونی بافی، طناب بافی، پوشاک 
و تولیــد ابریشــم و اتصاالت 
در  متأسفانه  اما  اســتفاده کرد؛ 
طــول دهه هــای گذشــته نبود 
فناوری و تجهیــزات فنی الزم 
ســاقه  الیاف  اســتخراج  برای 

درخت موز موجب شــده بود ساقه درخت موز سوزانده شود؛ 
اما خوشبختانه مهندسان جوان کشورمان توانستند با ابتکار خود 
تجهیزات استخراج الیاف ساقه درخت موز را در کشور تولید 
کرده و منبع درآمد جدیدی برای باغداران این حوزه ایجاد کنند.

 نوآوری ای دیگر
استخراج الیاف ساقه موز

گسترش نفوذ و قدرت چین در 
سطح جهان تنها به سطح زمین 
و معادالت حاکم بر آن محدود 
نیست؛ بلکه چینی ها در تالشند 
ایســتگاه فضایی  ایجاد یک  با 
 جای 

ً
جدید در فرای زمین عمال

پای خود در آســمان را تقویت 
کنند. در این راستا دولت چین 
در اطالعیــه ای رســمی اعالم 
کرد، این کشور ایستگاه فضایی 

خود را از طریق ۱۱ پرتاب در سال های 2۰2۱ و 2۰22 احداث 
 نیاز چینی ها به 

ً
خواهد کرد. احداث این ایستگاه فضایی عمال

ایستگاه فضایی بین المللی تحت کنترل آمریکایی ها را بر طرف 
خواهد کرد.

 سفر به فضا
اولین ایستگاه فضایی چین

به دلیل تهاجم فرهنگی غرب، 
بــه ویــژه در فضــای مجازی 
بســیاری از کودکان و نوجوانان 
ما دایــره لغات محــدودی در 
حوزه واژگان زبان فارسی دارند، 
تقویت  برای  خوشــبختانه  اما 
واژگان زبان فارسی فرزندان مان 
وجود  گوناگونی  راهکارهــای 
دارد کــه یکــی از جذاب ترین 
آ نها نرم افزار »قندونه« اســت. 

قندونه یک بازی جذاب برای حافظه و یادگیری لغت و واژگان 
جدید است که در ابتدا با مراحل  ساده آغاز شده و سپس کم کم 
چالشــی می شود و فرزندان شما را در انتها به لغت دانانی قهار 

بدل می کند.

قندونه  
تقویت زبان فارسی

شــاون کینگ، فعــال رســانه ای آمریکایی: 

عجیب اســت که دولت بایــدن و کنگره 
تحت کنترل دموکرات هــا تا کنون هیج 
کمک مســتقیمی بــرای مردم ارســال 
نکرده اند. نــه چک 2 هــزار دالری. نه 
چک ۱4۰۰ دالری. االن تقریبا ماه مارس 
است! بایدن در ماه های گذشته قول کمک 

به مردم را داده بود.

ایران  پیمان علیشــاهی، کاریکاتوریســت: 

را بزرگ مــردان ایرانی بــزرگ کردند، 
امــا وقتی تقدیر ایران دســت دلقک ها و 
عروسک های خیمه شب بازی انگلیسی 
افتاد، ایران بزرگ تبدیل شد به گاو شیرده 
انگلیس و آمریکا! و اگر انقالب اسالمی 

نبود، امروز چیزی از ایران نمی ماند.

محســن رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام: دولت و مجلس به خاطر 

منافع ملی و معیشــت مــردم، به تفاهم 
نگرانی مجلس شورای اسالمی  برسند. 
درباره بیانیه مشترک دولت و آژانس، حق 
اســت. اروپا و آمریکا باید هرچه زودتر 
تحریم ها را بردارنــد. مصوبه مجلس را 

نمی توان مشمول مرور زمان کرد.

امیرعلــی ابوالفتــح، کارشــناس مســائل 

سیاسی: اینکه شبکه آب و برق یک ایالت 

گرمسیری همچون تگزاس در پی سرمای 
قطبی از کار بیفتد، چندان عجیب نیست؛ 
عجیب آن است که شــرکت های توزیع 
بــرق در آمریکا برای در ســرما ماندگان 
قبض های پنج هزار دالری و هفت هزار 

دالری صادر کرده اند!

عبدالناصر همتی، رئیــس بانک مرکزی: در 

دیدار با ســفیر ژاپن نیز بــه نماینده ژاپن 
تأکید کــردم کشــورهای دوســت باید 
فارغ از فشــارهای سیاسی به همکاری با 
یکدیگر اهتمام ورزند. طرف ژاپنی باید در 
خصوص استفاده ایران از منابع ارزی خود 
و انتقال آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک 

مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.

محمد ایمانی، فعال رســانه ای: نشانه درستی 

مسیر در قانون مصوب مجلس برای کاهش 
تعهدات برجامی، دســت وپا افتادن غرب، 
و از جمله مجوز گرفتــن کره جنوبی برای 
تسویه بدهی اش به ایران است. اگر قاطعیت 
مجلس برای بازگرداندن تــوازن به اجرای 
برجام )تعهد در برابر تعهد/ نقض در برابر 
نقــض( نبود، آمریــکا و اروپا بــه صرافت 
نمی افتادند برای توقف یا تزلزل در تصمیم 
ایران، امتیازات محدود پیشــنهاد کنند. اما 
این شــروع راه است. ایران دیگر نه خریدار 
وعده های بی تضمین اســت و نه مشــتاق 
مشــوق های کم خاصیت! فقــط لغو قابل 
راستی آزمایی همه تحریم های بانکی و نفتی.

کبری آسوپار، فعال رسانه ای:  اصالح طلبان 

از احترام به مردم زیاد می گویند؛ اما برای 
۱4۰۰ از جهانگیری هم )با همه گاف ها 
 
ً
در دولت( نام می برنــد، و این یعنی کال
روی شعور مردم حســابی باز نمی کنند. 
گرچــه بحــث از ظریف و نــوه امام هم 
نشانه های خوبی ندارد. در واقع به مهارت 
خــود در فریب، امید بســته اند و نه رأی 

 آگاهانه مردم.

ســیدامیر ســیاح، فعال رســانه ای: گرمای 

غیرعــادی بهمــن۹۹ در کنار ســرمای 
فعلی، محصــوالت باغــی را در خطر 
یخزدگی قــرار داده. برخی باغداران این  
شــبها کنار درختها آتش روشن می کنند 
تا سردرختی ها یخ نزنند. در ایام پرفیض 
نیمه رجب، بــرای موفقیت باغداران دعا 

کنید.

با پیشرفت فناوری و شیوع ویروس کرونا، فضای 
مجــازی در زندگی بشــر نقش بســزایی یافته و 
مردم به فضای مجازی بیشتر سوق داده شده اند. 
در واقــع، می تــوان این دوران را عصر زیســت 
مجازی نامیــد؛ عصری که همه ابعــاد زندگی 
انســان معاصر را تحــت تأثیر قرار داده اســت. 
پلتفرم ها به منزله زیرساخت ، بستر را برای اجرا 
و ارائه محتوا از طریق نرم افزارها فراهم می کنند 
و سبب شــکل گیری و پیاده سازی مأموریت های 
متعــدد رســانه ای و ارتباطــی در عرصه فضای 
مجــازی می شــوند. از ویژگی هــای این عرصه 
می توان شبکه ای شدن، هوشمند شدن، تعاملی 
شدن، خدماتی شدن، فشردگی زمانی و مکانی، 

همگرایی ابزارها و بر خطی دائم را برشمرد. 
شــروع به فعالیت رسانه های اجتماعی، نظیر 
توئیتر، تلگرام و اینســتاگرام در کنار رسانه های 
جمعــی مانند تلویزیــون، پایگاه هــای خبری و 
نشریات در میزان کنترل و هدایت افکار عمومی 
موثر واقع شده است. ارتباط تعاملی و مشارکتی 

مخاطب با رســانه های اجتماعی، تولید و انتشار 
محتوا از ســوی کاربر برخــی از تفاوت های این 
رسانه ها با رســانه های جمعی ســنتی به شمار 
می آینــد. ضمن آنکه پیام رســانی مانند تلگرام، 
پلتفرمی اســت که برای ابزارهای دیگری مانند 
ربات ها امکان فعالیت بر بســتر خود را می دهد. 
در این راســتا، توجه بــه فرصت ها و تهدیدهای 
این عرصه حائز اهمیت خواهد بــود؛ از این رو 
در مناسبات حساس جامعه از جمله انتخابات، 
ظرفیت های فضای مجازی و رسانه های اجتماعی 
کــه در جهت تأثیر بــر افکار عمومی اســتفاده 

می شــوند، اهمیت مضاعف خواهند داشــت. 
تبدیل تهدیدات این رســانه ها به فرصت  در ایام 
انتخابات با نقش آفرینی جبهه انقالب در فضای 
مجازی امکان پذیر و مورد انتظار است. رسانه های 
معانــد در مرحله  اول با هــدف حضور حداقلی 
مردم در پای صندوق های رأی به وسیله  سیاه نمایی 
و ایجاد حس ناامیدی در افکار عمومی ســعی بر 
القای نارضایتی در جامعه دارند و در مرحله دوم با 
تکنیک های عملیات روانی از جمله برچسب زنی، 
تحریــف برای تکذیــب، تحریــک عواطف و 
احساسات، شدت و اغراق، حرکت از پله دوم و 

پارادوکسیکال سعی در تخریب کاندیدای اصلح 
و هدایت افکار عمومی به ســمت کاندیداهای 
ناکارآمد و غرب زده دارند. با توجه به اینکه فضای 
مجازی، شکل بسط یافته  فضای حقیقی است که 
تعامالت میان مردم را شــبکه ای کرده و مرزهای 
زمانــی و مکانــی را درنوردیده و امــکان تأمین 
نیازهــای محتوایی را در این بســتر فراهم آورده 
اســت، جبهه انقالب می تواند در ایام انتخابات 
در فضای مجازی با شبکه ســازی، وحدت کلمه 
و برنامه ریزی مــدون از جمله تأثیر حضور مردم 
در تأمین امنیت ملی، ارائــه معیارهای انتخاب 
کاندیدای اصلح و تأکید بر کارآمدی آن با ارجاع 
به کارنامه عملی و تجربه های پیشین، نقش آفرینی 
کند. البته این نقش آفرینی باید به دور از شعارزدگی 
و حزب گرایی و با گفتمان سازی تکلیف محوری 
صورت گیرد. این گفتمان با لحاظ  حق  رأی برای 
افراد جامعه، تأثیر هر رأی را در تعیین سرنوشت 
و ســعادت دنیا و آخرت فرد و جامعه مورد توجه 
قرار می دهد و حضور حداکثری مردم و انتخاب 
شایسته آنان را به منزله تکلیفی الهی و مسئولیتی 
ملی و اجتماعی دارای تبعات مثبت و منفی قابل 
توجه قلمداد می کنــد. کاربر محور بودن فضای 
مجازی، امکان این گفتمان سازی را با استفاده از 

فرصت شبکه سازی در آن فراهم می کند.

ینی در عصر فضای مجازی  انتخابات و نقش آفر

                      

امروزه فضای مجازی یا به تعبیر عامیانه آن اینترنت 
و شبکه های اجتماعی مجرایی برای بازنمایی رقابت 
گفتمان های سیاسی در جهان و جامعه امروز ما شده 
است و هر بار با نزدیک شدن به موسم انتخابات این 
فضا و بستر ارتباطی به محل یارکشی، رقابت، جدال 

و تقابل جریان های سیاسی بدل می شود.
مهم تریــن نقــش فضــای مجــازی در ایــام 
انتخابات، شکل دهی چارچوب های ذهنی رفتاری 
کنشگران تأثیرگذار بر نتیجه انتخابات به ویژه آحاد 
رأی دهندگان است و همانگونه که مشخص است، 
هیچ رســانه ای مانند فضای مجازی توان و ظرفیت 
شکل دهی به چارچوب های ادراکی افکار عمومی 
را ندارد؛ چرا که فضای مجازی برخالف دیگر انواع 
سنتی رســانه ها اعم از رادیو، تلویزیون و روزنامه ها 

همیشه در دســترس مخاطب اســت و وابستگی 
مخاطب به آن قابل مقایسه با هیچ رسانه ای نیست.

اصطالحی  »چارچوب سازی«  یا  »قاب بندی« 
اســت که به انتخاب یک زاویه برای ثبت و نمایش 
یک ســوژه یا ارائه یک موضوع اشاره می کند، البته 
 طــرح و نمایش یک موضــوع از یک زاویه 

ً
طبیعتا

خــاص موجب پنهان ماندن یــا دخل و تصرف در 
طرح دیگر زوایای یک مسئله می شود.

به عبارت دقیق تر، چارچوب سازی یک تکنیک 
عملیات روانی در راســتای مدیریت افکار عمومی 
است که استفاده بی ضابطه از آن در عرصه انتخابات 
می توانــد تهدیدات و آســیب های فراوانی را برای 
جامعه و کشور به همراه داشته باشد و حتی موجب 
القای ناامیدی به جامعه و کاهش مشارکت مردم در 
انتخابات شود؛ در حالی که با توجه به تعاملی بودن 
رســانه های نوین، فضای مجازی باید در خدمت 
رونق بخشی به انتخابات و افزایش مشارکت عمومی 

در این صحنه حساس سیاسی باشد.
حال هر چند تا انتخابــات خرداد ماه ۱4۰۰ راه 

زیادی باقی مانده اســت؛ اما از هم اکنون می توان 
به خوبی شــکل گیری آرایش سیاســی در فضای 
مجازی را مشــاهده کرد؛ به ویژه بــه این دلیل که 
درگاه های اطالع رســانی کوچک و بزرگ فعال در 
فضای مجازی از هم اکنون با اتخاذ جهت گیری های 
 به عنوان تریبون جریان های سیاسی 

ً
انتخاباتی عمال

در حال چارچوب ســازی و تأثیرگــذاری بر افکار 
عمومی هستند.

در زمینه نقش فضای مجازی در انتخابات پیش 
رو باید به این نکته توجه داشت که محدودیت های 
فیزیکی و بهداشــتی ناشی از شــیوع ویروس کرونا 
خواه ناخــواه زمینه را بــرای نقش آفرینــی بیش از 
پیش فضای مجــازی و پلتفرم های ارتباطی به ویژه 
پیام رسان ها در انتخابات خرداد ماه سال آینده فراهم 
کرده است، اما آنچه موجب نگرانی است، بی ضابطه 
بودن فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی کشورمان 
اســت و از هم اکنون این نگرانی احساس می شود 
که انتشار اخبار جعلی یکی از مهم ترین آسیب های 

تبلیغات انتخاباتی بهار سال آینده خواهد بود.

برای نمونه، طرح ادعای دست بوسی فرح پهلوی 
علیه یکی از چهره های سیاســی فعــال در عرصه 
انتخابات آن هم بدون ارائه هیچ سند و مدرک قابل 
ارزیابی، هر چند انعکاس قابل توجهی در شبکه های 
اجتماعــی یافت؛ اما این ماجرا موجب شــد تا بار 
دیگر زنگ هشدار رونق یافتن اخبار جعلی در فضای 

اطالع رسانی غیر رسمی کشورمان داغ شود.
البته طی هفته های گذشته شورای عالی فضای 
مجازی در رابطه با مقابلــه با اخبار جعلی مصوبه 
خوبی داشــت؛ اما نمی توان انتظار داشت این قبیل 
مصوبه ها مانع از گسترش اخبار جعلی در رسانه ها 
و شبکه های مجازی غیر بومی و پر طرفداری، مانند 

اینستاگرام شود.
از ایــن رو از هــم اکنون بایــد از کلیه نهادهای 
فرهنگی و به ویژه رسانه های کشور درخواست کرد 
کــه به دو رویکرد دعوت کمپین هــای انتخاباتی به 
اولویت بخشی به منافع ملی و افزایش آگاهی افکار 
عمومی نسبت به پدیده اخبار جعلی توجه ویژه ای 

داشته باشند.

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

ساختگی وایت های   ر
پرشور انتخابات  کمین  در 

نگاهی به حواشی زودهنگام انتخاباتی در فضای مجازی

فاطمه کریمی دردشتی
کارشناس  رسانه
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سیاست
۱۳

 میراث هنری فاخری
 که در خطر است

»خط« مهم ترین میراث فرهنگی و هویتی 
هر ملت و کشوری شناخته می شود که نه به 
راحتــی می توان آن را تغییر داد و از کنارش 
گذشــت و نه می تــوان در مقابــل عوامل 
تهدیدکننــده این میراث هویتی، ســاکت 
نشســت. هر جامعه ای هم کــه به راحتی 
رســم الخط ملی اش را از دســت بدهد یا 
چیزی را با آن مخلوط کند، دیر یا زود، دیگر 
عناصر هویتی اش را هم از دست می دهد.  
اما فرهنگ ما، در کنار »خط فارســی« که 
صدالبته ارزشــمند و هویت ساز است، با 
یــک میراث فرهنگی و هنــری مکمل هم 
روبه روســت و آن هنر »خطاطی« اســت. 
هنر خطاطی از چند قــرن پیش تا امروز و 
با تدبیر صائب و سرپنجه هنرمندان خوش 
ذوقی، از میرعماد حســنی و عمادالکتاب 
قزوینــی گرفته تا امیرخانــی معاصر ما، به 
عنوان جلــوه ای فاخر و چشــم نواز از هنر 
ایرانــی تولد یافتــه و با گذشــت زمان، نه 
تنها از اعتبــار و اصالت نیفتاده، بلکه فاخر 
بودن آن با قوت بیشــتری حفظ شده است. 
ایرانی  خوشنویســی  مختلــف  گونه های 
از نســتعلیق و شکسته نســتعلیق گرفته تا 
گونه های برگرفته از خطوط عربی و اسالمی 
مانند نســخ و ثلث، هر یک شکوه و زیبایی 
خاص خودشــان را دارنــد و در این میان، 
خط نستعلیق عمومیت بیشــتری داشته و 
عالقه مندان را بیش از دیگر گونه های خط 
به خود جذب کرده اســت. ده ها و صدها 
انجمن خوشنویســان شکل گرفته در جای 
جای کشورمان در دهه های مختلف تاکنون، 
محلی شده است برای آموزش و رشد دادن 
اســتعدادهای نهفته در میــان نوجوانان و 
جوانان این مرز و بوم هنرخیز. تا همین یک 
دهه پیش هم، آمــوزش هنر خطاطی ـ ولو 
به صورت شکسته بســته و حداقلی ـ یکی 
از ســرفصل های آموزشی درس هنر در سه 
ســال دوره راهنمایی بود که بهانه ای فراهم 
می کرد برای آشنایی نوجوانان با این میراث 
هنری هویت ســاز و بی نظیر و البته کشف 
اســتعدادهای برتر در این حوزه؛ عالوه بر 
مدارس، در کانون هــای فرهنگی ـ هنری 
هم، آموزش خطاطی یکــی از برنامه های 
ثابت و همیشگی و البته پرمخاطب بود. اما 
به نظر می رسد در یک دهه اخیر و همزمان 
با انس گرفتن روزافزون کودکان و نوجوانان 
و حتی جوانان بــه پدیده های جدید مانند 
فضای مجازی و بازی هــای رایانه ای، هم 
آموزش و ترویج هنــر خطاطی در بین آنها 
به شــدت کمرنگ شــده و هم اینکه حتی 
آموزش و ترویج »خط تحریری« به عنوان 
جلوه و برشی از خط نستعلیق، رنگ باخته 
و این یک خطر برای جامعه ماست که یکی 
از مهم ترین مواریث هنری آن به فراموشی 
و غربت سپرده شــود. بدون تعارف، اگر از 
نوجوانان امروزی دربــاره هنر خطاطی به 
طور عام و خط نســتعلیق و قلم نی و دوات 
و... به طور خاص پرسیده شود، شاید تعداد 
انگشت شماری با این کلمات بیگانه نباشند 
و بدانند خطاطی چیست. این مسئله نتیجه 
کم کاری دســتگاه های فرهنگی و آموزشی 
ماست که آموزش این میراث هنری را ولو 
در حد ابتدایی و اولیه آن، جدی نگرفته اند 
و کم کم می رود که این پدیده غرورانگیز به 
فراموشی کامل سپرده شود. در کنار احساس 
مسئولیت برای همه عناصر فرهنگی و هنری 
هویت ســاز، باید باور کنیم و اهتمام کنیم 
برای صیانت از هنــر ملی خطاطی ایرانی 
تا تأثیر این صیانــت و آموزش و ترویج، در 
بهبود دست خط عمومی جامعه و نیز شکوفا 
شدن اســتعدادهای مبتکرانه جدید در این 

میدان هنری دیده شود.

 BBBB به تازگی آماری اعالم کردند که وضعیت 
شــمارگان حــوزه کــودک و نوجــوان 
نگران کننده شده است و هر سال الغرتر و 
نحیف تر از قبل می شود. به نظر شما دلیل 
اصلی این موضوع چیست؟ آیا می توان 
گفت گران بودن کتــاب برای خانواده  ها 

دلیل اصلی این وضعیت است؟
در اینکه به طور کلی مطالعه کاغذی، یعنی کتاب 
 
ً
و نشریه در کشور ما در همه مقاطع سنی به طور کامال
 
ً
محسوسی کاهش یافته، هیچ تردیدی نیست؛ اما لزوما
دلیل این موضوع اقتصادی نیســت. هر چند مسائل 
 مهم و مؤثر است، پیدا شدن رقبای 

ً
اقتصادی هم قطعا

خیلی قوی و جذابی همانند فضای مجازی، اینترنت، 
ماهواره و... نیز سبب شده است مطالعه متون کاغذی 

کاهش یابد.
در حال حاضر، بیشــتر وقت مردم در گوشــی ها 
صرف می شود که البته به تازگی به دلیل شیوع بیماری 
کرونا بچه های کم ســن و سال هم به این فضا کشیده 
 عاقبت خوبی نخواهد داشت. جاذبه 

ً
شده اند، که قطعا

این گوشی، والدین را هم به خود جلب کرده و فرصتی 
بــرای مطالعه و کارهای بیشــتر از مطالعه در زندگی 

نگذاشته است، چه برسد به کودکان و نوجوانان!
بنابراین مــن عامل اصلی و مهم تــر را این چنین 
سرگرمی هایی می دانم، با این حال نمی توان منکر گرانی 
کتاب شد. اآلن وقتی یک کتاب کودک چاپ می شود، 
خانواده مجبور است 2۰ هزار تومان یا ۱5 هزار تومان 
برای آن هزینه کند. درســت اســت این مبالغ از نظر 
ارزش مادی چیزی نیست، ولی برای طبقاتی از مردم 
مبلغ قابل توجهی است، حداقل برای کارمندانی که از 
متوسط به پایین هستند یا حقوق ثابت دریافت می کنند 
و برای کارگران مبالغ زیادی است. از آن طرف مراجعه 

به کتابخانه ها هم برای جبران این وضعیت گرانی وجود 
 کتابخانه های کانون پرورش فکری 

ً
ندارد. در کشور قبال

کودک و نوجوان را داشــتیم، البته تعدادشان محدود 
بود؛ ولی وجود داشت و کار می کرد که عده ای مراجعه 
می کردند و کتاب می گرفتند و اســتفاده می کردند. اما 
در حال حاضر مراجعه به کتابخانه هم به شــدت افت 
کرده است که دلیل این امر را نمی توان مسائل اقتصادی 
دانســت.  از حدود ده ســال پیش در یک اقدام بسیار 
خوب بیشتر کتابخانه های عمومی کشور برای اولین بار 
صاحب بخش مستقل کتاب کودک و نوجوان شدند؛ 
 
ً
در حالــی که قبــل از آن کتابخانه های عمومی مطلقا

بخش کودک و نوجوان نداشتند.
در حال حاضر این بخش های ویژه کودک و نوجوان 
در دسترس خانواده هاست و می تواند تا حدود زیادی 
گرانی کتاب برای قشرهای پایین جامعه را جبران کند. 
من آمار دقیق ندارم؛ اما به نظر می رسد مراجعه بچه ها 
 
ً
برای گرفتن کتاب و مطالعه کتاب در این بخش قطعا
نسبت به چندین سال پیش به شدت کاهش یافته است 
 
ً
که این هم دلیل دیگری می تواند باشد برای اینکه لزوما

افت مطالعه دلیل اقتصادی ندارد.

 BBBB پس در واقع این مشکل، معضلی فرهنگی
است تا اقتصادی!

بله، متأسفانه شبکه های مجازی و اینترنت وضعیت 
خاصی را به وجود آورده، بــرای عده ای هم به صرفه 
نبوده و نخواستند اینترنت ملی را در کشور ایجاد کنند. 
شــاید از نظر اقتصادی به سود این عده نبوده است که 
اینترنت غیر ایرانی را فیلتر کنند، نتیجه هم این شــده 
اســت که فرزندان مان زمان زیادی را به جای خواندن 
کتاب در فضــای مجازی می گذراننــد؛ در حالی که 
می شد با این کارها حداقل از این جنبه غیرسالم فضای 

مجازی کاست. 

 BBBB وضعیت حــوزه کتاب هــای ترجمه ای 
کــودکان و نوجــوان را چطــور ارزیابی 

می کنید؟
در یک دوره ای در کشــور ما روی چاپ آثار ترجمه ای 
ویژه کودک و نوجوان وزارت ارشاد نظارت و دخالت 
داشت و خیلی راحت می توانست این نظارت را انجام 
دهد و مشــکلی وجود نداشــت؛ برای نمونه، در دهه 
6۰ اجازه نمی دانند کتاب های کمکی مشــهور به فتو 
رمان، کتاب های کارتونی، برای بچه ها چاپ شود. از 
یک مقطعی به بعد، فکر می کنــم از دوره دولت آقای 
رفسنجانی بود که به طور محدود اجازه دادند هر ناشر 
یک یا چند عنوان از این کتاب ها را چاپ کند. االن به 
طور مطلق هیچ منع و محدودیتی در مورد این کتاب ها 

وجود ندارد. این نمونه های کوچکی است. 
انقالب که پیروز شد، متوسط درصد آثار ترجمه ای 
 76 درصد 

ً
ما در عرصه ادبیات کودک و نوجوان تقریبا

بود؛ یعنــی از هر ۱۰۰ کتابی که بــرای بچه ها چاپ 
می شــد، 76 مورد ترجمه بود و 24 مورد تألیفی بود. 
بعــد از انقالب در دهه اول بعد از پیروزی انقالب این 
 معکوس شد؛ یعنی حدود 75 درصد آثار 

ً
نسبت تقریبا

تألیفی بود و باقی ترجمه ای بود. غیر از این ســمت و 
سوی ارزشی و محتوایی آثار ترجمه ای بعد از انقالب 
در دهه اول، درســت در جهت عکس سمت و سوی 
ارزشــی و محتوایی آثار ترجمــه ای قبل از انقالب در 
این زمینه شــد. االن من در آماری که جسته و گریخته 
می بینم، )البته هیچ مرکزی نداریم که قابل اعتماد باشد 
و هر سال به صورت دقیق نسبت تألیف و ترجمه را در 
این عرصه اســتخراج کند؛ ولی همین مقدار که بیان 
می شــود( این چنین است که به شرایط قبل از انقالب 
برگشتیم، یعنی از نظر نسبت تألیف به ترجمه به همان 
حدود یک چهارم تألیف و سه چهارم ترجمه می رسیم. 

 62 درصد ترجمه و 3۸ درصد تألیف را که چند 
ً
تقریبا

سال پیش دیدم و به تازگی مروری داشتم، گفته بودند 
 به همان وضعیت قبل 

ً
وضع بدتر از این اســت و تقریبا

از انقالب رسیدیم و این بسیار بد است؛ زیرا انقالب 
مــا انقالب فرهنگی بود و االن از این نظر به شــرایط 
 نمی توان گفت کتاب کودک 

ً
قبل برگشتیم؛ یعنی عمال

و نوجوان ما کتاب کــودک و نوجوان نظام جمهوری 
اسالمی است. به هر حال کتاب های ترجمه ای چه با 
متن و چه با تصاویر به طور غیرمستقیم و خیلی ظریف 
فرهنــگ غربی را به بچه های ما القا می کنند. این را به 
فیلم های خارجی که برای بچه ها ترجمه می شــود و 
بعضی بــدون اینکه اصالحاتی در آن صورت گیرد در 
دسترس قرار می گیرد، غیر از شبکه پویا و کودک ندیدم 
در شــبکه های دیگر آن طور که بایــد این اصالحات 
انجام گیرد. اینها به نوعی فرهنگ سازی برای فرزندان 
ماســت، چطور می توان از بچه هــا در این زمینه توقع 
داشــت. ارشاد به سادگی می توانســت این جریان را 
کنترل کند؛ ولی عزمی در این زمینه در این دولت وجود 
ندارد؛ بلکه به نظر می رسد به ترویج این شرایط کمک 
می کنند؛ یعنی بنا دارند نسل کودک و نوجوان ما را به 
گونه ای بار بیاورند که مانند برخی مسئوالن دو تابعیتی 
و خودباخته ما در برابر فرهنگ غرب خودباخته شوند 
و در واقع لشکر آنها در این عرصه شوند. ترجمه یکی 
از این اقدامات اســت، فضای مجازی هم بدتر از این 

است.

 BBBB چه راهــکاری برای بهبــود این وضعیت
پیشنهاد می کنید؟ 

راه ساده همان کاری است که چند دهه پیش به ارشاد 
پیشنهاد دادم و گفتم شما به هر ناشر کودک و نوجوانی 
بگویید به ازای هر سه کتاب تألیفی که چاپ می کنید، 

اجازه دارید یک کتاب ترجمه ای چاپ کنید. 

یادداشت

رمان »ُبر شــکن« برهــه ای از 
تاریــخ را که تأثیــر فراوانی در 
زندگی مردم استان چهارمحال 
و بختیــاری داشــته، روایــت 
می کند و با نمایش دادن سبک 
زندگــی مردم آن زمــان برخی 
و  نادرســت  مناســبت های  از 
پیامدهــای منفــی اقدامــات 
حکومت پهلوی در زندگی مردم 
را بیان می کند. این رمان نوشته 

حمید علیدوستی شهرکی اســت. برای نوشتن این رمان یک 
سال تحقیق میدانی و پژوهش شده و نوشتن آن حدود دو سال به 
طول انجامیده است. انتشارات سوره مهر این رمان را در ۱56 

صفحه با شمارگان ۱25۰ نسخه منتشر کرده است.

شکن  ُبر 
رنج و تالش مردمان روستا

   رمان    

کتاب »عزیز خانــوم«، روایتی از 
زندگی کبری حسین زاده حالج، 
مادر شــهیدان محســن، جواد، 
علی اصغر و محمدرضا بارفروش 
به قلم فاطمه جعفری اســت که 
انتشــارات »راه یار« آن را منتشر 
کرده است. »عزیز خانوم« داستان 
یکی از زنان انقالبی کاشان است؛ 
زنانی که مانند مردان و دوشادوش 
آنان در جنگ ها شــرکت کردند 

و برای پیروزی و موفقیت ایران حاضر شــدند از همه چیزشــان 
بگذرند؛ از جمله مال و جان، همسر و فرزند؛ فرزند که عزیزترین 
کس است و پاره تن و از چشم عزیزتر و محبوب تر. »عزیز خانوم« 

در ۱۱2 صفحه و قیمت ۱7 هزار تومان راهی بازار شده است.

یز خانوم  عز
ناگفته های ناب از مادر چهار شهید

   کتاب    

ســمیه مروتی، مدیر گروه کودک 
و نوجوان شبکه »الکوثر« گفت: 
»پیش تولید فصل دوم انیمیشــن 
»زکریــا جابر« محصــول گروه 
کودک شبکه الکوثر کلید خورد. 
فصل اول این انیمیشــن در ۱۰۰ 
کودک  مخاطبان  برای  قســمت 
و نوجوان ســاخته شــد. با رضا 
فصاحت، تهیه کننده و کارگردان 
فصل اول انیمیشن مجددا به توافق 

رســیدیم و هم اکنون فصل دوم این انیمیشن پرطرفدار با تکنیک 
کات اوت دیجیتال و در ۱۰۰ قســمت 7 دقیقه ای در مرحله پیش 
تولید قرار دارد.« »زکریا جابر« کودک شش ساله عربستانی است 

که مظلومانه به دست عمال آل سعود به شهادت رسیده است. 

    انیمیشن    

جابر  یا  زکر
روایت زندگی کودک عربستانی

فرهنگ یق فرهنگ غربی ، در قصه کودک ایرانی! تزر
بررسی ادبیات کودک در گفت وگو با محمدرضا سرشار

حامدحسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

دهه ۶0 را دهه طالیی ادبیات کودک و نوجوان می دانند، روزهای خوش برای ناشــرانی که کتاب های تألیفی این حوزه را جدی گرفته بودند. در واقع، 
از آنجا که انقالب اســالمی، انقالب فرهنگی بود همگان به خوبی دریافته بودند که فرهنگ آینده کشــور در دستان کودکان و نوجوانانی است که دوره 
تربیت پذیری را می گذرانند. در آن روزها جدی ترین کارها در این عرصه تولید و ماندگار شــد و نویسندگان بسیار خوبی خاطراتی عمیق و ماندگار برای 
نسل آن روز باقی گذاشتند، نویسندگانی مانند محمدرضا سرشار)رضا رهگذر(، مصطفی رحماندوست و بسیاری دیگر. اما متأسفانه این روزها حال این 
حوزه ادبیاتی خوب نیست، به گونه ای که به تعبیر بسیاری ادبیات کودک و نوجوان به کما رفته است؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم به سراغ محمدرضا 

سرشار)رضا رهگذر( برویم و در این زمینه با او به گفت وگو بنشینیم:
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۱4

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

رخ به رخ با برف و نفاق

عدم موفقیت دســتیابی به اهداف برخی 
عملیات ها در دوران دفاع مقدس را نباید 
فقط به نحوه نبــرد و رویارویی رزمندگان 
با نیروهای دشمن محدود کرد. فشارهای 
خارجی، مســاعد نبودن شــرایط جوی، 
وضعیت اقتصادی و سیاسی مردم و ده ها 
موضوع دیگر هم در آن سال ها می توانست 
بر معادالت مناطق جنگی اثرگذار باشد. 
برای نمونه، در روزهایی که رزمندگان در 
جبهه شمالغرب با ارتفاعات صعب العبور 
دســت به گریبــان بودنــد، وضعیت آب 
و هوایی به شــدت سخت شــده بود، به 
گونه ای که بارش سنگین برف در دهه سوم 
بهمن ماه ۱366 ذهن همه فرماندهان را به 
خود معطوف کرده بود.  حســین شفیعی، 
یکی از راویان دفتر سیاسی سپاه در قرارگاه 
رمضان در یادداشت هایش می نویسد: »در 
طول راه مشــاهده می شد که جاده از برف 
پوشیده شــده و تردد به سختی امکان پذیر 
است. در جلسه فرماندهان هم یک محور 
عمده مباحث، درباره شرایط جوی بود.«  
راوی قرارگاه خاتم هم به این مسئله اشاره 
کرده و نوشــته است: »شــب گذشته )۱۸ 
بهمن( برف ســنگینی در منطقه باریده و 
االن که ظهر است هنوز ادامه دارد.« برادر 
مصطفی ایزدی، معــاون عملیات نیروی 
زمینی سپاه هم در همین زمینه می گوید: »بر 
اثر بارش برف، جاده گرده رش بسته شده و 
حتی در دشــت هرمدان هم برف نشسته 
اســت. این برف جدید از دیشــب شروع 
شده و هنوز هم ادامه دارد و همه چیز را به 
هم زده است!« در همان روزها و شب ها، 
 اخباری هم از داخل مناطق آزادشده عراق 
به فرماندهان می رســید که حاکی از بسته 
شدن راه های مواصالتی بر اثر بارش برف 
بود، طوری که انتقال وسایل با تراکتور هم با 
سختی هایی مواجه بود و فرماندهان داخل 
تصمیم گرفتند از قاطر اســتفاده کنند! این 
شرایط ســخت را باید در کنار کمبودهای 
دیگر امکانات مانند کمبود ماشــین آالت 
راهســازی گذاشــت. در جلســه ای که 
ابوالفضل حسن بیگی، از مسئوالن جهاد 
سازندگی با محسن رضایی داشت، مطرح 
شد چند دستگاه  در جاده اصلی گرده رش 
برف روبی می کننــد؛ اما نیروهای جهادی 
حاضر در منطقه بیشتر متخصص احداث 
خاکریزند و در این شرایط نمی توانند کار 
کنند! این مسئول جهاد به کمبود وسایل به 
ویژه بلدوزر هم اشــاره کرد و  گفت: »اگر 
چه مشکالت در زمینه کمپرسی، کمپرسور 
و... حل شــده اســت، اما چــون زمین، 
سنگی است، کار به کندی پیش می رود.«  
فرمانده سپاه بعد از شــنیدن این موارد در 
مورد لزوم تأمیــن جاده های مواصالتی و 
خصوصا جاده شیخ محمد تذکراتی داد و 
تأکید داشت برای تأمین وسایل تخصصی 
مهندسی در زمستان و احداث سنگرهای 
مناســب و برف روبی، چاره ای اندیشیده 
شــود. همه این ســختی ها یک طرف و 
ســازماندهی منافقین بــرای رویارویی با 
رزمنــدگان ایرانــی در جریــان عملیات 
بیت المقدس2 طرف دیگر؛ به گونه ای که 
سه هزار نفر از آنها در آلمان غربی تجمع 
کــرده و برای مقابله با ایــران، اعانه جمع 
کردند! همچنین 35۰ نفر نیروی رزمی از 
منافقین به شمال سلیمانیه آمدند تا در مقابل 
ایرانی ها بجنگند.2۰۰نفر دیگرشان هم در 
شهر میدان در حال گذراندن آموزش های 
نظامی بودند. همه این سختی ها و فشارها 
را باید به وضعیت نبــرد در خطوط مقدم 
اضافه کنیم تا به درک درســتی از شرایط 
رســیده و در قضاوت نتایج یک عملیات،  

دچار بی انصافی نشویم.

ایامی که امام راحل به ایران آمد، روز هایی بود که ابراهیم سر از پا 
نمی شناخت و شب تا صبح در خیابان ها کار می کرد. روزی که 
امام آمد جزء نفراتی بود که از شب قبل به فرودگاه رفت. آن روز 
هیچ خبری از ابراهیم نداشتیم، ولی زمانی که آمد، بسیار خسته 
بود. از فرودگاه تا بهشت زهرا)س( را دنبال ماشین امام حرکت 
کرده بود. ابراهیم فقط همان روز و برخی روز های دیگر در خانه 
بود، وقتی هم که جنگ شــروع شد، خودش را برای حضور در 
میدان آماده کرد. وقتی هواپیما های دشــمن حمله کردند، جزء 
اولین نفراتی بود که به غرب کشــور رفت. این بچه ها از حریم 
کشور پاسداری کردند و دشــمن را به عقب راندند. خودم هم 
کوچک بودم و می ترســیدم از اینکه بــرادرم و برادران مان رفته 
بودند. دوست داشتم برگردند، اما عملیات ها پشت هم شروع 
می شد. ابراهیم وقتی در تپه های غرب کشور اذان می گوید، ۱۸ 

نفر از نیرو های دشمن به ما می پیوندند و این کار بزرگی بود.

راوی:  خواهر شهید ابراهیم هادی

 اذان ابراهیم
   خاطره    

همه می دانیم که جاده ها بســته اســت. بارش این دانه های 
ســفید هم که کار را ســخت تر کرده است. خب جنگ است 
دیگر؛ سختی دارد، گرسنگی دارد، تشــنگی دارد... از همان 
روزهای اول سال ۱366 منتظر بودیم که عملیات بزرگ امسال 
شروع بشود تا کار و بارمان را بگذاریم و بیاییم جبهه. حاال که 

آمدیم، به همین یک لقمه نان راضی  هستیم... .

 یک تکه نان
   قاب    

تا به حال چندین کتاب درباره شهید ابراهیم هادی چاپ و منتشر 
شــده است که مورد استقبال واقع شده و همواره در این سال ها 
جزء پرفروش ها بوده اســت؛ اما  واضح اســت که شخصیت 
متنوع و چند وجهی شــهید ابراهیم هــادی را نمی توان به این 
چند مجلد  محدود کرد. همین چند روز پیش بود که انتشارات 
یازهرا)س( کتاب جدیدی با عنوان »جوانمرد« به کوشش علی 
اکبری مزدآبادی منتشر کرد که حاوی خاطراتی از راویان جدید 
درباره شخصیت و زندگی این شهید عزیز است. این کتاب که 
حاوی عکس های رنگی است، به دلیل کثرت خاطرات در دو 
جلد تدوین شــده که در حال حاضر جلد اول آن با قیمت 35 

هزار تومان در بازار موجود است.

 جوانمرد
   تازه ها    

در شماره گذشته از تغییر تاکتیک فرماندهان ارشد 
 عملیات 

ً
جنگ برای انتقــال تمرکز نبرد،  خصوصا

بزرگ ساالنه از جبهه های جنوب به جبهه های غرب 
و شمالغرب گفتیم. این تغییر در زمستان ۱366 رخ 
داد. شاخص ترین اقدام نظامی ایران در این فصل، 
عملیات بیت المقدس2 در ارتفاعات غرب ماووت 
و آماده ســازی زمین های شــرق و جنــوب منطقه 
عمومی حلبچه برای اجرای عملیات بعدی، یعنی 
والفجر۱۰ و هر دو عملیات در استان سلیمانیه عراق 

بود.
ایــن در حالی بود که چهارمین دوره از حمالت 
گســترده موشــکی و هوایی عــراق به شــهرها، 
روستاها و سایر مراکز جمعیتی ایران و نیز اقدامات 
تالفی جویانه ایران در حمله به مرکز نظامی، صنعتی 

و اقتصادی عراق، شروع شده بود. 
اجرای چهار عملیات محدود در نیمه اول سال 
۱366 و عملیات نصر۸ در پاییز همین سال، با هدف 
تصرف ارتفاع گرده رش و به دست آوردن سرپل در 
غرب رودخانه قلعه چوالن،  تا حدودی شــرایط را 
برای اجرای یک عملیات گسترده تر در شمالغرب 
ایران و در حقیقت، غرب منطقه ماووت فراهم کرد. 
هدف اصلی در عملیــات بیت المقدس2، نزدیک 

شدن نیروها به شهر سلیمانیه بود. 
بیت المقدس2 در اولین دقایق بامداد 25 دی ماه 
۱366 از دو محور قرارگاه های نجف و قدس آغاز 
شــد و تا پایان روز اول، حدود ۹۰ درصد از اهداف 
تعیین شــده تصرف و تأمین شد. البته قرارگاه قدس 
نتوانســت جاپای محکمی در منطقه عملیاتی و در 
ابتدای ارتفاع دولبشــک برای تســهیل در اجرای 

مرحله دوم عملیات پیدا کند.
با اینکه آرایش دشــمن به هم ریخته بود، ادامه 

عملیات به سمت جنوب، یعنی ارتفاعات دولبشک 
و االغلو به دلیل مشکالت جاده و نرسیدن به موقع 
نیروهای مرحله دوم، انجام نشد و ادامه کار به شب 

بعد موکول شد.
در مرحله دوم عملیــات، اگر چه قرارگاه نجف 
قسمتی از این ارتفاعات را تصرف کرد و تصمیم بر 
این بود که قرارگاه های نجف و قدس به طور همزمان 
عمــل کنند؛ اما برای هماهنگی بیشــتر و کســب 
آمادگی الزم و با توجه به مشــکالتی که در راه های 
مواصالتی وجود داشت، ادامه عملیات،  یک شب 
دیگر هم به تعویق افتاد و به شب چهارم موکول شد.

حاال همه این مشکالت به هوای برفی آن روزها 
اضافه می شد. جاده ها جوابگو نبود و ترافیک چند 
کیلومتری،  رساندن تدارکات به یگان های عمل کننده 
را عمال ناممکن می کرد. هر روز که می گذشــت، 
سخت شدن ادامه عملیات، بیشتر به چشم می آمد. 
همه اینهــا را اضافه کنیــد به ناتوانــی توپخانه در 
جابه جایی قبضه هایش برای حمایت از نیروهایی که 

پیشروی کرده بودند!
در مقابــل،  نیروهای دشــمن برای رســیدن به 
مواضع شان جاده هایی مناســب و هموار از سمت 
دشت کاریزه داشتند که از نظر آب و هوایی هم فاقد 
بارش برف بودند. همین باعث می شد بهتر و زودتر 
به سنگرها و مواضع شان برسند و به خوبی پشتیبانی 
شــوند. عالوه بر این، ارتش عــراق، جهت اصلی 
عملیات را پیدا کرده بود و با آوردن نیروهای احتیاط، 
به ســرعت منطقه را تقویت می کرد و آمادگی اش 
برای مقابله با حمالت ما، روز به روز بیشتر می شد. 
این بود که افزایش فشــار دشمن،  نرسیدن امکانات 
الزم و ســختی جنگیدن زیر دانه های درشت و ریز 
برف، باعث شــد یگان های ایرانی قسمت هایی از 
مناطق تصرف شــده را رها کننــد و به ابتدای تنگه 

االغلو و تنگه دولبشک برگردند.
البته در برخی قسمت ها، مقاومت های جانانه ای 
هم انجــام گرفــت و برخی مناطق چنــد بار بین 
نیروهای ایرانی و نیروهای دشمن،  دست به دست 

شــد. در نهایت به دلیل مشــکالت موجود، نبود 
سرپناه برای نیروها، فقدان راه مواصالتی مناسب و 
تشکیل راهبندان های چند کیلومتری در برف و یخ، 
فرماندهان تصمیم گرفتند با تأخیر چند روزه برای 
کسب آمادگی های بیشــتر، تصرف این ارتفاعات 
در دو مرحله انجام شود؛ طوری که نیمه اول هر دو 
ارتفاع تصرف شــود و برای کسب آمادگی، اجرای 
عملیات به دقایق اولیه روز اول بهمن موکول شود؛ 
اما ســختی ها و مشکالتی که ذکر شــد،  بیشتر از 
چیزی که گمان می رفت، توان نیروهای عمل کننده 

را مستهلک کرده بود. 
مرحله ســوم عملیات هم که آغاز شد، اگر چه 
آمادگی های نسبی برقرار شده بود اما پاتک دشمن 
باعث شد نیروها نتوانند مواضع شان را تثبیت کنند. 
رزمندگان ایرانی عالوه بر اینکه تا ابتدای تنگه االغلو 
عقب آمدند، قسمتی از یال های ارتفاع گوجار را هم 
که در اختیارشان بود، به دلیل برخی ناهماهنگی ها 
تخلیــه کردند!حاال شــش روز از آغــاز عملیات 
می گذشــت و فرماندهان آماده می شدند تا مرحله 
ســوم را شــروع کنند که آقای هاشمی رفسنجانی 
تهران را به مقصد بانه ترک کرد. در همین سفر بود 
که فرمانــده عالی جنگ با واقعیت ها و کمبودها در 
صحنه جنگ روبه رو شد. دالیل ناکامی در مرحله 
سوم عملیات در جلسه صبح و بعدازظهر هفتمین 
روز به خوبی نشــان داد که کمبود زمان برای آماده 
شدن، نداشتن جاده تدارکاتی، نبودن استحکامات 
و جان پناه، عدم حمایت آتــش توپخانه و عالوه بر 
اینها، حضور پررنگ و قوی دشمن، مهم ترین دالیل 

ناکامی مرحله سوم عملیات است.
از یک سو فرماندهان یگان ها می گفتند تا درست 
شدن شرایط و تســطیح جاده ها، ادامه عملیات به 
تعویق بیفتد و از سوی دیگر، فشارهای جبهه عراق 
روز به روز بیشتر می شد؛ به گونه ای که قسمت هایی 
از مواضع قرارگاه نجف در گوجار و قرارگاه قدس در 

دولبشک را هم تصرف کردند.
در چنیــن وضعیتی بــود که حجت االســالم 

هاشمی رفسنجانی بعد از شنیدن گزارش یگان ها و 
بررسی وضعیت، در هشتمین روز عملیات،  تصمیم 
گرفت ادامه آن را به ۱2 روز بعد )2۰بهمن( موکول 
کند. یک تصمیم دیگر هم گرفته شــد و آن،  اضافه 
شدن قرارگاه رمضان به جریان عملیات بود. آنها باید 
رد 

ُ
اجرای عملیات را از مناطق در اختیار معارضین ک

عراقــی و از عمق خاک عراق که در غرب و جنوب 
غربی منطقه عملیاتی بیت المقــدس2 بودند، پی 

می گرفتند.
در چنین شــرایطی، تصمیم به انجام عملیات 
بزرگ ســالیانه ایران در این منطقه هم دســتخوش 
تردیدهایی قــرار گرفت. ابتدا، ســرعت عمل در 
مراحــل اول و دوم عملیات و تصــرف ارتفاعات 
گوجار و قمیش که مقدمه ای برای تصرف ارتفاعات 
مهم االغلو و دولبشک و حرکت به سمت موکبه و 
قیوان بودند، افق امیدوارکننده ای را ترسیم کرده بود 

اما شرایط، خیلی زود به نفع دشمن، تغییر کرد. 
با کم شــدن امیدواری ها در جلســه بــا آقای 
هاشمی،  انتخاب و معرفی منطقه دیگری به عنوان 
عملیات یدک مطرح شــد و برادر محسن رضایی، 
حلبچه را پیشــنهاد کرد. هر چند این پیشــنهاد با 
مخالفت مالیم تعدادی از فرماندهان روبه رو شد اما 
در نهایت، فرمانده سپاه، جمع بندی جلسه را با نام 
بردن از سه جداگانه به ترتیب اولویت، اینگونه مطرح 
کرد؛ اول،  ادامه عملیات در منطقه بیت المقدس2؛ 

دوم، فاو و سوم، حلبچه.
در این میان، یگان هایی که بــه قرارگاه رمضان 
مأمور شــده بودند، برای انتقال تجهیزات با مشکل 
روبه رو شدند و ارتش عراق هم راهکارهای عملیات 
از ســوی رزمندگان ایرانی و معارضــان عراقی را 
مســدود کرد. در چنین وضعیتی،  ادامه عملیات در 
حلبچه به صورت جدی تری مطرح شــد. فرمانده 
سپاه هم پایان عملیات بیت المقدس2 را اعالم کرد و 
قرار شد ادامه عملیات در غرب ماووت به فصل بهار 
و مساعد شدن وضعیت جوی موکول شود. روزهای 

دل انگیزی که خبری از برف و یخبندان نباشد... .

مرضیه ظهیری نیا
پژوهشگر

چرا مهم ترین عملیات سال 1366 نتوانست به اهدافش دست پیدا کند؟

بارش سنگین برف یر  بارش سنگین برفترافیک سختی ها ز یر  ترافیک سختی ها ز
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سیاست
۱۵

۳ ۵ ۳ ۳ ۴ ۵ ۰ ۶
۳ ۵ ۲ ۳ ۲ ۴ ۲ ۲
ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

شیوه توزیع روغن در اتکا 
مناسب بود

پروژه  در  09۱2000۳7۱۵/ سال ۱3۸2 

شهید باقری تهران به تعدادی از پاسداران 
واحدهای 63 متری داده شــد. اکنون با 
چند بچه زندگی در این واحدهای کوچک 
مشکل اســت؛ ولی در پروژه های جدید 

متراژها ۱۰۰ متر شده است./»اکبری«
09۱9000۸9۱4/ این چه وضعی است 

که وزیر ارتباطات جمهوری اسالمی در 
زمانی که اتهامات زیادی به او وارد است و 
حتی برای توضیح به دادسرا احضار شده، 
در روز روشــن کانال تلگرام با تیک آبی 
تأسیس می کند و عمال مهر تأیید بر ارتباط 
خود با مالک تلگرام می زند. آیا نباید با این 

رفتارها برخورد قانونی کرد؟
09۱4000۸9۶۱/ چرا دولت در آخرین 

روزهای عمر خود، فردی را که حداقل دو 
سال پیاپی از عهده سیل استان خوزستان 
نیامده، مسؤل ســازمان استاندارد کشور 

کرد؟!
مســئوالن   

ً
لطفــا  /09۱4000۸9۶۱

خدمات کارکنان، یک غذاخوری طرف 
قرارداد، در شــهرک نصر تبریز انتخاب 
کنند، چون طالییه دور اســت و حداقل 
دو ساعت برای تردد و گرفتن غذا معطل 

می شویم.
09۳۶0002۸۳۱/ از پاســداران قرارگاه 

ســازندگی هســتم و در زمینه شــبهات 
سیاســی ـ عقیدتی مدتی تحقیق کرده ام 
و تمایــل دارم در صــورت صالحدیــد 
مســئوالن صبح صادق مقاالت کوتاهی 
 
ً
بــرای چاپ در هفته نامه بفرســتم؛ لطفا

راهنمایی کنید.
صبح صادق: راه های ارتباطی با نشریه 
در قسمت شناســنامه نشریه در باالی 
صفحه آخر آمده اســت، از این طریق 

اقدام کنید.
099۱000۶۱۶4/ یکی از کارهای خوبی 

که در فروشــگاه اتکا انجام شد، تحویل 
روغن جامــد به صورت ســهمیه به هر 
کارت حکمت بود که مانع از ایجاد بازار 
داللی روغن شــد، این در حالی است که 
همواره شاهد صف های دریافت روغن در 

سایر فروشگاه های کشور هستیم.
و   3۸ مــاده  چــرا   /09۱۱000۵4۶۶

معوقات حالت اشــتغال زیر 25 بسیجی 
که فقــط از بنیاد حقــوق می گیرند واریز 

نمی شود؟
انتخابات  09220007۸۱۳/ در آســتانه 

سرنوشت ساز خردادماه سال آینده، به نظر 
می رســد هنوز هم یک گمشده بین مردم 
وجود دارد و آن، بصیرت و آگاهی بخشی 
اســت. مردم نباید لحظه لحظه گام اول 
انقالب را فراموش کنند تا در تصمیم گیری 
برای روی کار آوردن اولین دولت در گام 
دوم انقــالب درســت ترین انتخــاب را 
انجام دهند. امروز نیازمند انتخاب خوب 

نیستیم، نیازمند بهترین انتخاب هستیم.

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

نامه  صبح صادق به رایانامه:
info@ssweekly.ir 

یا نمابر:774۸۸42۶  ارسال کنند.

   روی خط    

پاسدار

همزمان با میالد با سعادت پیشوای اول شیعیان جهان 
حضرت امیرالمؤمنین علی)ع(، آیین اختتامیه نهمین 
کنگره شعر فرهنگیاران سپاه با معرفی برترین ها در 

ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
این مراســم با حضور شــاعران فرهنگیار سپاه، 
فرماندهان و مسئوالن و شاعران کشوری به صورت 
حضوری و ســایر شرکت کنندگان به صورت ویدئو 
کنفرانس با شعرخوانی شــاعران برتر و سخنرانی 
جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه، حجت االسالم 

والمسلمین حسین طیبی فر برگزار شد. 
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در این مراسم 
شعر شعرا، به ویژه اشــعار پاسداران را رجزخوانی 
دانســت و اظهار داشــت: »رجزخوانی در میدان 
جنــگ از قدیم مرســوم بــوده اســت و این رجز 
امیدبخش نســبت به خودی و ابراز قدرت نسبت به 
دشمنان است.« وی افزود: »امروز هم باید در شعر 
امیدآفرینی داشــته باشیم تا دل مؤمنان و پاسداران و 
دوستان انقالب مستحکم باشد و دل دشمنان بلرزد؛ 
چرا که میدان مبارزه امــروز همه میدان های جنگ 
نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.«

حجت االســالم طیبی فر در ادامه افزود: »رسول 
اکرم)ص( می فرماید کســی که در مسیر اهل بیت 
شعری بسراید، این خانه سازی برای خود او در عالم 
دیگر اســت و حتی خانه مؤمنان را از جهت فکری 
هم مســتحکم کرده اســت.« وی ادامه داد: »شعر 
جزء صنایع لفظی است و از هنرهای زیبای کالمی 
به شــمار می آید. یکی از مهم ترین پدیده های ادب 
و فرهنگ بشری محسوب شــده که در آن حکمت 
است؛ چراکه شعر از سرچشمه هایی سرازیر می شود 
که این سرچشمه ها را خداوند در وجود انسان قرار 
داده اســت، در واقع هم خانوادگی شــعر و شعار و 
شعور نشــان می دهند اینها همه ریشه در یک وجود 

دارد.« جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه به اهمیت 
تأثیر شــعر در مســائل سیاســی و بصیرت بخشی 
اشــاره کرد و افزود: »درک و شناخت دقیق همراه با 
موشکافی کار شعر اســت و از این جهت شاعر به 

خوبی می تواند دل ها را با اشعار خود بیدار کند.«
وی ادامه داد: »شــاعر و با قــدرت خیال پردازی 
خودش دقیق ترین مطالب را که دیگران گاهی از فهم 

و درک آن فرو می ماند، به خوبی درک و موشــکافی 
می کند و در قالب ســخنان مزون به دیگران عرضه 

می کند.«
حجت االســالم طیبی فر در ادامه به دیدگاه امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب نســبت به شعر و 
هنر اشــاره کرد و افزود: »امام خمینی)ره( که خود 
صاحب اشعار فراوانی هستند، معتقد بودند هنر باید 

روشنگر باشد و نشــان دهنده نقاط مبهم اجتماعی، 
سیاسی و نظامی و با باز کردن این نقطه ها و گره ها در 
قالب موزون و زیبا مردم را بصیرت ببخشد، ایشان 
هنری را مورد قبول قــرآن می دانند که صیقل دهنده 
اسالم ناب محمدی باشد و در مسیر حمایت از فقرا، 
پابرهنگان و محرومان حرکــت کند.« وی در پایان 
افزود: »رهبر معظم انقالب که نگاه ایشان به شاعران 
و شعر بسیار ویژه است و همواره شب شعر انقالب را 
به صورت ساالنه با حضور شاعران برگزار می کنند 
هم شــعر را یک معجزه الهی می دانند که باید نقش 

پرچم و هویت یک ملت را داشته باشد.«
پس از سخنرانی جانشــین نماینده ولی فقیه در 
سپاه و معرفی و اهدای جوایز، شعرخوانی شاعران 
منتخب سپاه و شــاعران مدعو کشوری انجام شد و 
از کتاب »چله دوم عاشقی« که گلچین اشعار نهمین 

کنگره شعر فرهنگیاران سپاه بود نیز رونمایی شد.
گفتنی اســت، نهمین کنگره شــعر پاســداران 
فرهنگیار سپاه در دو بخش اصلی و جانبی برگزار شد 
که در بخش اصلی محورهای جهاد عملی و کمک 
مؤمنانه در موضوعات پایداری مردم در برابر هجمه 
کرونا ـ کمک مؤمنانه، شهدای سالمت؛ چهل سالگی 
دفاع مقدس در موضوعات دفــاع مقدس جلوه گاه 
مقاومت، دفاع مقدس و فرهنگ ایثار ـ دفاع مقدس، 
دانشــگاه معنویت و انسان ســازی ـ اتحاد نیروهای 
مسلح عامل اقتدار ـ دفاع مقدس زمینه ساز وحدت 
و امنیت پایدار؛ مقاومت در مکتب شهید سلیمانی 
در موضوعات محور مقاومت برای مبارزه با دشمن ـ 
پاســداری در مکتب سلیمانی ـ ســبک زندگی در 
مکتب سلیمانی ـ جهاد در مکتب سلیمانی؛ ابتالئات 
الهــی و نقش دعا و تضرع؛ برگرفته از نهج البالغه و 
دعای هفتم صحیفه سجادیه و... آثار مورد ارزیابی 
قرار گرفته است و در بخش جانبی هم شعر طنز، در 
موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و... و ترانــه در موضوعات منــدرج در محورهای 

بخش اصلی فراخوان بررسی شده است. 

انقالبند رجزخوانان  پاسدار  شاعران 
گزارش صبح صادق از نهمین کنگره شعر فرهنگیاران سپاه

سردار فدوی و حجت االسالم طیبی فر در منزل شهیدان جنیدی و جوادی فر حاضر شدند

حسن ابراهیمی
خبرنگار

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای 
مســلح در تشــریح اقدامــات و برنامه های این 
ســازمان در مدیریت بحران کرونا از اختصاص 
تســهیالت و بســته های حمایتی ویژه به مراکز 

درمانی نیروهای مسلح خبر داد.
دکتر امیر نوروزی در گفت وگو با صبح صادق 
آخرین اقدامات و تســهیالت این سازمان را در 
حمایت از مراکز درمانی نیروهای مسلح به ویژه 
در مدیریت بحران ویروس کرونا تشــریح کرد و 
اظهار داشت: »سازمان خدمات درمانی نیروهای 
مســلح خود را مکلف می داند که این فرمایش 
رهبر معظم انقالب که »ما می خواهیم اگر کسی 
در خانواده ای مریض شــد، آن خانواده جز رنج 

بیمارداری، رنج دیگری نداشته باشد« را به عنوان 
هدف مهم و راهبردی سرلوحه کار خود قرار دهد 
و با حمایت حداکثری از جامعه هدف دغدغه این 

عزیزان را در حوزه سالمت به حداقل برساند.«
وی در زمینه تسهیالت سازمان بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مســلح در جریــان همه گیری 
کرونا در کشــور به ارائه خدمات غیر حضوری و 
نامحدود کردن اعتبار دفترچه های بیمه از تیرماه 
سال جاری اشاره کرد و افزود: »برای رفع دغدغه 
بیمه شدگان از تیر ماه ســال جاری، گزینه تاریخ 
اعتبار از دفترچه های درمانی سرپرست و همسر 
کارکنان حذف و اعتبار تــا آخرین برگ دفترچه 
جایگزین شد که این اقدام کاهش رفت و آمدهای 
درون شهری و درنتیجه جلوگیری از شیوع بیشتر 
این بیماری را در پی داشت.« مدیر عامل سازمان 
خدمات درمانی نیروهای مسلح در ادامه پوشش 

کامل بیمه ای و در تعهد گرفتن داروهای ابالغی 
وزارت بهداشــت در خصــوص درمان بیماری 
کرونــا، هزینه آزمایش های تشــخیصی بیماری 
کووید ۱۹ بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت 
و تعهد کلیه داروهای مصوب در پروتکل درمان 
این بیماری را از دیگر تســهیالت پیش بینی شده 
این ســازمان در حمایت از بیمه شدگان سازمان 
برشمرد و خاطر نشان کرد: »امکان بستری موارد 
اورژانس بیماران و زایمان و ســزارین با فرانشیز 
رایگان برای بیمه شــدگان در کلیه مراکز درمانی 
طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد تا پایان ســال 
جاری فراهم شده است.« دکتر نوروزی در پایان 
در زمینه برنامه های آینده سازمان خدمات درمانی 
نیروهای مسلح به برخط کردن ۱۰ هزار داروخانه 
طرف قرارداد، حــذف نیاز، دفترچه های درمانی 
و ایجاد نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، 

اجرای قانون تعرفه خدمات پرســتاری، توسعه 
پایش ســالمت ســالمندان و خدمات بالینی در 
منزل ویژه بازنشستگان و بیماران ویژه، بازنگری 
در تعرفه و تعهد کمک هزینه عینک اشــاره کرد 
و بر لزوم توجه ویژه به خدمات ســالمت محور 

پیشگیرانه در تعهدات بیمه ای تأکید کرد.

ونا  تسهیالت ویژه  در بحران کر
دکتر امیر نوروزی مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در گفت وگو با صبح صادق خبر داد

احسان امیری
خبرنگار

همزمان با  ســالروز میــالد امام علــی)ع( و 
شهادت حضرت زینب)س(، جانشین فرمانده 
کل سپاه و جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه به 
طور جداگانه با دو مادر شهید که هریک چهار 
فرزند خود را تقدیم اسالم و انقالب کرده اند،  

دیدار کردند.
به گزارش صبح صادق، جانشین فرمانده کل سپاه 
با مادر شــهیدان جنیدی، مادر چهار شهید دفاع 
مقدس در شهرســتان پیشــوا دیدار کرد. در این 
دیدار که با حضور سردار ذوالقدر، فرمانده سپاه 
استان تهران و سرهنگ غالمرضا نجفی، فرمانده 

سپاه شهرستان پیشــوا برگزار شد، سردار فدوی 
ضمن تقدیر و تشــکر از فداکاری های این مادر 

بزرگوار برای وی آرزوی سالمتی کرد.
ســردار فدوی در این دیــدار گفت: »همه ما 
مدیون خون شهدا هســتیم و نهال این انقالب با 
خون این عزیزان آبیاری شــد و امروز به درخت 
تنومندی تبدیل شده است که دشمنان جرئت نگاه 
چپ را به آن ندارند، در واقع امنیت و اقتدار امروز 

مرهون همین خون هاست.« گفتنی است، حاجیه 
خانم جنیدی مادر شــهیدان نصرت الله، رضا، 
محمد و عبدالحمید جنیدی است که در جریان 
هشت ســال دفاع مقدس به مقام شامخ شهادت 
دست یافتند. بنا بر همین گزارش، حجت االسالم 
والمسلمین حسین طیبی فر، جانشین نماینده ولی 
فقیه در ســپاه نیز در تهران به دیدار مادر شهیدان 
جوادنیا رفت. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه 

در این دیدار بعد از تفقد ام الشــهدای جوادنیا و 
شنیدن چند خاطره کوتاه از ایشان، گفت: »شهدا 
گلنشین هستند و مانند زنبور عسل بر گل وجود 
اهل بیت)ع( و والیت نشسته اند و عطر بوی این 
گل ها را به خود گرفته اند، اما هر کسی نمی تواند 
عطر بوی شهدا را استشــمام کند.« وی شهدا را 
دارای اراده قوی دانســت و افزود: »شــهدا راه را 
خوب فهمیدند و خــوب هم طی کردند، طوری 
که راه صد ســاله را یک شب پیمودند، راهی که 
 به مقصد می رسد و این راه هم از زیر پرچم 

ً
حتما

والیــت می گذرد.« گفتنی اســت، در این دیدار 
تعدادی از مســئوالن نمایندگی ولی فقیه در سپاه 

حجت االسالم طیبی فر را همراهی کردند.
حاجیه خانم فاطمه عباسی ورده، مادر مکرمه 
شهیدان »احمد«، »علی«، »یونس« و »محّمد« 

جوادنیاست.

 مادرانی که چهار شهید تقدیم کرده اند
علیرضا جاللیان

دبیر گروه سپاه

برگزیدگان
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بخش جانبی و در شعر طنز: رتبه اول، حیدر رضایی از هرمزگان / رتبه دوم، هادی ملک پور/ رتبه 
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بخش ترانه: رتبه اول، هیچ شرکت کننده ای حائز رتبه نشد / رتبه دوم، حسن صیاد /رتبه سوم، 

یاسر محمدی از قم



صدیقه شاهسون
نویسنده

مانند علی اصغر

را  حنجــره اش  هواپیما  داخل  \
شکاف می دهند تا نفس کشیدن 
برایش راحت تر باشد. تالش گروه پزشکی 
داخل هواپیما نتیجه نداد و محمد شــهید 
شد. دوســتش از ابتدا تا معراج شهدا و از 

مراسم ها عکس می گرفت.
می خواست خاطرات لحظه های آخر 
را برای همه جاودانه کند. چند روز بعد که 
در دوربین را باز می کند تا فیلم را دربیاورد، 
می بیند اصال دوربین فیلم نداشته و او تمام 
این صحنه ها را از دســت داده اســت؛ از 
اینکه می دید هرچــه عکس گرفته بیهوده 

بوده، خونش به جوش آمده بود.
در همین گیر و داد وصیت نامه محمد 
را پیدا کردیم. چند چیز از خداوند خواسته 
بــود که همه ما را دگرگون کرد. آرزو کرده 
بود در هنگام شــهادت، مانند علی اصغر 
حنجره اش شکافته شود و در پایان تقاضا 
کرده بود کسی از جنازه اش عکس نگیرد 

که راضی نیست... .
وصیت نامــه را کــه می خواندیم همه 
می گریســتیم. محمد آن نوجوان معصوم 
آنچنان که خود خواسته بود به شهادت نایل 

آمده بود.
 سعیدرضا وطنی
همرزم شهید محمد کبیری

شهید محمد کبیری در سال ۱35۰ در قریه 
کارخانه قند آبکوه از توابع شهرستان مشهد 
مقــدس در خانواده ای مذهبی چشــم به 
جهان گشود. محمد از دوران کودکی روح 
بلندی داشــت. گوهر وجودی او در زمان 
حیات مادی برای خیلی از اقوام و دوستان 
و حتی خانواده اش ناشناخته باقی ماند. او 
تخریب چی لشکر 5 نصر بود که در 4 تیر 
ســال ۱366 در اثر انفجار مین ضد تانک 
به شهادت رسید. شهید محمد کبیری در 

خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد.

جهانی لبریز آمدن تان
ســالیان دور و درازی اســت رنجی را به 
دوش می کشم که از آن من نیست. رنجی 
که درکش نمی کنم. رنجی که ریشــه در 
دلتنگــی و ماللــت دارد. موالجان! درد 
دوری و فــراق در ظرف تنگ و محقر دلم 
نمی گنجد. آدمی است و ظرفیتش. کاسه 
صبر من به قدر کف دست است، زود پر 

می شود.
آقاجــان! دلم بــه همین انــدازه یتیم 
اســت. دوری ات را برنمی تابد. ندیدنت 
را نمی تواند. چطــور بگویم؟ این روزها 
شبیه پرنده ای شده ام که زیر بارش سیالبی 
آســمان، روی درخــت تک شــاخه ای 
نشســته ام. خیــس می خــورم. بغــض 
می کنم. گریه سر می دهم، اما دردم هیچ 
معلوم نیست! آخر باران بی امان اشک را 
می شوید. دلتنگی را گم می کند. بال پرواز 

را آب می دهد.
ای موالی مظلومان، تصدق تان بروم! 
چتری بیاورید. ســقفی بکشــید. نوری 
بتابانید. جهان به جای این آسمان مقبوض 
و ابری، گرمای خورشــیدی شما را تمنا 

می کند.

حسن ختام

حضرت علی)ع( می فرماید: بخل آن اســت که انسان حاضر نباشد چیزی از مواهب خداداد را در 
اختیار دیگران بگذارد، هرچند امکانات او بســیار بیش از نیازهای او باشد و نقطه مقابل آن سخاوت و 
کرم است که گاه سبب می شود انسان حتی وسایل مورد نیاز خود را به دیگران ببخشد و خود به کمترین 
مواهب حیات قناعت کند. عار بودن بخل و افتخار بودن کرم و ســخاوت بر کسی پوشیده نیست، زیرا 
مه شوشتری، ج ۱۳، ص ۳07

ّ
بخل سبب نفرت مردم و سنگدلی و قساوت می شود.        شرح نهج البالغه عال

 بخیل، مورد غضب خدا و مردم
   صادقانه    

به دنبال موفقیت بودن، کاری نیست که ما را به موفقیت برساند. پیروزی تنها زمانی به دست می آید که 
حد فاصل تصمیم و عمل را کوتاه نگه داریم. طرح ها و تصمیمات زیبا زمانی ما را به پیروزی می رسانند 
که در عمل آشکار شوند. تابلوی زیبایی که یک نقاش در ذهن دارد، تا زمانی که روی تابلو ننشیند، زیبا 
نیست. تابلوهای زیبای آینده را تنها در ذهن نپرورانیم، آنها را با نهایت تالش و دقت به تصویری تکرار 

نشدنی تبدیل کنیم.

تکرارنشدنی تابلویی   
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

مدگرایی آفت جوانی

جوانی فصل شور و هیجان و تالش برای 
نوگرایی و زیبایی جویی و دوری از سنت ها 
و هنجارهاســت؛ این خواسته و نگرش 
جوان در قالب ها و شــکل های مختلف 
رفتاری نمــود می یابد که یکــی از آنها، 
»مدگرایی« اســت؛ جوان برای شکستن 
هنجارها و فــرار از زندگی گذشــتگان، 
ســعی می کند عالوه بر ظاهر خود اعم از 
نحوه پوشش و آرایش، رفتارهایش را نیز بر 
اساس الگوهای امروزی تنظیم کرده و از 
این رو به مد و مدگرایی روی  می آورد.مد 
 پایه ای جز تقلید کورکورانه نداشته 

ً
اساسا

و زمینه ترویج مدهای غربــی و دوری از 
فرهنگ ملی و گسســت نسل ها را شدت 
می بخشد. پوشیدن لباس هایی با فرم های 
کامال متفاوت جلوه هایی از مد هســتند 
که در مقطعی کوتاه به عنوان مد مطرح و 
فراگیر شــده و پس از مدت کوتاه قدیمی 
می شوند. این کوتاهی زمانی سبب می شود 
که جوان پیگیر و تابع مد، همواره در حال 
رصــد مدهای جدید بــوده و برای عقب 
نمانــدن از آن تمام وقت، پول و انرژی اش 
را صرف کند. بنابراین او به نوعی بی هویتی 
مبتال شده و هرگز قدرت تصمیم گیری یا 
مدیریت مالی و انتخاب بر مبنای سالیق 
فردی را به دســت نیــاورده و همواره در 
حال شبیه سازی است! در حالی که ترقی 
و رشــد و خودباوری، در ســایه اعتماد به 
خود و سلیقه و استعداد فردی پدید می آید 
و جوانی بهترین فرصت برای شــکوفایی 

استعدادها و تمرین خودباوری است.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

 به روی دوش محمد
 

 به سمت کعبه ملک هم دخیل می آورد
که مادری پسری بی بدیل می آورد

گشود لب به سخن، کعبه داشت بی پرده
برای خلقت عالم دلیل می آورد

ز اشک شوق، ملک زیر پاش دریا شد
و کعبه غرق کلیمی که نیل می آورد

خلیل با تبر آمد به بتکده، اما
به روی دوش محمد، خلیل می آورد
علی برادری اش را به عدل ثابت کرد
که شعله جانب دست عقیل می آورد
چگونه وصف شه الفتی کنم که خدا
به مدح او صفت از این قبیل می آورد

حمید رضا برقعی

نمایندگی ولی فقیه در سپاه در نظر دارد به منظور تأمین اعضای 

هیئت علمی پژوهشی مورد نیاز پژوهشگاه علوم اسالمی امام 

صادق)ع(، از بین کارکنان واجد شــرایط، تعداد محدودی 

عضو هیئت علمی جذب نماید.

متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر از شرایط 

عضویت و نحوه ارسال مدارک از شنبه تا چهارشنبه در وقت 

اداری از طریق خطوط کوثر زیر تماس حاصل فرمایند.

2535۰)۰25( و 25353)۰25(

مهلت ارسال مدارک تا ۱۳99/۱2/2۳

رشته های مورد نیاز: 

علوم سیاســی، مطالعات منطقه ای، انقالب اسالمی، 

روابط بین  الملل، فلسفه علم، فلســفه تعلیم و تربیت، 

آینده پژوهی، مدیریت راهبــردی، مدیریت دانش، علوم 

قرآن و حدیث، مدرســی معارف اسالمی تاریخ و تمدن 

اسالمی، علوم ارتباطات اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات، 

جامعه شناسی، مدیریت و علوم تربیتی.

  فراخوان عمومی 
 جذب هیئت علمی پژوهشی 

پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(

پرسش: دو فرزند دارم که بزرگ شده و از عهده کارهای شان برمی آیند، 

با توجه به تحصیالتم دوست دارم برای حضور در جامعه شاغل باشم، 

اما همسرم اجازه نمی دهد، برای راضی کردن او یا خودم چه کنم؟

پاسخ: پرسشــگر عزیز! رضایت مندی زناشــویی از جملــه عواملی است 
که در ثبات نظام خانواده نقش مؤثــری ایفا می کند. به طور معمول زوج ها 
اوایــل زندگی در مورد مســکن، محل زندگی و اشــتغال مذاکره می کنند. 
شــما که دو فرزند دارید شرایط کمی ویژه است. ابتدا هر دو شرایط خانواده 
را بررســی کنید و از وضعیت اقتصادی، فرزندان و روحیات خود صحبت 
کنید. مســئولیت های طرفین در خانه تعریف شــود تا نظم و آرامش برقرار 
باشد. ســاعت های ورود و خروج با هماهنگی فرزندان و همسرتان شرایط 
را بهتــر خواهد کرد. اگر زمانی که برای اشــتغال و بیرون از خانه ســپری 
می شود، پاره وقت باشد و ساعات بیشتری با همسر و فرزندان گذرانده شود، 
حساسیت ها کمتر خواهد شــد. گاهی در صورت امکان کار بیرون از منزل 
را در خانه به انجام برســانید تا همسر و فرزندان از وجود شما در خانه بیشتر 
بهره ببرند. از کارهای سبک شروع کنید. در بعضی مواقع در گیرودار مسائل 
اقتصــادی پس انداز خود را به میان بیاورید و برای ایشــان توضیح دهید که 
کمک مالی به خانواده می تواند مثمر ثمر باشد؛ اما نه به گونه ای که وظیفه شما 
شود. اگر به کارهای روزانه خود در منزل رسیدگی ویژه داشته باشید، کم کم 
رضایت همسر جلب می شود. برنامه مشخص و مدونی برای فرزندان ترتیب 
دهید تا خیال همســرتان از بابت بچه ها آسوده شود. در زمینه انتخاب شغل 
خالق باشید و کاری را انتخاب کنید که با روحیه خود و همسرتان همخوانی 
داشــته باشد. از نظر حوزه اعتقادی در مورد انتخاب شغل و مشخص شدن 

مرزها به ایشان اطمینان خاطر بدهید و حدود مراودات خود را بازگو کنید. 

   راه نرفته    

کار و زندگی

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

   تلخند    
زمین کشتار! /
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دقایقی از چپ شدن کامیون، کنار جاده 
می گذرد. راننده به زحمت خودش را 
از پنجره باز ماشین بیرون می کشد. درد عجیبی 
در پایش می پیچد. در حالی که هنوز گیج است، 
خــودش را روی زمین می کشــد و چند متر از 
ماشــین فاصله می گیرد، روی تپــه خاکی دراز 
می کشــد. چند لحظه به ذهنش فشار می آورد تا 
بدانــد دقیقا کجاســت... آرام آرام همه چیز در 
ذهنش مرور می شود. قرار بود وسایل یک خانواده 
را جابه جــا کند که وقتی فهمیــده بود پیش نماز 
مسجد محل اســت، قبول نکرده بود و رفته بود 
ســراغ پرتقال های باغ حاج اکبر! از هر چه طلبه 
بود، بــدش می آمــد، فکــر می کرد مســبب 

بدبختی هایش هستند.
صدای کشیده شدن چرخ های بزرگ کامیون 

با آســفالت و پس از آن برخوردش با کف جاده 
هنوز توی گوشــش زنگ می زند. حالت تهوع 
دست از سرش بر نمی دارد. نیم خیز می شود و به 
جعبه های پرتقالی که اطراف کامیون چپ شده و 
روی هم تل انبار شده اند، می نگرد. رنگ نارنجی 
پرتقال هایی که اطراف ماشین پخش شده، نگاه 

هر راننده ای را به سمت خود می کشاند.
طولی نمی کشــد که ماشــین های عبوری از 
حرکت می ایستند و چند نفری مثل اینکه مزرعه ای 
بی صاحب پیدا کرده اند بر سر پرتقال های پخش 
شده می رســند و با پالستیک و سبد و هر چیزی 
که دم دست شان اســت به جمع کردن پرتقال ها 
مشــغول می شــوند. راننده از دیدن این صحنه 

عصبانی می شود؛ ولی نای داد زدن ندارد.
ســرش را روی خاک ها می چسباند و با ناله 
زمزمه می کند: »چه خاکی به سرم بریزم... قسط 

عقب افتاده، بار مردم...«
قطره اشکی از گوشه چشم های غبارآلودش 
روی شقیقه ها ُسر می خورد. چشمانش سیاهی 

می رود و دنیا برایش تاریک می شود.
دقایقــی بــه همین منــوال می گــذرد که با 
سروصدای مردی غریبه چشم باز می کند. هیکل 
مردی که باالی سرش ایستاده، مثل چتری جلوی 
نور خورشــید را گرفته است. با دست به اطراف 
اشــاره و با صدای بلند مردم را مدام امر و نهی 

می کند.
ـ باریکال برادر مــن... جمع کنید... مرتب 
بچینید اون گوشــه تا پلیس بیاد... اون طرف هم 
پرتقال های سالم موندن رو زمین... به جای اینکه 
بار از دوش این بنده خدا بردارید، بار رو دوشش 
می ذارید... خدا خیرتون بده همه رو جمع کنید.

صدای آژیر ماشین پلیس و آمبوالنسی که به 
سمت آنها می آید، نزدیک تر می شود.

راننده که حاال هوشیارتر شده است، متوجه 
پای زخمی اش می شود که با پارچه سفیدی بسته 
شده اســت، بالفاصله مرد را بــا نگاهش دنبال 
می کند، لباس بلند طلبگی مرد جوان را می بیند 

و از شرم چشمانش را می بندد.

   داستان    

وجدان

   کتیبه سبز    


