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 راهکارهای تحقق مجلس کارآمد و انقالبی را بررسی می کند

 شب قدر
یت بشر  
گــردش روزگار باز هم به شــب های تقدیر 
رسیده است تا سرنوشــت جهان و آدمیان 
برای یک سال دیگر آن گونه که خالق هستی 
اراده کرده اســت، رقم بخورد. در این میان، 
شب ها و روزهای قدر با نام بزرگ مردی گره 
خورده است که به انسانیت شرافت بخشیده 
است؛ جان پیامبر)ص( که شوق دیدارش، 
قلب نازنین حضرت را به تپش می انداخت؛ 
مولود کعبه که از همان ابتدای تولد، تقدس 
و بزرگی و عظمتش را به رخ عالمیان کشید 
تا در همیشه تاریخ، هر آن  کس که در وجود 
خود حداقلی از نور پاک فطرت را زنده نگه 
داشــته اســت، در مواجهه با او به بزرگی و 
عظمتش شهادت دهد.      ادامه در صفحه۲

رأی نماینده  قابل معامله نیست
 نگاهی به مجلس آینده در گفت وگو با سیدمصطفی میرسلیم منتخب مردم تهران

دیدگاه
۳
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۲
نگاه

سرمقاله

شب قدر بشریت

میان، شــناخت مکتب  این  در 
سیاسی امیرالمؤمنین)ع( ـ آن قله 
بلند انسانیت ـ یکی از ضروریات تاریخی 
نسلی اســت که می خواهد تحقق بخش 
بیانیه گام دوم و آغازگر دهه پنجم انقالب 
اسالمی باشد. شناخت ابعاد منظومه فکری  
امیرالمؤمنیــن)ع( نیازمند تأمل و تفکری 
مســتمر اســت؛ اما بدون شــک یکی از 
بزرگ ترین شــاخص های مکتب سیاسی 
ایشــان در هم آمیختن ســه گانه عدالت، 

عقالنیت و معنویت است.
عدالــت را بایــد دال مرکــزی گفتمــان 
دانســت.  امیرالمؤمنین)ع(  حکمرانــی 
عدالت روح و جوهره حکومت اســالمی 
و در همه عرصه هــای حکومت جلوه گر 
اســت و از ویژگی های حاکم و مسئوالن 
نظام اســالمی گرفتــه تــا تصمیمات و 
جهت گیری های حکومت اســالمی باید 
نشــانه هایی از گفتمان عدالت را مشاهده 

کرد.
بشــریت امروز بعــد از گذشــت قرن ها 
همچنان محتاج مرام و معرفت و آموزه های 
امیرالمؤمنین)ع( اســت؛ چراکه عدالت 
در عصر جاهلیت ثانی بیش از گذشــته به 
گمشده جامعه انسانی تبدیل شده است؛ 
بشــریتی که از بی عدالتی رنــج می برد و 
در جهانــی زندگی می کنــد که تبعیض و 
زیاده خواهی بــه ذات و ماهیت آن تبدیل 
شــده و خود را به ادعاهای دروغینی چون 
دموکراسی و حقوق بشر بزک کرده است 
تا ماهیت فاسد و ظالمانه خود را پنهان کند.
در مکتب حضرت علــی)ع( اما، عدالت 
و عدالت خواهی آنگاه به کمال می رســد 
که با عقالنیت آمیخته شــده باشد؛ به این 
معنا که عقل تدبیرگر، مسیر تحقق عدالت 
را تضمین و از افتــادن در پرتگاه انحراف 
افراط و تفریط جلوگیری می کند. عدالت 
اگر از عقالنیت جدا شــود، دیگر عدالت 
علــوی نخواهد بود؛ چراکــه اگر خرد در 
تشــخیص مصادیق عدالت به  کار گرفته 
نشــود، انســان به گمراهی و اشتباه دچار 
می شود و آنچه را عدالت نیست، به خیال 
خود عدالــت می پنــدارد و آنچه عدالت 
است، درک نخواهد کرد؛ البته عقالنیتی 
انقالبی که در پرتوی وحی بارور شده است 
به کار تحقق عدالت می آید، نه عقالنیت 
ابزاری محافظه کار غربی که جز به منفعت 

نمی اندیشد.
وجه دیگر تکمیل کننــده عدالت علوی، 
آمیختــه بودن آن بــا معنویت اســت که 
عدالت خواهــی را بــه دور از ریــاکاری، 
دروغ، انحــراف و ظاهرســازی، به عمل 
صالحی بدل می کند که می تواند جهانی را 
متحول کند، نه آنکه چون عدالت خواهی 
مارکسیســتی ابتر و ضدانســانی باشــد. 
عدالت خواهی باید با معنویت همراه شود؛ 
به این معنا که برای رضایت خداوند متعال 
و دستیابی به اجر الهی دنبال شود تا فراگیر و 
ماندگار بماند و این همه در مکتب عدالت 

علوی قابل دنبال است. 
امروز تحقق چنین عدالتی در حال تبدیل 
شــدن به مهم ترین آرزوی بشریت است و 
به همین علت اســت که دشمنان عدالت 
از شــنیدن صدای مکتب عدالت علوی و 
عدالت مهدوی هراسان هستند. حقیقت 
این اســت که سرنوشــت جهانیان با نام 
علی)ع( گره خورده است و شب قدر و راه 
نجات آدمیان، در آشنایی و پیروی از مرام و 
مکتب حضرت علی)ع( تقدیر شده است، 
و این همه با رسیدن آن موعود منتظر)عج( 

عینیت خواهد یافت. ان شاءالله 

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

خلیج فارس که پــس از خلیج مکزیک و 
خلیج هادسون سومین خلیج بزرگ جهان 
به  شمار می آید، یکی از مهم ترین مناطق دنیاست که 
جنبه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن سبب شده 
است گذشــت زمان از اهمیتش نکاهد، بلکه روند 
تحوالت و اقتضائات زمانه بر اهمیت این منطقه نیز 
بیفزایــد. خلیج فارس از دیربــاز کانون تمدن های 
مختلف بــوده و به دلیل جذابیت های گوناگونی که 
دارد، پای بسیاری از کشورها را به این حوزه و جزایر 
مهمش کشــانده اســت. ایرانیان در طول تاریخ با 
درانداختن طرح هــای تجاری و فرهنگی تمایالت 
خود را بــرای تبدیل این منطقه بــه کانون صلح و 
آرامش نشــان داده بودند؛ اما ضعــف دولت های 
مرکزی در ایران از یک سو و حمله ها و هجمه های 
قدرت های سلطه گر خارجی از دیگر سو سبب شد 
ســاکنان بخش شــمالی خلیج فارس هیــچ گاه از 
مواهــب طبیعی این بخش از ســرزمین ایران بهره 
چندانی نبرند؛ چراکه همواره بزرگ ترین دغدغه و 
آرزوی ساحل نشینان و پس کرانه های خلیج فارس، 
امنیت و آرامشــی بود که در پرتوی آن بیاســایند و 

معاش و معیشت خود را تأمین کنند.
وقوع انقالب اســالمی، گذر زمان، راه اندازی 
و اســتقرار نیــروی دریایی در ســواحل و جزایر و 
دفاع مستحکم از خلیج فارس سبب شد تا امنیت، 
که خود مقدمه و بســتری برای هرگونه پیشرفت و 

آبادانی اســت، در این منطقه تحقق یابد و تعرض 
و دســت اندازی بیگانگان به این منطقه که در سایه 
ضعف حکام و حکومت های مرکزی در ایران رخ 
می داد، پایان یابد. با وجود اینکه طی بیش از چهار 
دهه گذشــته، زندگی، اقتصاد و اجتماع در سواحل 
جزایر خلیج فارس متحول شــده، اما ظرفیت های 
گسترده این منطقه سبب شده است راه های نرفته در 

این زمینه همچنان وجود داشته باشد.
جزایر و سواحل خلیج فارس موقعیتی استثنائی 
را برای ایجاد منطقه ای که پاســخ گوی بخشــی از 
معضالت اقتصادی و اجتماعی باشد، فراهم کرده 
است. از بین کشورهای همسایه خلیج فارس، کشور 
ایران بیشترین مرز آبی مشــترک را با خلیج فارس 
داراست. طول مرز آبی کشور ایران با خلیج فارس، 
با احتســاب جزایر، حدود ۱۸۰۰ کیلومتر و بدون 
احتســاب جزایر، حدود ۱۴۰۰ کیلومتر اســت؛ 
بنابراین رویکــرد مردم گرایانه در خلیج فارس نقطه 
کلیدی و جوهری در این زمینه به حســاب می آید. 
تأکیــد فرمانده معظم کل قــوا در حکم فرماندهی 
»ســردار تنگســیری« فرمانده نیروی دریایی سپاه 
مبنی بر ایجاد بسترهای الزم برای فعال کردن بسیج 
دریایی، نشانه نگاه ژرف اندیشانه معظم له در این باره 
است. مردمی کردن دفاع، مردمی کردن زندگی در 
جزایر، مردمی کردن اقتصــاد و تجارت و مردمی 
کردن گردشگری می تواند آغاز راهی پرامید در این 
زمینه باشد. ظرفیت های استفاده نشده خلیج فارس 
هیــچ گاه چنین موضوعــی را به خیــال و آرزویی 
دست نیافتنی تبدیل نمی کند؛ هرچند مسیر پیش رو 
به تصمیمات اساسی و تحول ساز در همه بخش های 

حاکمیتی نیاز دارد.

واقعیت منطقه خلیج فارس این است که ظرفیت 
جزایر و ســواحل بکر و کم نظیر آن امکان مناسبی 
برای ســیاحت و گردشــگری فراهم کرده است. 
قشــم و کیش تنها دو جزیره خلیج فارس هســتند 
که جنبه تجاری و گردشــگری دارنــد؛ اما جزیره 
زیبــای هرمز که از حیث تاریــخ و تمدن موقعیتی 
ممتــاز در خلیج فارس دارد، قابلیت تبدیل شــدن 
به قطب گردشــگری در کشور حتی منطقه را دارد. 
جزیره هرمز مکانی اســت پر از رنگ های مختلف 
که به جزیره هفتادرنگ مشــهور است، به گونه ای 
کــه هنگام ورود بــه آن انگار وارد ســیاره ای دیگر 
شده اید. خاک هرمز را می توان در هفتاد رنگ دید؛ 
به جرئت می توان گفت جزیره هرمز جزیره رنگ ها و 
شگفتی هاست که از دل دریا بیرون زده است. همین 
وضعیت، کم و بیش، برای دیگر جزایر خلیج فارس 
نیز متصور است. بیش از ۱۵۰ گونه ماهی متفاوت 
در خلیج فارس یافت می شود و این موقعیت، امکان 
مناسبی را برای اقتصاد خانوارها فراهم کرده است. 
در کنار اینها، جاذبه های انرژی و زیست محیطی این 
حوزه فرصتی کم نظیر را برای سرمایه گذاری مردمی 

مهیا کرده است.
برخی جزایر خلیج فارس از دیرباز محل زندگی 
ساکنان زیادی بوده است که به دالیل گوناگون امنیتی 
و غیر آن، به مناطق دیگر نقل مکان کرده اند؛ اکنون 
نیز می توان با یک طراحی و برنامه ریزی حساب شده 
و فراهم کردن بسترهای الزم، مردم و به ویژه کسانی 
را که به زندگی در جزایر تمایل دارند، به این مناطق 

سوق داد.
در شرایطی که کشور درگیر معضالت اقتصادی 
و به ویژه اشتغال اســت، خلیج فارس، کرانه هایش 

و نیــز جزیره های متعــدد و بــا قابلیت های متنوع 
آن، ایــن امــکان را فراهم می نماید که بخشــی از 
معضل بیکاری جوانان برطرف شود. منابع دریایی 
خلیج فارس فرصت های قابل توجهی را در اختیار 
جویندگان کار قرار می دهد. امروز که آشــکار شده 
مردمی کردن و فراهم کردن ســازوکار سکونت در 
جزایر از مطالبات رهبر معظم انقالب است، و نیز 
واضح شده است نیرو های امنیتی هم آمادگی های 
الزم را برای عملیاتی کردن این خواسته رهبر معظم 
انقالب دارند، الزم است همه ارکان کشور خود را 

مهیای حرکت در چنین مسیری نمایند.
اما نکتــه مهم این اســت که رفتن به ســمت 
تقویت جنبه های اجتماعی، اقتصادی و گردشگری 
خلیج فارس هیچ گاه به معنای کاستن از توانمندی 
امنیتی و دفاعی در این منطقه یا کم گذاشــتن برای 
 با تقویت بخش هــای اقتصادی 

ً
آن نیســت؛ اتفاقا

و معیشــتی در جزایر خلیج فارس، لــزوم توجه به 
ســازوکارهای نظامی و امنیتــی اهمیت دوچندان 
می یابد. گستراندن چتر امنیتی و حفاظتی بر مردم 
ســاکن در جزایر خلیج فارس، اســباب آرامش و 
اطمینان مــردم را برای کار و فعالیت های اقتصادی 
فراهم می نمایــد. واقعیت این اســت که فرصت 
استثنائی پدیدآمده برای رفتن به سمت مسکونی و 
مردمی کردن جزایر خلیج فــارس و به راه انداختن 
اقتصاد و تجارت متکی به دریا، به مدد راهبردهای 
دفاعــی و حضور مؤثر و مســتمر نیروهای نظامی 
جمهوری اســالمی ایران به  دست آمده که در پیش 
گرفتن راهبرد اجتماعــی و اقتصادی کردن جزایر، 
محتاج اســتمرار و تقویت سیاســت ها و اقدامات 

امنیتی و نظامی است.

 جزایر در مسیر تحول
به بهانه فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر مسکونی شدن جزایر خلیج فارس

ایران با کسانی که آن را تحریم کرده اند هم کریمانه 
برخورد می کند. اگرچه رزمندگان دفاع مقدس از 
شرارت آلمان در جنگ تحمیلی زخم های کهنه 
در سینه ها و ریه های خود دارند و همچنین آلمان 
در سال های گذشته در تنگ کردن کمربند تحریم 
با آمریکا همکاری گســترده ای داشــته، اما این 
موجب نشــده اکنون که ایران به جایگاه ویژه ای 
در علم پزشــکی و تولید کیت تشــخیص کرونا 
دست یافته است، به همان شیوه ای که آنها عمل 
کرده انــد، رفتار نمایند؛ ایــن ویژگی ملت ایران 
اســت که در مکتب اهل بیت)ع( آموخته است؛ 
آنگاه که حضرت علی)ع( بر شریعه فرات دست 
یافت، برخالف معاویه که آب را برای لشکریان 
امیرالمؤمنین تحریم کرده بود، اجازه داده از آب به 
قدر نیاز برگیرند. در روزهای گذشته یک محموله 

کیت تشخیص ویروس کووید۱۹ از فرودگاه امام 
خمینی)ره( تهران به مقصد آلمان صادر شد؛ این 
 یک فعالیت 

ً
اقدام انسان دوستانه بیش از آنکه صرفا

تجاری باشد، دارای پیام های متعددی دارد.

 روح بــزرگ ملــت ایران؛ بــا وجود 
تحریم های شدید و ممنوعیت ورود دارو 1

به ایران، ایران نه تنها به خودکفایی رسیده، بلکه 
حاضر اســت دارویی برای نجات انســان ها به 

کشورهای اروپایِی همراه با آمریکا بفرستد.
 اعتالی پرچم کرامت انسان؛ جمهوری 

اسالمی ایران همواره اعالم کرده رشد ۲
علم در ایران برای کمک به بشــریت است، ولی 
دشمنان با جنگ روانی درصدد آن بوده اند که ایران 
را دشمن بشریت معرفی کنند؛ اما ایران بار دیگر 
به صورت عملی نشــان داد که طرفــدار واقعی 

انسان هاست.
 پیشرفت علمی کشــور؛ در سال های 

گذشته پیشرفت های علمی ایران باعث 3
شک و حیرت برخی گروه های ضد انقالب شده 

بود و آنها در رســانه های خود علم ایرانی را زیر 
سؤال می بردند؛ اکنون این اقدام پاسخی عملی به 
آنهایی است که نسبت به عزم، اراده، توان و فناوری 
 زیســت بوم اقتصــاد دانش بنیــان ایــران تردید

 داشته اند.
 جلوتر از قطب پزشــکی جهان؛ اولین 

صادرات ایران به کشــور آلمان صورت 4
گرفت که قطب پزشکی جهان است و در سالیان 
گذشته همواره محل رجوع بیماران تنفسی بوده، 
اما اکنون در این زمینه دســت نیاز به سمت ایران 

دراز کرده است.
 زمینــه اســتقالل اقتصــادی؛ اگرچه 

دولت های مختلف در سیاست عدم اتکا 5
به نفت موفق نبودند، ولی اکنون که دشمن در را به 
روی آنها بسته است، خداوند درهای بیشتری را 
برای ما گشوده اســت که از جمله آنها اعتماد به 
نیروهای جوان و دستیابی به موفقیت های پزشکی 
است که از طریق آنها می توانیم خودمان انتخاب 
کنیم چگونه و چه زمانی دارو بفروشیم و چگونه 

پول مان را دریافت کنیم.

 فرصت رشد کشور؛ پیشتازی ایران در 
حل یک معادله جهانی رتبه علمی ایران 6

را نشــان داده و خواهید دید که ان شاءالله همین 
 بیمــاری فرصت هایی را برای مــا ایجاد خواهد 

کرد.
 ایران ســربلند؛ اکنون که 6۰ کشور در 

نوبت دریافت کیت ایســتاده اند، جهان 7
متوجه شد نه تنها تحریم های ظالمانه علیه ایران 
بی فایده بوده، بلکه ایراِن امروز در حوزه پزشکی از 

آمریکا سربلندتر است.
 شکســت جنگ روانی دشــمن؛ این 

موفقیت خط بطالنی بــود بر اقدامات 8
رسانه های دشمن در ماه های گذشته که در جنگ 
روانی گسترده ای در صدد بودند ایران را در مسئله 

کرونا ناکارآمد نشان بدهند.
این روحیه و استقامت نتیجه بخش ملت  ۹
ایران انسان را به یاد این سفارش خدای 
متعال به پیغمبر در ســوره  »هــود« می اندازد که 
 می فرماید: »فاســتقم کمــا امــرت و من تاب 

معک.« 

 ثمره ایستادگی و تالش
   نیم نگاه    

عزیز غضنفری
معاون سیاسی سابق 

نیروی دریایی سپاه

»محمد الغبان« رئیس فراکســیون پارلمانــی »الفتح« عراق 
گفت: »پس از رأی اعتماد رسمی پارلمان به دولت »مصطفی 
الکاظمی«، حمایت ایاالت متحده از این کشور در بوته آزمایش 
قرار می گیرد.« وی افزود: »فراکسیون الفتح از ایاالت متحده 
آمریکا می خواهد که تشــکیل این دولت را یک پیروزی برای 
خود و خســران برای دشمنانش در عراق و منطقه نداند؛ بلکه 
قوای سیاســی عراق مصلحت عراق را بر ســایر امور ترجیح 
دادند؛ لذا واشــنگتن باید  صداقت و جدیت خود در کمک به 
این کشــور، و نه جانبداری و سوءاستفاده از یک طرف سیاسی 

خاص علیه طرف دیگر را به مردم عراق اثبات کند.«

یکا آمر به  اخطار 
»محمدجواد ظریــف« هم زمان با دومین ســالروز خروج غیر 
قانونی آمریکا از برجام، در نامه ای خطاب به »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل متحد برخی موضوعات مرتبط با خروج غیر 
قانونی آمریکا از برجام و همچنین اعمال غیر قانونی تحریم های 
یک جانبه که در تناقض روشن با تعهدات بین الملل است، گوشزد 
کرد. در بخشــی از نامه وزیــر امور خارجه ایران آمده اســت: 
»هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توســط شــورای امنیت، 
خالف تعهدات داده شــده به ایران است و همه مسئولیت آن بر 
عهده ایاالت متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به آمریکا 

 در قبال رفتار غیرقانونی اش سکوت کند.«
ً
کمک کرده یا تلویحا

یف! ظر هشدار 
ه« با بیان اینکه برخی معتقدند ماجرای کرونا 

ّ
»سیدحسن نصرالل

شبیه خورده شدن ســند قریش توسط موریانه هاست، گفت: »با 
توجه به بی اعتنایی بســیاری از کشورها به تحریم های یک جانبه 
آمریکا بعد از شــیوع کرونا، شرایط به گونه ای شده است که این 
تحریم ها نه تنها به حاشیه رفته، بلکه کشورها و نهادهای بین الملل 
تداوم تحریم ها را غیراخالقی و غیرقانونی دانسته اند و بر لغو آنها 
تأکید دارند.« گفتنی است، بعد از آنکه پیامبر اسالم)ص( در مسیر 
حق مقاومت کرد، مشرکان محاصره اقتصادی و اجتماعی را برای 
حضرت و یارانــش وضع کردند که به معجزه الهی، موریانه  این 

طومار را )به جز نام اللهم( خورد و پیمان مشرکان بی اثر شد.

الهی سنت 
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دیدگاه

نقشه راه

 بازنگاهی به بیانیه گام دوم-۱

انقالبی مردمی

بیانیه گام دوم ترسیم نقشه ای جامع و کامل 
پس از چله انقالب اســت که نگاهی به 
راه طی شده در ۴۰ ســال اول، جایی که 
ایستاده ایم و نقطه مطلوبی که باید برسیم، 
دارد. رهبــر معظم انقــالب ابتدا عناصر 
کلیدی را در پیاده ســازی نقشه ذکرشده 
یادآوری، سپس حداقل ۱6 راهبرد را تبیین 
می نمایند که در سلســله یادداشت های 
پیش رو این مهم را بررسی خواهیم کرد و 

ابتدا عناصر کلیدی را برمی شمریم:
مردم: درحقیقت در تمام مراحل انقالب 
نقش اول را مردم داشــتند و رهبر معظم 
انقالب ماننــد رهبر کبیــر انقالب)ره( 
اعتقاد عمیــق و واقعی به مــردم دارند و 
بارهــا بر حضــور عملی و عینــی مردم 
تأکید کردند؛ ایشان به ویژه ملت ایران را 
مردمان با همت بلند و ارادهای مستحکم 
 می داننــد و در ابتــدای بیانیــه گام دوم

 می فرمایند:
 »انقــالب پرشــکوه ملت ایــران که 
بزرگ تریــن و مردمی ترین انقالب عصر 
جدید اســت، تنهــا انقالبی اســت که 
یک چلــه پرافتخار را بــدون خیانت به 
آرمان هایش پشــت ســر نهاده و در برابر 
همه وسوســه هایی که غیرقابل مقاومت 
به نظر می رســیدند، از کرامــت خود و 
اصالت شعاری اش صیانت کرده.« حال 
که صاحبان اصلی انقــالب در تمام فراز 
و فرودهــای آن حضــور داشــته اند و در 
هر عرصه ای که به حضورشــان نیاز بوده 
است، دریغ نکردند و بی چشم داشت همه 
دارایی های خویش را پای انقالب ریختند 
و از آن بــه مثابــه فرزند خود پاســداری 
 حضور حقیقی و واقعی مردم 

ً
کردند، قطعا

ضرورتی انکارناپذیر است.
جوانان: دومین نقطه کلیــدی که بارها 
در بیانیــه گام دوم تکرار شــده اســت، 
آینده ســازانی  جوانان و نوجوانان، یعنی 
هستند که به طور جدی به آنها تأکید شده 
اســت و آنچنان که فهمیده می شــود، از 
حیث عناصر، جوانان ثقل بیانیه هســتند 
و امیــدی را که حضرت آقا در پیشــبرد 
 اهداف بــر آنها بســتند، چنیــن مرقوم

 فرموده اند:
 »باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب 
خود حراســت کنید و آن را هرچه بیشتر 
به آرمــان بزرگش که ایجــاد تمدن نوین 
اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشید 
اســت،  )ارواحنافداه(  عظمــی  والیت 
نزدیک کنید.« در جایی دیگر ایشان از این 
بیانیه می فرمایند: »جوانان عزیز در سراسر 
کشــور بدانند که همه راه حل ها در داخل 
کشور است. اینکه کســی گمان کند که 
 ناشی از تحریم 

ً
مشکالت اقتصادی صرفا

اســت و علت تحریم هم مقاومت ضد 
استکبار و تسلیم نشــدن در برابر دشمن 
اســت، پس راه حل، زانــو زدن در برابر 
دشــمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، 
خطایی نابخشودنی است.« روشن است 
جوانان در قرآن کریم و ســیره پیامبران و 
اولیای الهی اهمیت باالیی دارند؛ چنان 
که اکثریت یاران پیامبران را جوانان تشکیل 
داده انــد و قرآن کریــم از اصحاب کهف 
با عنوان جوان مردان نــام می برد: »َنْحُن 
 
ْ
 َءاَمُنوا

ٌ
ُهْم ِفْتَیة َحقِّ ِإنَّ

ْ
ُهم ِبـٱل

َ
 َنَبأ

َ
ْیک

َ
صُّ َعل

ُ
َنق

ما داستان شــان  ی«؛ 
ً

ُهد َوِزْدَناُهْم  ِهْم  ِبَربِّ
را بــرای تو به حــق می  خوانیم. ایشــان 
جوان مردانی بودند که به پروردگارشــان 
 ایمان داشتند و ما بر هدایت شان افزودیم.

)کهف/ ۱۳( 

   عکس و مکث   

تصویری از اعتراض پرســتاران آمریکایی مقابل کاخ ســفید؛ آنها می گویند دولت  فدرال و ایالتی به میزان کافی 
از پرســتاران حمایت نمی کند و وســایل کافی و الزم برای حفظ جان آنها را در اختیارشان نمی گذارد. پیش از این، 

کادر درمانی بیمارستان های آمریکا به برخورد بد شهروندان با آنها معترض بودند.

شــب میالد امام حســن مجتبی )ع( و درهای بسته بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( بر زائرانش؛ همه ما دل تنگ زیارت ائمه 
و معصومین)ع( هســتیم، اما به توصیه ســتاد ملی مبارزه با کرونا هم توجه می کنیم. ان شــاءالله به زودی جشن پایان 

کرونا را در تمام مکان های مذهبی می گیریم.

دکل های اینترنتی را نابود کنید تا کرونا متوقف شــود! حرفی که شــاید برای شما خنده دار باشد، اما انگلیسی ها آن 
را جدی گرفته اند. حدود ۸۰ درصد دکل های نســل پنجم در انگلستان به دست مردم نابود شده اند. فناوری نسل 
پنج از به روزترین فناوری های مخابراتی به حساب می آید که چین در آن پیشروست؛ شاید این در خشم انگلیسی ها 

برای نابودی این دکل ها بی تأثیر نباشد!

ترامــپ دیوانــه این هفته هنگام بازدید از کارخانه تولید ماســک حاضر به اســتفاده از ماســک نشــد و فقط از 
عینک اســتفاده کرد! احتمااًل می ترســد کرونا فقط از چشم هایش وارد بشود! شاید هم به توصیه خودش مواد 

ضدعفونی کننده خورده و نگران مبتال شدن به کرونا نیست!

 حجت االسالم
علی معبودی

مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه قزوین

 BBBB چه اولویت ها و برنامه هایی در مجلس 
یازدهم خواهید داشت و چه قوانین و 

برنامه هایی را دنبال خواهید کرد؟
مجلس باید جایگاه رفیعی را که در قانون اساســی 
دارد، بازیابد؛ یعنی به بیان امــام)ره( در رأس امور 
قرار گیرد؛ به همین منظور در مجلس آینده توجه به 

چند محور در اولویت ما قرار دارد. 
در وهله نخســت باید مجلس را از فرایندهای 
ناپسندی که گریبان آن را گرفته و استقاللش را زیر 
سؤال برده، منزه کرد. هیئت وزیران از مجلس رأی 
اعتماد می گیرند و شایســته نیست نمایندگان برای 
بــه دســت آوردن امکانات مادی ضــروری حوزه 
انتخابیه، منافع ملی را نادیده بگیرند؛ این قبیل موارد 
باید در قالب قانون جامع رفع محرومیت در برنامه 
دولت قرار گیرد؛ رأی نماینده ناموس اوست و قابل 
معامله نیست. برنامه دیگر، بازگرداندن شخصیت 
قانونــی نماینده به اوســت؛ هر نماینــده یک رأی 
دارد و از این لحاظ تمــام نمایندگان با هم برابرند 
و امتیازی بین نمایندگان شهرســتانی و نمایندگان 
مراکز استان ها و تهران نیست؛ آنها همه نمایندگان 
ملت ایران هستند و باید منافع میهنی را در اولویت 
قــرار دهند و از این لحاظ نماینده ای برتر از نماینده 
دیگر نیست. هیئت رئیسه بدون استثنا باید بدانند که 
برای خدمت گزاری به نمایندگان انتخاب می شوند، 
نه برای آقایی بر آنها.مســئله دیگر موضوع تقویت 
نگاه کارشناسی است؛ مرکز پژوهش های مجلس 
باید به لحاظ علمی تقویت شــود تا بتواند نظریات 
کارشناسی مستقلی را در اختیار نمایندگان بگذارد 
و در نتیجه نمایندگان بتوانند با اقتدار کارشناســانه 
وظایف خــود را ایفا کنند. نظــارت بر هزینه های 
مجلس از دیگر اولویت های ماست؛ مجلس در تمام 
ارکان خود باید از ریخت و پاش و اسراف مبرا باشد 
تا الگویی برای سایر ارکان کشور شود و بیت المال 
از این همه بی مباالتی که بر آن حکم فرماســت، که 
نمونه کوچکی از آن را همه ســاله در گزارش تفریغ 

بودجه می بینیم، مبرا شود. تمرکز بر منافع ملی در 
فضای تعاملی درون مجلــس از نکات قابل توجه 
است که باید نسبت به آن اهتمام شود. بین نمایندگان 
و هیئت رئیسه کمیســیون ها و مجلس تعاملی جز 
آنچه به خدمت کردن صادقانــه و صحیح به مردم 
برمی گردد، نباید برقرار شــود که تأمین کننده منافع 
شــخصی یا گروهی این یا آن باشــد. اگر این قبیل 
ساخت و پاخت ها به تدریج رایج شده، باید با اولویت 
اصالح شــود.اولویت دیگر خودنظارتی اســت؛ 
نظارت مسئله ذاتی برای مجلس است؛ نظارت بر 
رفتار نمایندگان باید جدی گرفته شود تا در انتهای 
دوره، بعضی نمایندگان رد صالحیت نشــوند یا به 
دلیل ارتکاب جرم به زندان نیفتند. آیین نامه داخلی 
که در حال حاضر بر مدار رئیس مجلس می گردد، 
 باید تغییر یابد تا مجلس بتواند با ســاختاری 

ً
حتما

شایسته ساالرانه دست به کار وظایف اصلی اش شود.
تقویت نظارت ها از ارکان دیگر برنامه های ما خواهد 
بود. امروز هیچ کمبــودی از لحاظ تنقیح قوانین و 
قانون گذاری طبق سیاست های کلی مصوب، به ویژه 
سیاست های کلی قانون گذاری که خطوط راهنمای 
اصلی را ترسیم نموده است، وجود ندارد که بهانه ای 
برای اهمال کاری های آینده شود. نظارت بر اجرای 
قوانین باید با اســتفاده از ابزارهای بسیار مؤثری که 
در اختیار مجلس است صورت بگیرد که متأسفانه 
 در سال های اخیر از آن برای باج گیری از دولت 

ً
بعضا

سوءاستفاده شده است، و باالخره وظیفه بسیار مهم، 
انتخاب دولتمردان واجد صالحیت اســت که باید 
با کمال دقت و وســواس انجام گیرد و به هیچ وجه 
متأثر از رفیق بازی، گروه گرایی و طایفه گری نشود.

باالتر از همه اینها مسئله معیشت مردم در دستور کار 
مجلس یازدهم خواهد بود؛ مجلس باید برنامه های 
اساسی کشــور را با الهام از قانون اساسی تصویب 
کند تا محرومیت از کشور رخت بر بندد و مشکالت 
معیشتی مردم و محدودیت های اقتصادی برطرف، 
راه اشتغال مولد باز و تشکیل خانواده برای جوانان 

آسان شــود. ریشــه کنی رباخواری و اصالح نظام 
بانکداری و مبارزه جدی با ریشه های فساد و به ویژه 
فرایندهای فسادآفرین جزء برنامه های مهم مجلس 
خواهد بود که به لطف خدا طعم موفقیت آن باید در 

کام مردم شریف ما بنشیند.

 BBBB به نظر شــما رئیس مجلــس آینده چه 
شاخصه هایی باید داشته باشد؟

رئیس مجلــس بایــد از دانش و تجربــه کافی در 
زمینه های مختلف اجرائی و تقنینی کشور برخوردار 
و از نظر ســالمت نفــس، پاک دســتی و دوری از 
خودکامگی شــهره باشــد، خود را برتــر از دیگر 
نماینــدگان نداند و تمام همــت و کاردانی خود را 
وقف خدمت به نماینــدگان، ارتقای آنها و اعتالی 
مجلس نماید، اهل زد و بند نباشد و کرسی ریاست 
را فقط برای کسب خوشنودی خدا و احقاق حقوق 

مردم بخواهد. 

 BBBB ،ان شاءلله بعد از شروع به کار مجلس 
در کدام کمیســیون حضــور خواهید 
داشــت و اینکه مایل هســتید در چه 

فراکسیون هایی فعالیت کنید؟
هر جا بهتر بتوانم خدمت کنم، با به کارگیری نتایج 
ســوابق فعالیت های سیاســی، صنعتی، فرهنگی، 
اجتماعی و آموزشی و پژوهشی خود، دریغ نخواهم 

کرد.

 BBBB برای پســاکرونا نیز برنامــه ای خواهید 
داشت؟ 

، ابتدا بایــد پدیده ای که رخ داده اســت، 
ً
حتمــا

خوب شناخته و ریشــه های آن معلوم شود، سپس 
بــرای برحذر ماندن از تکانه های مشــابه در آینده، 
پژوهش انجام گیــرد. این تهدیــد بزرگی برای ما 
 و جهــان بود که باید به فرصتــی چندبعدی تبدیل

 شود.

 BBBB بــا توجــه بــه برخــی کم کاری ها در 
حوزه هــای اجرایــی، چــه برخورد و 

رویکردی با دولت خواهید داشت؟
سیاســت های مجلس یازدهم برخاســته از توقعات 
برحق مردم اســت و مجلس بایــد از دولت بخواهد 
نســبت به مطالبات مردم و اقتضای پیشرفت کشور بر 
مبنای خودباوری و شکوفاســازی کلیه استعدادهای 
داخلی اقــدام نماید و فرصت چندماهــه ای که برای 
دولت دوازدهم باقی مانده اســت، برای جبران برخی 
کاستی های گذشته صرف شود و یادگار خوبی از تعامل 
با مجلس و بلوغ سیاسی در مردم ساالری دینی به جا 
بماند؛ به این ترتیب از جدال های سیاسی که در شرایط 
کنونــی فایده ای برای مردم نــدارد، مصون می مانیم، 

ان شاء الله.
 

 رأی نماینده 
 قابل معامله نیست

 نگاهی به مجلس آینده در گفت وگو با سیدمصطفی میرسلیم منتخب مردم تهران

زهرا ظهروند
خبرنگار

مردم انتظار دارند دوره یازدهم مجلس شــورای اســالمی با برنامه های اصولی و ریل گذاری صحیح قوانین، باری از دوش مشــکالت عدیده کشور که طی 
سال های اخیر ایجاد شده است، بردارد؛ از این رو با مهندس »سیدمصطفی میرسلیم« منتخب مردم تهران درباره برنامه ها و اهداف ائتالف ایران سربلند که تمام 

کرسی های،  پایتخت را به دست آوردند، گفت وگو کردیم که در ادامه می آید:
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4
راهبرد

تبیین

 خانه ملت؛ امیدها و فرصت ها

مجلــس یازدهم کمتر از یــک ماه دیگر 
فعالیت خود را آغــاز می کند و منتخبان 
ملــت بر کرســی های خانــه ملت تکیه 
می زنند. به موازات بیم هــا و چالش ها، 
مجلس آینــده از امیدهــا و فرصت های 
کم نظیری نیز برخوردار است که برخی از 

این فرصت ها عبارتند از:
۱ـ رویکرد مجدد به جریان انقالبی؛ اینکه 
در این مقطع خاص مردم چنین از جریانی 
پرمدعا رو برگرداندند و به جریان انقالبی 
با شعارها و وعده های مشخص انقالبی 
رویکرد نشــان دادنــد،  موفقیت بزرگی 
 آنچه نیروهای 

ً
برای انقالب است. مسلما

انقالبی باید به آن توجه کنند، این اســت 
که به میثاق  بسته شده وفادار باشند و حال 
که با تابلوی خدمت انقالبی از مردم رأی 

گرفته اند، بر خرد جمعی پایبند باشند. 
2ـ مدیریــت توقعات با نــگاه واقعی به 
دولت فعلی؛  شاید در دوره انقالب هیچ 
مجلسی را نداشته باشیم که سطح توقعات 
و انتظارات از آن تا این حد باال باشد؛ اما 
با وجود نمایندگان مجرب و دلســوز در 
جمع منتخبــان، باید توقعات را مدیریت 
کرد. درست کردن فضای انتزاعی و بردن 
رقابِت قبل از انتخابات به درون پارلمان نه 
تنها دردی دوا نمی کند، بلکه می تواند بر 
گره های موجــود بیفزاید. نمایندگان باید 
بدانند مجلس یازدهــم دارای دو بخش 
زمانی خواهد بود؛ مجلس یازدهم برای 
یک سال و نیم آینده و مجلس یازدهم برای 
دو و نیم سال بعد از ۱۴۰۰ به جهت تغییر 
دولت. همچنین نمایندگان مجلس آینده 
اگر یک تفکیک هم مرتبط با شرایط کشور 
و درآمدها و مسائل اقتصادی داشته باشند، 
 دیگر فرصتی برای ابراز نظرات چالشی 
و هیجانی با شعارهایی از قبیل استیضاح 
دولت و بخش زیادی از کابینه نمی ماند؛ 
چراکــه از زمان شــیوع کرونا برنامه های 
دولت تا حدودی تحت الشــعاع شرایط 
بد اقتصادی در کنار فشــار تحریم ها قرار 
گرفته است و این موضوع قابل درک است 
که دولت می خواست با سوخت و بنزین 
درآمد داشته باشد، اما نشد و قیمت نفت 

هم به شدت نزولی شد.
۳ـ تولیــد منابع درآمدی بــرای مخارج 
دولت در شرایط ویژه؛ مجلس آینده باید 
با هوشمندی برای ســامان دادن به وضع 
اقتصادی مــردم که قول داده اســت، به 
سمت تولید منابع در یک سال و نیم آتی 
برود تا بارقه امید در چشم مردم نسبت به 
کارآمدی مجلس بدرخشــد. 6۰ درصد 
اقتصاد کشــور مالیات نمی دهد؛ لذا باید 
قوانینی تصویب شود که با اخذ مالیات از 
فراریان دانه درشت مالیاتی منابع درآمدی 
برای کشور تأمین شود؛ باید جلوی بسیاری 
از زدوبندهای مالی همانند روابط ناسالم 
بین بانکی و بنگاه داری آنها گرفته شــود؛ 
از ســوی دیگر باید روزنه ها و دروازه های 
قاچاق کشــور مسدود شــود و همه این 
مــوارد نیازمنــد جعل قانون یــا اصالح 
 قانون است که در اختیار مجلسی ها قرار

 دارد. 
از تحصیالت  ۴ـ برخورداری مجلــس 
تخصصــی؛ مجلــس آینده بــه لحاظ 
تحصیالت تخصصی نمایندگان منتخب 
موقعیت خوبــی دارد. این موضوع نقطه 
قوت و فرصت خوبی است؛ چراکه تجربه 
نشان داده است هر چقدر چهره مجلس 
متخصــص باشــد، چهره سیاســی اش 
زدوده می شود و به مجلس کار و فعالیت 
تخصصی تبدیل می شود که امروز کشور 

در حوزه های مختلف به آن نیاز دارد.
 

فتح الله پریشان
کارشناس سیاسی

 انتخابات مجلس یازدهم دوم اســفند 
برگزار شــد و اوایل خرداد آغاز به کار 1

خواهد کرد. در این نوشــتار بــه دنبال طرح این 
هستیم که با توجه به شعارها و وعده های داده شده، 
چه راهکارهایی مجلس یازدهم را به مجلســی 
کارآمد، منسجم، انقالبی و در خدمت مردم مبدل 

خواهد ساخت. 
امیدهای فراوان برای مردم است؛ یعنی ۲ مجلس یازدهــم برهه ای بــا بیم ها و 
بســته به انتخاب ها، رویکردهــا و عملکردهای 
نمایندگان منتخب، هــم می تواند مایه امیدواری 
جامعه  شود و هم ممکن است امید ایجادشده را 
نابود کند. از این رو شــرایطی کــه مجلس در آن 
 درک شود؛ این مجلس در 

ً
شکل گرفته، باید کامال

شــرایط بد اقتصادی شــکل گرفته و هم زمان با 
پدیده های تلخی همچون کرونا و... روبه رو شده 
است و چه بسا در آینده نیز شرایط ویژه ای داشته 
باشد. شناخت فرصت ها و چالش های پیش روی 
مجلس یازدهم می تواند در طراحی نقشه راه آن و 
عمل به رسالت ویژه اکثریت منتخب انقالبی نقش 

جدی ایفا کند که توجه به آنها ضروری است.
 برای اولین بار بعد از انقالب است که 

میزان مشــارکت مــردم در انتخابات 3
مجلس به زیــر ۵۰ درصد می رســد. خود این 
موضوع اگر درست تبیین نشود، می تواند نقطه و 
محل ضربــه ای به این مجلس باشــد و این گونه 
مطرح شود که نمایندگان این دوره نماینده اکثریت 
نیستند. اگرچه مجلس قانونی، مشروع و مردمی 
اســت و به لحاظ قانونی هیچ مشــکلی در این 
مجلس وجود نــدارد، ولی به هرحــال از جنبه 
عرفی، مفهوم میزان مشــارکت در شرق با مبانی 
غربی فرق می کند؛ در غرب، نظام های سیاســی 
مســتقر این موضوع را جا انداخته اند که بســتر 
دموکراســی پهن اســت مردم اختیــار دارند در 
 
ً
سرنوشــت خود مشارکت کنند یا نکنند و اساسا

مردم غربی نیز راه دیگری جز تغییر قانون و احزاب 
و آدم ها بلد نیســتند؛ اما همان نظام های سیاسی 
غربی در مواجهه با جمهوری اســالمی ایران، به 
دلیل نوع نگاهی که به نظــام دینی دارند،  میزان 
مشارکت مردم را به مشروعیت و مقبولیت مردمی 
نظام دینی گره می زنند و اگر کم باشــد، تبلیغات 
می کنند که مشروعیت کم شده است و تغییر نوع 
نظام سیاسی را می توان در کنش های سیاسی جا 

داد. 
 نسبت به مجلس آینده 

ً
مهم اســت و باید درست ادراک سازی 4 چیزی که واقعا

شود، شرایط فعلی کشور است؛ با توجه به رأی و 
اعتماد مردم به نیروهای انقالبی در دوم اسفند، این 
مجلس در صورتی می تواند عامل تثبیت نیروهای 
انقالب در مصادر خدمت، ازجمله انتخابات های 

پیش رو مثل ریاســت جمهوری و شورای شهر، 
شود که کارآمد باشد و طرح ها و ابتکاراتی مبتنی 
بر وعده های انتخاباتی خود و نیازها و اولویت های 

مردم را در دستور کار قرار دهد.
 نحوه مواجهه مجلس آینده با گروه های 

سیاســی موضوع دیگری است که هم 5
می تواند فرصت باشد و هم چالش. طبیعی است 
که هر یــک از جریان ها و گروه های سیاســی به 
مجلس آینده و اینکه چگونه باید با آن برخورد کنند 
تا بیشــترین جذب و نفوذ را در کمیســیون ها و 
فراکســیون های آن داشته باشند، بیندیشند. آنچه 
مهم اســت، این اســت کــه مجلــس چگونه 
می خواهد با نظرداشت این مالحظه، بدون ابزار 
شدن در خدمت گروه ها، از نظرات کارشناسی و 
انتقادی آنها برای ارتقــای کار بهره بگیرد؛ برای 
نمونه راهبرد اصالح طلبان در مجلس یازدهم و 
چشــم انداز اقدامات و تصمیماتی که در این باره 
ابراز می نمایند، نشان می دهد در چهار سال پیش 
رو اهداف و برنامه هایی را داشــته باشند. بخش 
افراطی این جریان به دنبال این است که به همراه 
جریان بیرونی مخالف و معاند نظام آرایش خاص 
سیاســی بین همین اکثریت نیروهــای انقالبی 
راه یافتــه به مجلس را صورت بنــدی کند و نما و 
تصویری از اختالف و تشــتت میــان طبقه های 
مختلف راه یافته به مجلس به جامعه مخابره نماید. 
 باید به این موضوع توجه داشت و از هر 

ً
مســلما

گونه بازی در این زمین حذر کرد. ممکن اســت 
نیروهای انقالب در برخی مســائل و حوزه های 
اجرائی اختالف ســلیقه داشــته باشند که امری 
طبیعی است، اما همه آنها به اصول وحدت در این 
جریان انقالبی با محوریت انقالب اسالمی وفادار 
هســتند و نباید این فرصت و اعتمــاد مردم را از 

دست داد.   
 رصد رسانه ای اظهارات و ارزیابی های 

بزرگان جریان اصالحات که نتیجه را به 6
نیروهای انقالبی واگذار کرده،  نشان می دهد چند 

نگاه برای مجلس آینده آماده کرده اند که به فضای 
رسانه ای بکشــانند و برای افکار عمومی 

ادراک سازی کنند؛ اولین و مهم ترین آن 
کــه از چند ماه پیش شــروع کرده اند و 
امتداد هم می دهند، این است که مجلس 
را در نظــام جمهوری اســالمی،  یک 
مجموعــه بی خاصیت جلــوه دهند. 
پرچــم داران طــرح بی خاصیت بودن 

مجلس که برخــی از نمایندگان فعلی رد 
صالحیت شده برای انتخابات مجلس 

یازدهم نیــز در بین آنها 
دیده می شوند، 

در یک تناقض رفتاری گیــر کرده اند و برای این 
پرســش پاســخی ندارند که چــرا زمانی که در 
مجلس بودند، کاری نکردند و چیزی در این باره 
نمی گفتند و چرا اکنون کــه رأی نیاورده اند یا رد 
صالحیت شده اند، ساختار قانونی مجلس را زیر 

سؤال می برند؟
دیگر راهبردی اســت که در دستور کار 7 راهبرد باالبــردن توقعات از مجلس، 
برخی جریان های سیاسی قرار دارد. اگر منتخبان 
مــردم دقت نکنند، ممکن اســت بــا اظهارات 
هیجانی و بی برنامه خود زمینه ســاز این مســئله 
باشند؛ باید منافع و مصالح کالن کشور را رعایت 
کرد و با تعامل، تصویب برنامه ها و نظارت، کشور 
را پیش برد و از مشکالت مردم کاست. بی تردید 
جریان هایی دوســت دارند ســخنانی از سوی 
منتخبان ملت مطرح شود تا ســوار بر آنها میان 
مجلس و دولت اختالف ایجاد کنند و مجلس را 
از مسیر خدمت به مردم دور کنند؛ البته معنای این 
سخن نگفتن انتقادها نیست؛ بلکه در شرایطی که 
مردم با مشــکالت زیادی مواجه هستند، باید از 
کشاندن بسیاری از موضوعات به عرصه عمومی 
خودداری کرد و در جلســات تخصصی جدی 
مجلس با دولت، به نمایندگی از مردم مطالبه کرد 
و طرح ابتکاری داد و به دولت که مانند همه جای 
دنیا در شــرایط مناســبی از حیث مشــکالت 

غیرمترقبه قرار دارد، کمک کرد.   
مجلس هراسی مسئله دیگری است که 

در آینده  شــاهد آن خواهیم بود. در این 8
راستا هیچ بعید نیســت درباره سیاست خارجی 
بگویند قرار اســت ما با آمریکا جایی یک توافق 
سیاسی کنیم و نتیجه اش در سفره های مردم دیده 
شــود، اما ایــن نماینده ها به اســم انقالبی گری 
می خواهند جلویش را بگیرند و ارتباط ما را با دنیا 
قطع کنند. موضوعات و حرکت ها باید باحوصله و 
به دقت تبیین شود و اجازه نداد دوباره دوقطبی های 
جنگ و صلح یا امنیت و معیشت 
شــکل بگیرد. نیروهای 
این  باید  انقالبــی 
سی  ا مجلس هر
به  خدمت  با  را 
بی اثــر  مــردم 

کنند. 

 نمایش جنگ قدرت در آستانه تشکیل 
مجلــس چالــش دیگری اســت که ۹

ناهمراهان خارجــی و داخلی با مجلس یازدهم 
ممکن است آن را در دستور کار خود قرار دهند؛ 
البتــه مجلس نهــادی دموکراتیــک و مبتنی بر 
رأی گیری است، اما پاره ای اختیارات هیئت رئیسه 
مجلس و رؤسای کمیســیون ها موجب می شود 
برخی آن را مایه درگیری و اختالف قرار دهند؛ از 
این رو دارند این جنگ قــدرت را القا می کنند و 
حتی برخی رسانه های دارای گرایش غرب گرایانه 
با رویکردی حرفه ای از طریق خبرگیری از برخی 
منتخبانی که خیلی بــه مالحظات توجه ندارند،  
فهرستی طوالنی از رئیس مجلس ها می تراشند که 
تعداشان به ده یازده نفر هم رسیده  است و روی هر 
کــدام تحلیل می کننــد و با رقیب تراشــی های 
غیرواقعی به دنبال ایجاد تکدر خاطر بین نیروهای 
انقالبی،  نمایــش قدرت طلبی و مدیریت صحنه 

هستند. 
 مجلس آینده در شــرایط ویژه ای شکل 

گرفته اســت و در ادامه فعالیت خود با 1۰
چالش ها و مشــکالتی مواجه خواهد بود، اما از 
فرصت ها و نقاط قوتی هم برخوردار است که اگر 
با رهیافت هزینه ـ فایده رفتارها و مواضع نمایندگان 
نســبت به انقالب به امور نگاه کنند، می توانند با 
رویکــرد عقالیی و اســالمی از فرصت اکثریت 
انقالبــی در مجلس اســتفاده نمایند و تصویری 
کارآمــد و متخصص و در عین حــال متعهد به 
انقالب و مردم را به نمایش بگذارند تا هم زمینه 
خدمت به مردم فراهم شود،  هم سرمایه اجتماعی 
آسیب دیده طی روندهای گذشته تقویت شود و هم 
روند تثبیت موقعیت جریان انقالبی در انتخابات 
پیــش  رو تمهید شــود. این موفقیــت در گروی 
مراقبت ویژه ای است که نتیجه و حاصل دو مسئله 
است؛ یک، هنر بچه های انقالب باید این باشد که 
منازعات محتمل طبیعی در گعده ها یا مجلس آتی 
به رسانه ها کشیده نشود؛ دو، اینکه مجلس یازدهم 
در سیاست خارجی چطور می خواهد عمل کند. 

 ابراز تمایل آمریکا به مشارکت در برجام 
11 ۱۸ در  آن  از  خروجــش  وجــود  بــا 

اردیبهشت ۱۳۹7 با نوعی پیچیدگی توأم است؛ 
باید موضعی داشته باشــیم که هم نگاه انقالبی 
حفظ شود و هم منافع کشور و مردم آسیب نبیند. 
اینکه برخی جریان های سیاســی از االن شروع 
کرده اند به القای اختالف و این موضوع که مجلس 
یازدهــم نمی تواند با دولت تعامــل کند، باید به 
صورت جدی بررسی شود که چرا در این شرایط 
خاص چنین تحلیلی صورت می گیرد. به نظر من 
ایــن نقطه ضعف مجلس خواهد بــود که نتواند 
مبتنی بر اصول انقالبی و اسالمی و منافع ملی و 
البته با هوشمندی در راستای حل مشکالت مردم 
با دولت تعامل نماید. در یک کالم می توان گفت 
مجلس متخصص، کارآمد، اهل تعامل و ناظر به 

رفع مشکالت چاره کار کشور است. 

شورای موقت مرکزی فراکســیون انقالب اسالمی با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد: »اینک که مردم در اقدامی آگاهانه مقدمه حضور نیروهای 
انقالبی را           در عرصه تصمیم گیری های کالن کشور رقم زدند، ضرورت 
وحدت اقتضا می کند که زمینه های حداکثری تعامل نمایندگان فراهم 
آید.« در پی تصمیم گیری اســتانی نمایندگان منتخب مورد حمایت 
شــورای ائتالف و جبهه، نشســتی تشکیل و مقرر شــد سه کارگروه 
محتوایی مراحل تشــکیل فراکســیون اکثریت را دنبال کنند. در این  
نشست »غالمعلی حدادعادل« رئیس شورای ائتالف، با ارائه گزارش، 
اتمام کار شــورای ائتالف در خصوص انتخابات مجلس یازدهم را           

اعالم کرد و تداوم فعالیت بر عهده نمایندگان مردم قرار گرفت.

یت اکثر فراکسیون 
»علیرضا زاکانــی« منتخب مردم قم و گزینه جدی ریاســت 
مجلس یازدهم، انصراف خود را از کاندیداتوری برای ریاست 
مجلس یازدهم اعالم کرد. وی در توئیتر خود در این باره نوشت: 
»ایجاد تحول و کارآمدســازی مجلس به نفــع مردم، اهداف 
 با ریاست مجلس به دست نمی آید. ضمن 

ً
مهمی است که لزوما

احترام به دعوت برخی همکاران، برای حفظ وحدت و انسجام 
نیروهای انقالب در مجلس یازدهــم، اجرای برنامه تحول را 
ان شاء الله در همکاری و هماهنگی با فرد فرد نمایندگان دنبال 
خواهم نمود.« می توان این اقدام را سنگ محک جدی  انسجام 

و وحدت  نیروهای انقالبی در درون مجلس تلقی کرد.

انصراف به نفع وحدت
»محمدباقر قالیباف«، منتخب اول مردم تهران در دوره یازدهم 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به دیدار خود با جمعی از 
فعاالن اجتماعی و جهادی شهرســتان اسالمشهر، از ارتباط 
منظم و دائمی منتخبان ملت در مجلــس یازدهم  با مردم در 
طول دوران نمایندگی خبر داد. وی در صفحه خود در توئیتر در 
این باره نوشت: »امروز همراه با تعدادی از منتخبین، با جمعی 
از فعاالن اجتماعی و جهادی اسالمشــهر درباره مشــکالت 
  ضد تبعیض است؛ 

ً
شهر تبادل نظر کردیم. مجلس قوی، قطعا

همانطور که ۸۰ روز پیش به مردم  اسالمشهر قول داده بودم، این 
ارتباط منظم، دائمی و نظام مند خواهد بود، ان شاء الله.«

مردم کنار 

بهارستان نوی  فصل 
صبح صادق درآستانه آغاز دوره یازدهم خانه ملت راهکارهای تحقق مجلس کارآمد و انقالبی را بررسی می کند

عبدالله گنجی
مدیر مسئول روزنامه جوان
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خاورمیانه بدون نفوذ ایران،  یک رویاست

شــورای آتالنتیک: جمهوری اسالمی تاکنون 
بارها و بارها ثابت کرده اســت که تهدیدها را به 
 می داند چطور 

ً
فرصت تبدیل می کند. ایران مطمئنا

بازی منطقه ای خود را متناسب با سایر بازیکنان 
اطراف خود تنظیم کند. تهران صبر اســتراتژیک 
فوق العاده ای دارد که تا زمان تحقق اهداف خود 
منتظر بماند و بســیار مصمم و عمل گرا باشــد. 
جمهــوری اســالمی به خوبی می دانــد چگونه 
اســتراتژی خود را برای رفع چالش های جدید 
تطبیق دهد. ایران بازیگری نیست که با فشارهای 
خارجی و داخلی، دســت از اهداف استراتژیک 
خــود بردارد و تســلیم شــود. ســال ها تحریم 
اقتصادی، ایران را در برابر فشارهای اقتصادی و 
خارجی مقاوم کرده است. خاورمیانه جدید بدون 
حضور و نفوذ ایران یک رویاست؛ ده ها سال است 
رویای »در آستانه فروپاشی« ایران  تکرار می شود، 
اما به فرجامی نمی رسد و تنها ترویج دهندگان این 
ایده را ناامیدتر می کند. ایران کشــوری پیچیده با 
ســابقه ای طوالنی و مراکز قدرت متکثر است و 
به همین دلیل است که باید ایران را هوشمندانه و 

واقع بینانه تجزیه و تحلیل کرد.

شکست ترامپ در منطقه!

نشنال اینترست: آمریکا تریلیون ها دالر صرف 
حضور و برتری نظامــی در خاورمیانه کرده و 
در جنگ های دیگر کشورهای منطقه مشارکت 
داشــته اســت. این اقدامات به نــام برقراری 
ثبات در منطقه و امنیــت برای آمریکا صورت 
گرفته، درحالی که هیچ یــک از این اهداف به 
دســت نیامده اســت. دخالت های آمریکا در 
خاورمیانه، منطقه را بی ثبات کرده و سبب شده 
اســت متحدان آمریکا دیپلماسی منطقه ای را 
کنار بگذارند و بــه جای آن برای متقاعد کردن 
واشنگتن برای مشارکت در جنگ های مورد نظر 
آنها، به البی گری مالی رو بیاورند. واقعیت این 
است که ترامپ تاکنون به هیچ یک از جنگ های 
بی پایان خاتمه نداده است. ترامپ حتی به یک 

هدف خود در برابر ایران نیز نرسیده است.

پیام نور به واشنگتن!

مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی: به جز 
رساندن این پیام به آمریکا که تحریم ها نمی تواند 
اهداف راهبردی ایــران را تغییر دهد یا آن را از 
پیگیری فناوری های پیشرفته باز بدارد، پرتاب 

موفقیت آمیز ماهواره از ســوی سپاه این پیام را 
به متحدانش در منطقه می رساند که جمهوری 
اسالمی حتی در هنگامه کشمکش با همه گیری 
کروناویروس، محکم و استوار باقی مانده است 
و تــاب آوری اش را حفظ می کنــد. این اقدام 
همچنین پیامی قدرتمند برای رقبای منطقه ای 

ایران نیز دارد. 

وضعیت دشوار پنتاگون در خلیج فارس!

مؤسســه کارنگی: در حال حاضر، ایرانی ها 
اقدامات خــود را به گشــت زدن در نزدیکی 
کشــتی های نیروی دریایی ایــاالت متحده با 
قایق هــای کوچک و مســلح به اســلحه های 
ســبک محدود کرده اند؛ اما اگر این قایق های 
تنــدرو  جمهوری اســالمی ایران از ســوی 
آمریکایی ها هدف گرفته شوند، ایران با نیرویی 
بســیار قدرتمندتــر و با اســتفاده از قایق های 
سریع السیر مسلح به موشک های ضد کشتی 
پاســخ می دهد. ایران ممکن اســت تصمیم 
بگیرد هم زمان به چند کشتی حمله کند؛ به این 
ترتیب، شرایط برای نیروهای آمریکایی در دفاع 

از خودشان دشوارتر می شود. 

روابط براساس سالح و نفت!

آبزرور: روابط عربســتان و انگلیس بر پایه نفت و 
تمایل عربستان برای خرید تسلیحات استوار است. 
بسیاری از این تســلیحات در جنگ یمن استفاده 
شــده اند و در ژوئن سال گذشــته میالدی، دادگاه 
انگلیس در حکمی این فروش های تســلیحاتی را 
متوقف کرد. حــال  چه چیزی انگلیس را ملزم به 
ادامه روابط با عربســتانی خواهد کرد که متهم به 

سرکوب و سوءاستفاده از حقوق بشر است؟

بازی خطرناک کاخ سفید در بیروت

االخبــار: گرچه رســیدگی به مســئله کرونا و 
بحران اقتصــادی به عنوان اولویت اساســی در 
رأس برنامه هــای دولت آمریکا قــرار دارد، اما 
مانــع از توجه تیم های دیپلماتیــک و امنیتی این 
کشــور به مســائل لبنان نمی شــود؛ از این رو در 
حالی که معترضان لبنانی فقط دغدغه معیشــتی 
دارند، آمریکا دنبال سوء اســتفاده از خشم مردم 
از فروپاشــی اقتصادی است و با این حربه چراغ 
ســبزی را به احــزاب مخالــف حزب الله برای 
مقابله با آن نشان داد؛ بازی خطرناکی که احتمال 

فروپاشی امنیت در لبنان را به همراه دارد. 

جهان

یادداشت

 چرا داعش به فکر بازگشت 
افتاده است؟

حمالت اخیر داعــش در بخش هایی از 
عراق، ازجمله محورهای کرکوک، دیالی 
و صالح الدین نشــان می دهــد این گروه 
جبهه وسیعی در شمال عراق را برای انجام 
عملیات های تروریســتی خود فعال کرده 
اســت.   از نظر سیاسی، پس از استعفای 
»عادل عبدالمهدی«، ماه هاست که عراق 
از سوی دولت پیش برد امور که فقط باید 
امــور روزمره دولت را پیش  ببــرد، اداره 
می شود. هم زمان با اوضاع سیاسی ناپایدار 
عراق، وضعیت اقتصادی این کشــور نیز 
بر اثر شــیوع کرونا و هزینه های مقابله با 
آن و سقوط بی ســابقه قیمت نفت به زیر 
2۰ دالر در هر بشــکه دچار چالش های 

جدیدی شده است.
 از ســوی دیگــر، کشــوری کــه در 
باالترین رده های سیاســی خــود دچار 
بحران شده و تشــکیل دولت در آن برای 
چند مــاه با چالش روبه روســت، از نظر 
امنیتی نیز دچار چالش هایی خواهد شد؛ 
زیــرا تصمیم گیری جدی بــرای مقابله 
بــا بحران هــای اجتماعــی و امنیتی در 
سطوح باالی مدیریتی با موانع و مسائلی 
روبه رو خواهد شد؛ همین موضوع سبب 
تعمیق و گســترش بحران های اجتماعی 
و بیداری هســته های تروریستی خواهد 
شــد.یکی از ســدهای مهــم مقابله با 
که طی چند  داعش، حشدالشــعبی بود 
سال گذشته با تقدیم شهدای بسیار، مانع 
پیش روی این گروه در مرحله اول، سپس 

مبارزه و نابودی آن شد. 
طی ماه های گذشــته تالش زیادی از 
سوی گروه های مختلف سیاسی داخلی 
و خارجــی در عراق صــورت گرفت تا 
نقش این ســازمان را کم رنگ کنند یا آن 
را به حاشیه ببرند. تضعیف حشدالشعبی 
نیز از جمله عوامل امنیتــی تأثیرگذار بر 
قدرت گیــری گــروه تروریســتی داعش 
اســت.به این موارد بایــد انگیزه برخی 
کشــورهای منطقه ای و بین المللی برای 
احیای تروریسم در عراق را نیز اضافه کرد 
تا عراق همچنان در آشــوب بماند؛ زیرا 
این آشوب و ناامنی می تواند دلیل متقنی 
برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در 
کشور باشــد؛ به ویژه اینکه گزارش هایی 
از حمایت هوایی نیروهــای آمریکایی و 
هدایت تروریست های داعش از سوریه به 
  سمت صحرای االنبار عراق منتشر شده 

است. 
همان طور که »قیس خزعلی« دبیرکل 
عصائــب اهل الحق اعالم کرد، حمالت 
داعش بــرای توجیه تداوم اشــغالگری 
آمریکا در عراق در چارچوب محاسبات 
مربوط بــه امنیت رژیم صهیونیســتی و 
اســت. حمالت داعش  نفت  بر  سیطره 
پیش از مذاکرات واشنگتن با دولت عراق 
در ماه ژوئــن درباره خــروج نیروهایش 
 از عــراق انجــام شــده که قابــل تأمل

 است.
 آمریکا شاید تنها کشوری باشد که از 
ناامنی در عراق در شرایط فعلی خرسند 
خواهد شد؛ زیرا بهانه کافی و الزم برای 
تمدید حضور در عراق را خواهد یافت.
بنابراین با دســت به دست دادن همه این 
شرایط شاهد سربرآوردن هسته های خفته 
داعش در استان های شمالی عراق هستیم 
که با انجام عملیات تروریستی و حمالت، 
 در 

ً
خود را نشــان داده اســت و احتماال

روزهــا و هفته های آینــده در بخش های 
 دیگــر نیــز کار خــود را دنبــال خواهد

 کرد.

   رصد    

واشنگتن مقصد 

دولت آلمــان در حالــی حزب اللــه لبنان را 
تروریســتی اعالم کرد و دفاتر آن را بســت که 
تروریستی  گروهک های  میزبان  سال هاســت 
مانند پ.ک.ک، پژاک حتی منافقین اســت. 
هم اکنون پس از هلند و انگلیس، آلمان سومین 
کشــور اروپایی اســت که حزب اللــه را جزء 
گروه های تروریستی قلمداد کرده است. درباره 
عناصر مؤثر بر اقدام دولت آلمان، دو مورد قابل 

شناسایی است؛
نخست، به سیاست های رژیم صهیونیستی 
و دولت آمریکا در محدودســازی حزب الله و 
از بین بردن بســترهای نفوذ و حضور سیاسی 
و فعالیت هــای دیپلماتیک آن در کشــورهای 
خارجی برمی گردد. این سیاســت بــه  ویژه با 
روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا تشدید 
شده است. در این زمینه »ریچارد گرنل« رئیس 
موقت اداره اطالعات ملی آمریکا و ســفیر این 
کشور در آلمان نقش بسزایی در این امر داشته 
است؛ به طوری که فعالیت های او و همکارانش 
در آلمــان از مدت هــا پیــش روی ممنوعیت 
حزب الله لبنان متمرکز شده بود و تیم ریچارد 
گرنل به صورت هفتگی برای طراحی استراتژی 
و اســتفاده از تازه ترین اطالعات برای فشار به 

آلمان، نشست برگزار می کرده است. 
دوم را بایــد در تــالش برخــی احزاب، 
جریان ها و شــخصیت های داخلــی لبنان با 
محوریت ۱۴ مارس برای تحت الشــعاع قرار 
دادن نفوذ حزب الله جست وجو کرد. حزب الله 
با توجه بــه عملکرد و تالش هایی که به منظور 
دفع بحران های داخلی لبنان و همچنین ایجاد 
ثبات و امنیت در این کشــور داشته، به جایگاه 
ویژه ای دست یافته است؛ موضوعی که موجب 
کینه و عصبانیت محور ضد مقاومت در لبنان 
و منطقه شــده اســت؛ برای همین می بینیم به 
موازات اقدام زشت دولت آلمان، دور جدیدی 

از اعتراضات در لبنان آغاز می شــود که لبه تیز 
آن بیش از اینکه متوجه مشــکالت اقتصادی و 
معیشتی باشد، دارای خاستگاه سیاسی و امنیتی 
با هدف کنار گذاشتن حزب الله از فرایندهای 
داخلی این کشور است. به بیانی ساده تر، برخی 
جریانات سیاسی در لبنان همراه با اقدام جدید 
دولت آلمان، هم اکنون تالش می کنند این گونه 
القا کنند که منشأ مشکالت معیشتی و تحریم 
 به حضور و نفوذ حزب الله 

ً
اقتصادی، اساســا

در لبنان برمی گردد؛ بنابراین مشکالت داخلی 
لبنــان نیز حل وفصل نمی شــود مگــر با کنار 
گذاشــتن حزب الله؛ از این رو اینجاســت که 
باید به هماهنگی دقیق و حساب شده ای که بین 
اعتراضات داخلی در لبنان و اقدام دولت آلمان 
در تروریستی اعالم کردن حزب الله وجود دارد، 

پی برد. 
نکته قابل تأمل در این میان بازگشت »سعد 
حریری« از شــخصیت های اصلی جریان ۱۴ 
مارس و از منتقدان و مخالفان جدی حزب الله 
از فرانسه است که این مسئله نیز به تنهایی پرده 
از حقایــق دیگری کنار می زنــد که هدفی جز 
تالش هماهنگ شــده داخلی و خارجی برای 
به شکست کشاندن کابینه »حسان دیاب« ـ که 
شــخصیتی نزدیک به محور مقاومت است ـ و 
جایگزینی آن با سعد حریری یا شخص دیگری 
از جریان ۱۴ مارس، نمی توان برای آن متصور 

شد.
به هر حال روشن است که تالش های اخیر 
برای به انزوا کشاندن حزب الله در داخل لبنان 
راه بــه جایی نخواهد بــرد؛ چراکه حزب الله 
هم اکنون در جامعه لبنان بخشــی از سیاست 
و حکومت است که در ســایه انتخابات اخیر 
توانســت تعداد قابل توجهی از کرســی های 
پارلمان را کسب کند و در کابینه حسان دیاب 
نیز حضور یابــد؛ از این رو محــور مقاومت 
در لبنان از چنان مشــروعیت و وزن سیاســی 
غیرقابل خدشه ای برخوردار شده است که دیگر 
نمی توان آن را حذف نمود یا کنار گذاشــت؛ 
مسئله ای که آن را »مصونیت سیاسی« ناشی از 

»مشروعیت سیاسی« می توان نام نهاد.

ممکن غیر  عملیات   
پیدا و پنهان اقدام دولت آلمان علیه حزب الله

   پنجره    

مکانیسم ماشه )snapback( سازوکاری مبتنی 
بر برجام اســت کــه بر اســاس آن در فرایندی 
چندمرحله ای )مبتنی بر بند های ۳6 و ۳7 برجام( 
پرونده یکی از کشــورهای عضو به دلیل »عدم 
پایبندی اساسی« ـ در صورت رفع نشدن موضوع 
در کمیسیون های پیش بینی شــده در توافق نامه ـ 
به شــورای امنیت ارجــاع داده می شــود و در 
صورتی که در کمتر از ۳۰ روز قطعنامه جدیدی 
برای لغو یا تعلیق تحریم ها تصویب نشــود، به 
اتوماتیک قطعنامه های قبلی شــورای  صورت 
امنیت که به وســیله قطعنامه 22۳۱ تعلیق شده 
بودند، قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد و می توان 
آن را پایان رســمی برجام تلقی کرد. جمهوری 
اســالمی ایران در آذر ۱۳۹۸ با ابراز ناخشنودی 
عمیق از عدم توانایی کشــورهای اروپایی برای 
راه اندازی ســازوکار مالی ـ تجاری ویژه و عدم 
اجرای شرایط متعهدشده بعد از خروج آمریکا از 
برجام، گام پنجم کاهش تعهدات برجامی خود 
را عملیاتی کرد. با انجام گام پنجم از سوی تهران 
و لغو همه محدودیت هــای عملیاتی در برجام 
)ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان 
مواد غنی شده و تحقیق و توســعه(، اروپایی ها 
اعالم کردند مکانیســم ماشــه را فعال خواهند 
کــرد که این امر به معنای شــروع فرایند ارجاع 
پرونده اتمی ایران به شــورای امنیت بود؛ اما در 
جلســه ای که با حضور معاونان وزارت خارجه 
کشورهای عضو برگزار شــد، طرفین تصمیم 
گرفتند مکانیسم ماشــه فعال نشود و »جوزف 
بورل« مدعی شــد: »اروپا مهلت حل اختالف 
برجامی را تمدید میکند.« آمریکا که با توجه به 
خروج از توافق نامه دیگر عضو برجام نیست و به 
صورت حقوقی توانایی استفاده از این سازوکار 
برجامی را ندارد، در تالش اســت با اســتفاده 
از اهرم های اقتصادی و سیاســی، کشــورهای 
عضو، ازجمله اروپایی هــا را برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه، تمدید تعهدات برجامی ایران، 
واردن کردن موضوعات دیگر به این توافق نامه و 

درنهایت لغو برجام متقاعد کند که نمونه عینی آن 
را می توان در تهدید تجاری اروپا از سوی آمریکا 
و مذاکره با این کشــورها به منظور تمدید زمان 
برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران دانست.
هدف کشــورهای اروپایی وادار کردن ایران به 
پایبندی بــه تمام تعهدات هســته ای در مقابل 
بی تعهدی اروپا و آمریکا است. تهدید به استفاده 
از مکانیســم ماشــه )ابزار تهدید( و راه اندازی 
ســازوکار مالی اینســتکس )ابزار ترغیب( در 
همین راســتا قابل فهم اســت. بر اساس چنین 
نگرشی، اروپاییان خواستار حفظ برجام هستند، 
اما حاضر نیستند هزینه ای در این زمینه پرداخت 
کنند. به نظر می آید آنها دچار »فقر تصمیم گیری 
راهبردی« شــده اند و هر نوع تصمیمی در این 
رابطه را به سرنوشــت انتخابات ایاالت متحده 
گــره زده اند که با پیــروزی دموکرات  ها بتوانند 
سیاســت یک پارچه ای را در قبــال جمهوری 
اسالمی با محوریت »نرمالیزاسیون ایران« و با 
تأکید بر محدود کردن قدرت منطقه ای، قدرت 
موشکی و افزایش تعهدات هســته ای ایران در 
پیش بگیرند. این در حالی اســت که روســیه و 
چین با اجرایی شــدن سازوکار مکانیسم ماشه 
مخالفت کرده اند و در صدد هستند برجام حفظ 
شود. با توجه به افزایش تنش ها در بحران کرونا 
میان چین و ایاالت متحده و از سوی دیگر نگاه 
سیاســت خارجی روســیه به ایران و نیازمندی 
آنها به ایران در ســوریه و غرب آسیا، شرایط تا 
حــدود زیادی می تواند به نفع ایران باشــد. اما 
عامل اصلی تأثیرگذار بر فعال نشدن مکانیسم 
ماشه، قاطعیت و جدیت تصمیم گیری جمهوری 
اســالمی و تهدید به اقــدام متقابــل )خروج 
احتمالــی از ان پی تی( اســت که کشــورهای 
اروپایی را واداشــته است از تصمیم خود ـ فعال 
کردن مکانیسم ماشه ـ کوتاه بیایند. همان طور که 
قاطعیت جمهوری اسالمی تا به امروز موجب 
عقب نشینی اروپا از تصمیم های احتمالی شده 
است، استمرار آن به صورت عملی و دیپلماتیک 
نیز می تواند مانع تراشــی های آمریکا در مقابل 
برداشته شدن تحریم های تســلیحاتی را نیز به 

شکست بکشاند. 

وکار باج خواهی   ساز
تالش غرب برای فعال سازی مکانیسم ماشه

   فراسو    

علی کریمی
کارشناس مسائل عراق

یعقوب قلندری
دکتری علوم سیاسی  حمید خوش آیند

کارشناس بین الملل
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بازار

کشوری که مردم آن با مصرف بی حد و حصر کاالهای وارداتی 
خو گرفته باشند و این الگوی مصرف به بخشی از فرهنگ این 
 برای پاسخ گویی به این سطح 

ً
جامعه تبدیل شده باشد، طبیعتا

از تقاضا، نیازمند واردات کاالست. این واردات نیز به ارز نیاز 
 وارداتی نیز در کار نیست؛ 

ً
دارد و بدون درآمدهای ارزی طبیعتا

از این رو برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واردات، نباید سرمایه 
ملی خود، یعنــی نفت را به حراج بگذاریــم؛ درواقع کاهش 
واردات بــه ویژه در اقدام مصرفی یکی از راه های امکان تحقق 

اقتصاد منهای نفت است. 

واردات محدودیت 
منهای نفت

بر اساس گزارش »اسپوتنیک« شیوع ویروس کرونا به افزایش 
نابرابری در آمریکا منجر شــده است؛ چرا که با وجود افزایش 
مالیات ثروتمندان، شــاهد رشــد دارایی های آنها بوده ایم. بر 
اســاس ارزیابی مؤسسه تحقیقات سیاســت گذاری آمریکا، 
میلیاردرهــای آمریکایــی در طول مدتی که مردم این کشــور 
درگیر شیوع ویروس کرونا بوده اند، خانه نشین یا بیکار شدند یا 
در بیمارستان به سر می بردند، 2۸2 میلیارد دالر سود کردند. 
تحقیقات مؤسسه مذکور نشــان می دهد نرخ بیکاری در این 

کشور افزایش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. 

یکا و افزایش نابرابری  آمر
شاخص

بر اســاس منحنی »فیلیپــس« در اقتصاد، هرگاه نــرخ تورم در 
جامعه ای افزایش یابد، نرخ اشتغال نیز در آن جامعه افزایش خواهد 
یافت، یا به عبارت دیگر، با افزایش نرخ تورم نرخ بیکاری کاهش 
پیدا می کند. اگرچه این رابطه در تمام کشــورها یا جوامع صادق 
نیســت و نمی توان آن را قانونی برای همه اقتصادها دانســت، اما 
این منحنی مشــهوری در اقتصادها به شمار می رود. حاال اگر در 
جامعــه ای تورم و نرخ بیکاری در کنار هم افزایش پیدا کنند، به آن 
»شاخص فالکت« گفته می شود که از جمع این دو نرخ به دست 

می آید و نشان دهنده وضعیت نامناسب آن اقتصاد است.

چیست؟ فالکت  شاخص 
افزوده

 در گفت وگو با علی قاسمی تحلیل گر ارشد اقتصادی مطرح شد 

 حذف صفرها 
حیثیت پول ملی را  احیا خواهد کرد

  بیمه بیکاری
نیارمند اقدام دولت

نرخ بیکاری قبل از شــیوع ویروس کرونا 
در کشــورهای توســعه یافته حداکثر بین 
۳ تــا ۴ درصد بود؛ البتــه می توان گفت 
نرخ بیکاری تا ۴ درصد بــرای بازار کار 
نه تنها مشــکل زا نیست، بلکه حتی الزم 
اســت؛ چراکه موجب انعطــاف در این 
بازار می شــود؛ ولی وقتی این نرخ صفر 
شــود، بازار بــا محدودیت هایی مواجه 
می شود؛ چراکه فعالیت کارفرمایان را در 
شــرایط متعادلی که برای عرضه و تقاضا 
سودآور است، دچار اخالل می کند. نرخ 
پاییــن و متعادل بیکاری در کشــورهای 
توسعه یافته موجب می شود به بیکاران تا 
زمانی که شغلی پیدا کنند حقوق بیکاری 
پرداخت شــود. اما در کشــور دو رقمی 
 بودن نرخ بیکاری شرایط را متفاوت کرده

 است.
در کشورهای توسعه یافته بانک جامع 
اطالعاتی از وضعیت نیروهای کار وجود 
دارد؛ یعنــی همه افرادی که شــاغل یا از 
کار بیکار می شوند از طرف دولت قابلیت 
کنترل، مدیریــت و رصد دارند؛ ولی این 
ضعف در کشــور ما وجــود دارد که این 
رصد انجام نمی شود و تا زمانی که چنین 
بانــک اطالعاتی ای نداریم، مشــکالت 
بســیاری در این حوزه خواهیم داشــت؛ 
چراکه نــرخ واقعی بیکاران و شــاغالن 
را نداریــم و از طرفــی نمی توانیم توزیع 
و فراوانی نیــروی کار را به لحاظ حرفه و 

تخصص رصد کنیم.
با شیوع ویروس کرونا، اوضاع اشتغال 
در همه کشورها دچار بحران شده است 
و به تبع آن در ایــران نیز حدود ۴ میلیون 
نفر به جمعیت بیکاران اضافه شــده اند. 
یکی از وظایف دولت ها در شرایط عادی 
این اســت که برای خدمت دهی بهتر به 
نیــروی کار، در صندوق بیمــه بیکاری 
ســرمایه گذاری کنند؛ اما این اتفاق هرگز 
رخ نداده اســت و دولت نه تنها نسبت به 
ســهم قانونی خود برای صندوق بیکاری 
اقــدام نمی کند، بلکه بدهــی و تعهدات 
 
ً
خود را هم پرداخــت نمی کند. اما اخیرا

اقداماتی در این راســتا صورت گرفته که 
شــاید این اولین باری اســت که دولت، 
هرچنــد کــم، در حال ســرمایه گذاری 
برای خدمــات بیکاری کارگران اســت 
و ۵ هــزار میلیارد تومــان برای پرداخت 
ســه ماهه حقوق بیکاری ناشــی از کرونا 
در نظر گرفته اســت. این وضعیت نشان 
می دهد در موضوع بیمه بیکاری، کشور ما 
فاصله ای جدی با کشورهای توسعه یافته 
دارد و برخالف آنها کــه تمام کارجویان 
را تحت پوشــش قرار می دهند، در ایران 
به دلیل کمبــود منابع و مکانیســم های 
سختی که وجود دارد، افراد قابل توجهی 
 نمی توانند از خدمات بیمه بیکاری استفاده

 کنند.
متأســفانه دولــت در بخش حمایت 
از کارگاه ها آنجا کــه باید وام تخصیص 
دهد یا مشــاوره های فنی و کارشناســی 
برای احیای آنها داشــته باشد و نیز برای 
تعهدات  مالیاتی و بیمه ای خود هنوز اقدام 
اساسی نداشته است. این امر موجب وارد 
شدن خسارات بیشتری به اقتصاد و بازار 
کشور می شــود. این ضعف ها که ناشی 
از بروکراســی اداری پیچیده موجود در 
بدنه دولت اســت، باید برطرف شود؛ اما 
متأســفانه دولت هنوز ابزار و امکانات آن 
را برای اجرای تعهدات خود در دســت 

ندارد.

یادداشت 

 BBBB مجلس دهم در روزهــای پایانی خود
حذف چهــار صفــر از پــول ملی را 
تصویب کرد، اما مــردم درباره منفعت 
آن تردید دارند؛ علت چنین تصمیمی 

چیست؟
اصالح پول ملــی با حذف صفر یکی از طرح های 
بنیادین نظام تحول اقتصادی بود که در دولت گذشته 
شــروع شد، اما به سرانجام نرســید. در آن دولت، 
بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که حتی اگر 
تحریم ها برداشته شود و بتوانیم حدود پنج میلیون 
بشــکه نفت در روز بفروشیم، اما تغییرات بنیادین 
در حوزه هایی مثل هدفمندی یارانه ها، نظام بانکی، 
اصــالح پول ملی، اصالح نظــام توزیع، مالیات و 
گمرکات نداشــته باشــیم، وضع اقتصاد به همین 
صورت با تورم بــاال ادامه خواهد داشــت. برای 
این اصالح، از طرف کارشناسان راه های متفاوتی 
پیشنهاد شــد، که برایند آن نظرات در هفت محور 
دسته بندی شد؛ البته درباره نحوه اجرای این هفت 
اصل اختالفاتی وجود داشت؛ عده ای معتقد بودند 
همان دولــت، یعنی دولت دهم، دو مــورد از این 
اصالحات را شــروع کند و مابقــی را دولت های 
بعدی به مرور اجرا کنند؛ اما کارشناسان طیف های 
مختلف در اصل اصالح و تحول اساسی اقتصادی 
در آنها اجماع داشتند. اصالح بانک ها یکی از این 
امــور بود و در کنار اصــالح بانک ها، اصالح پول 
ملی از جمله موضوعات مطرح شده بود؛ پس این 

 باید اجرایی شود. 
ً
مسئله ای است که نهایتا

در بحــث چرایی اصالح پــول ملی باید گفت 
چون در چند دهه اخیر تورم باالیی داشــته ایم، این 
تورم در پول ملی ســرریز و تورم های طوالنی مدت 
موجب اضافه شدن صفرها به پول ملی شده است. 
از سوی دیگر این موضوع منجر به تضعیف حیثیت 
پول ملی ما شده و به عبارتی پرستیژ ایرانیان را پایین 
آورده اســت. حال برای اصــالح این معضل اگر 
بخواهیم بر اساس یکی از شیوه های رایج و معمول 
در سطح جهان که کشورهای مختلف آن را انجام 
داده اند، عمل کنیم، باید حذف صفرها با تغییر واحد 

پول انجام شود. جمع بندی کارشناسان ابتدا بر این 
 جمع بندی ها به 

ً
بود که سه صفر حذف شود که بعدا

حذف چهار صفر رسید که راحت تر و بهتر است. 
یکــی از دالیل دیگر که حــذف صفرها را منطقی 
می کند، هزینه هایی اســت که بانک مرکزی برای 
چاپ اسکناس متحمل می شــود؛ در حال حاضر 
حدود ۸ میلیارد اسکناس در کشور در جریان است 
و گــردش مالــی دارد و چون ارزش پــول ما پایین 
آمده اســت، مردم اهمیت زیادی به آن نمی دهند و 
نگهداری از آن چندان مطلوب نیســت. بسیاری از 
پول هایی که در یک زمان کوتاه چاپ شــده اند، به 
علت نگهــداری ضعیف، به ناچار از گردونه خارج 
و بــه نوعی امحا می شــوند و گاهی در ســال بین 
7۵۰ میلیون تا یک میلیارد اسکناس، که یک هشتم 
اسکناس های کشور است، امحا می شود که بار مالی 
سنگینی دارد؛ چون این کاغذ امنیتی وارداتی است 
و یکسری محدودیت ها برای واردات داریم و هزینه 
چاپ هم باالست. برخی مواقع چاپ یک اسکناس 
۵۰۰ تومانی نزدیک به ۴۰۰ تومان هزینه می برد که 
این خود به خود نیازمند یکسری اصالحات بنیادین 
اســت. حال اگر صفرها برداشــته شود و پول ملی 
ارزش باالیی داشته باشد، مردم هم در نگهداری آن 
دقت و مراقبت بیشتری دارند. اآلن نحوه نگهداری و 
مراقبت مردم از چک پول با نگهداری و مراقبت آنها 
از یک اسکناس هزارتومانی متفاوت است. ارزش 

باالتر، مراقبت و دقت را بیشتر می کند. 
عالوه بر بحث اصالح پرســتیژ و کاهش هزینه 
چاپ، باید گفت،  حذف صفرها موجب می شــود 
نظام حسابداری و حسابرسی هم تسهیل شود. اآلن 
دفاتر، فاکتورها حتی مبــادالت آنها با اخالل هایی 
 در بحث فراوانی دفاتر این مشکل 

ً
روبه روست؛ مثال

ایجاد می شود که با این اقدام کار دفاتر و حسابرسی 
مالی و نیز نگهداری دفاتر و مبادالت تسهیل خواهد 

شد. 
یکی از مشکالت دیگِر بودن صفرها این است 
که ســرانه اسکناس به نفر در کشور امروز سه رقمی 
شده است. این سرانه در خیلی از کشورها 2۰ تا ۳۰ 
اســت و در ایران باالی ۱۰2 تا ۱۱۰ هم رفته است 
و با این اصالح این ســرانه پایین می آید و پول های 
ســکه ای و خرد بیشتر می شــود که ماندگاری این 
پول ها بسیار بیشتر از اسکناس است و نگهداری و 

مبادله سکه نیز بهتر خواهد بود.

 BBBB فرایند اجرایی حــذف صفرها چگونه 
خواهد بود؟

حذف صفرها بی تردید دفعی نخواهد بود؛ این اقدام 
در یک فرایند دو تا پنج ســاله و به صورت تدریجی 
انجام می شــود. پول جدید و قدیمی به موازات هم 
مبادله خواهند شد تا پول قدیمی آرام آرام از گردونه 
مبادله خارج شــود و پول جدید جای آن را بگیرد و 
مردم به پول جدید رجوع کنند. در بحث تورم زا بودن 
این اقدام باید گفت بعید به نظر می رســد این اقدام 

تورم قابل مالحظه ای را در پی داشته باشد. 

 BBBB آیا سایر کشورهای  هم تراز ما به چنین 
اقدامی دست زده اند یا نه؟ 

کشورهای متعددی بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز، 
حتی برخی چنــد بار، اقدام به اصــالح پول ملی با 
حــذف صفر کرده اند. از کشــورهایی که به اقتصاد، 
فرهنگ و آداب و معاشــرت ما نزدیک هستند، یکی 
ترکیه است که در بازه زمانی مشخصی شش صفر را 
 
ً
 پول ترکیه بسیار بی ارزش بود؛ مثال

ً
حذف کرد. قبال

مردم ترکیه برای خرید یک جنس کوچک جزئی باید 
پول درشــتی را به همراه خود می برند؛ ولی با حذف 
صفر به مرور به جای خوبی رســیدند و توانســتند به 
خوبی از مشکالت عبور کنند. آرژانتین، برزیل، روسیه 
و... نیز در این عرصه اقدام کردند که هر کدام در جای 
خود باید بررسی شــوند؛ البته نباید فراموش کرد که 
بی تردید اجرای این اصالحات در کشور ما و با توجه 
به شــرایط اقتصادی ایران دقت و مراقبت ویژه خود 
را می طلبد و نظــارت برای اجرای این امر به بهترین 
نحو باید انجام شود. به هر حال، تداوم این وضعیت 

و پایین آمــدن ارزش پول ملی بــه این صورت به 
صالح کشور نیست و در مبادالتی که با برخی 

کشورهای همسایه، مثل عراق و افغانستان 
داریم، با اینکه اقتصاد ما بسیار بزرگ تر و 
قدرتمندتر از آنهاست، اما با اصالحاتی 
که این کشورها داشته اند، پول ملی شان 

ثبات نسبی دارد.

 BBBB یکی از انتقادها به اصالح پول ملی، این 
است که برای قیمت های زیر هزار تومان 

چه اتفاقی می افتد؟
این بســتگی به نوع کاال دارد؛ برخی را با اصالح 
بسته بندی می شود به قیمت پول جدید رساند و در 
برخی می توان بــه جای خرید و فروش یک واحد، 
دو واحد معاملــه کرد که به اندازه واحد پول جدید 
برســد؛ این موضــوع قابل حل اســت و االن هم 
کاالهای زیر هزار تومان خیلی کم است؛ از طرفی با 
پرداخت الکترونیک می شود این معضل را به راحتی 

حل کرد. 

 BBBB آیا اجرایی شــدن این طرح باری برای 
عموم مردم نخواهد داشت و سردرگمی 

برای مردم به همراه ندارد؟
این مشــکل بیشــتر در رابطه با افراد مسن جامعه 
و روســتاییان اســت که گفته می شــود به مشکل 
برمی خورند و عدم همکاری آنها را خواهیم داشت. 
باید گفت بعید است چنین اتفاقی بیفتد. در دوران 
اصالح و هدفمندی یارانه هــا هم این امر محتمل 
بود و گفته می شــد مگر می شود یک روستایی برود 
حساب بانکی باز کند و کارت بانکی بگیرد تا پول 
 مشــکلی پیش 

ً
یارانه را برایش واریز کنند که اتفاقا

نیامد. افراد بی سواد، حتی افراد مسن هم مشکلی 
در این زمینه پیدا نکردند و در یک پروسه کوتاه مدت 
همه رمز و کارت بانکی داشتند. آموزش و تبلیغات 
راهکار این مســئله اســت؛ اگر موضــوع خوب 
فرهنگ ســازی و تشریح شــود و آموزش ها جدی 

باشد، مشکلی نخواهد بود. 

حمید حاجی اسماعیلی
کارشناس اقتصادی

هفته گذشته موضوع حذف چهار صفر از پول 
ملی در مجلس شــورای اسالمی مطرح شد که 
موافقان و مخالفانی داشــت، امــا درنهایت به 
تصویب نمایندگان رسید. این موضوع همچنان 
در افکار عمومی و رسانه ها موافقان و مخالفانی 
دارد؛ درصددیــم تا به انعــکاس این دیدگاه ها 
بپردازیم؛لذا در این شماره گفت وگویی با »علی 

قاسمی« تحلیل گر ارشد اقتصادی  داشتیم.

عکس: حامد گودرزی
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دین

 مسکوت گذاشتن
 تولی و تبری در گذشته

در مسئله تولی و تبری توقف در   
ائمــه  بــه  اکتفــا  و  گذشــته 
معصوم)ع( و دشمنان معاصر خطاست؛ 
انحصار تولــی به ائمه معصوم، غفلت از 
استمرار حرکت شان در عصر حاضر و نیز 
انحصار تبری به دشمنان اهل بیت)ع( در 
زمان آنها و غفلت از دشمنان معاصر دین 
موجب می شود ولی الهی در هر زمانی از 
نصرت و حمایت یاران محروم شود و در 
رسیدن به اهداف متعالی دین تنها بماند، 
همچنین دشــمنان خدا در هــر دوره ای 
کامیاب و قدرتمند شــوند و نیروی عظیم 
مسلمانان برای مقابله با آنان به کار گرفته 
نشــود. این هر دو همان بلیه ای  است که 
 همه امامان معصوم ما در هر دوره ای 

ً
تقریبا

گرفتار آن بوده اند و در دوره های بعدی هم 
جانشــینان آنان و فقهای عظام که رهبری 
شــیعه را بر عهده داشــته اند، با این بلیه 

مواجه بودند.
از جمله عوامل این آسیب، یک مسئله 
روان شناختی است. انسان به طور طبیعی 
از بزرگی که مراقب و ناظر او نباشــد و او 
را آزاد بگــذارد، تجلیل می کند و محبت 
او را در دل می پروراند؛ همچنین دشمنی 
که امروز به او آســیبی نمی رساند و فقط 
خاطره ای از دشــمنی های او باقی است، 
برای کینه و دشــمنی بی خطر اســت و 
می توان بی دغدغه از او بیزاری جســت؛ 
اما دشمنی که امروز حاضر است و نتیجه 
بی حرمتی و کینه ورزی نسبت به او می تواند 
مخاطراتی در بر داشته باشد، چندان برای 
دشــمنی مناسب نیســت؛ به ویژه اینکه 
مراوده با چنین دشــمن قدرتمندی برای 
انسان منافعی هم داشــته باشد. از سوی 
دیگر، بزرگی که برای انســان چارچوب 
قــرار دهد و او را بــه کارهایی که برایش 
ســخت اســت، وادارد و به او امر و نهی 

داشته باشد، چندان مطلوب نیست.
تقابل حق و باطل تا زمان ظهور دولت 
حق استمرار دارد و در هر زمانی اردوگاه 
حق و باطل ســران، فرماندهان و رهبران 
خود را دارند که این امر تولی نســبت به 
اولیای زنده و تبری از دشــمنان حاضر را 
ایجاب می کند و این، راز زنده بودن دین، 
حیات احکام آن و پویایی دین داران است. 
ایــن دو جریان حق و باطــل به طور 
طبیعــی رویــاروی هم قــرار می گیرند؛ 
چراکه اهداف شــان ضد یکدیگر است و 
قابل جمع نیســت. قرآن کریم رویارویی 
جریان زرســاالران و زورمداران را با انبیا 
و رســوالن الهی به مثابه یک اصل مسلم 
تاریخــی ارائه می  کند. انبیــا برای بر هم  
زدن نظام جاهلی حاکــم برمی خیزند و 
ســران ظلم و استبداد که انســان ها را به 
بردگی و بندگی خود می کشــند و دنیایی 
افســانه ای برای خود ساخته اند، در برابر 
انبیا می ایســتند.عامل دیگر این آســیب 
تعصب، جمود و دوری از عقالنیت است. 
اســاس تولی و تبری، عقالنیت نورانی و 
ایمان روشــن بینانه است. تولی و تبری از 
مهم ترین و ضروری ترین مبانی عملی دین 
و رســیدن به اهداف متعالی آن است؛ اما 
اگر از جایگاه اساسی خود خارج و به یک 
منسک خشــک، بی روح و قشری تبدیل 
شود، اثر حق خود را از دست خواهد داد و 
چه بسا با دوری از عقالنیت، نتیجه عکس 
خواهد داشت. حاصل اینکه اگر تولی و 
تبری بر اساس معرفت، درایت و نورانیت 
عقل انجام گیرد، ثمربخش می شود و از 

آسیب و انحراف مصون خواهد بود.

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

گمانه زنی ها درباره منشأ اصلی کرونا زیادتر از 
حدی است که اینجا ذکر شــود؛ اما بیشترین 
گمانه زنی ها از این قرار اســت که انســان ها با 
سبک زندگی اشتباه خود موجب بیماری های 
زیادی شــدند که کرونا یکــی از کوچک ترین 
آنهاست. این سبک زندگی گاهی به سبب عدم 
رعایت نکات بهداشتی و نظافت است و گاهی 
به علت خــوردن غذاهای غیر پاک. دین مبین 
اسالم با ابالغ دستورهای اساسی، انسان ها را 
به رعایت نکاتی درباره خوراک شان ملزم کرده 
است. احکام اسالمی به دقت این تقسیمات را 
در اختیار مسلمانان گذاشته تا از هر آلودگی دور 

باشند و در سالمتی کامل زندگی کنند. 
خداوند در سوره بقره، آیه ۱6۸ می فرماید: 
»ای مــردم، از آنچه در زمین اســت حالل و 
پاکیزه را بخورید و از گام های شــیطان پیروی 
مکنید که او دشمن آشکار شماست.« در اینجا 
اشــاره به حالل خواری با مال حالل و پاکیزه 
خواری با استفاده از غذاهای پاکیزه است. اگر 

انسان ها به این دو نکته توجه نکنند، پیرو شیطان 
هســتند و در مســیر او قدم برمی دارند، بدون 
 توجه به اینکه شیطان اولین و بزرگ ترین دشمن

 انسان هاست. 
همچنین در سوره مائده، آیه ۸7 و ۸۸ آمده 
است: »ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای 
پاکیزه ای را که خدا برای ]استفاده[ شما حالل 
کرده، حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا 
از حدگذرندگان را دوست نمی دارد؛ و از آنچه 
خداوند روزی شما گردانیده، حالل و پاکیزه را 
بخورید و از آن خدایی که به او ایمان دارید، پروا 
دارید.« در این آیات نیز خداوند انسان ها را از 
خودرأیی و مختار بودن در استفاده از هر چیزی 
برحذر داشته است. به عبارتی دیگر، کسی که 
به خداوند ایمان دارد و اطاعت از او را بر خود 
واجب می داند، هر چیــزی را نمی خورد و به 
حالل و حــرام بودن هر چیزی در زندگی خود 
توجه دارد. موضوعی که در آیه ۱۱۴ سوره نحل 

نیز بر آن تأکید شده است.

حالل طعام 
   مکتب    

امام صــادق)ع( از رســول خــدا)ص( نقل 
فرمود: »خداوند متعال قربانی را تشریع فرمود 
تا مســاکین شما از ناحیه گوشــت در فراخی 
قرار بگیرند، پس ایشــان را اطعــام نمایید.« 
خداوند در این امر مقامات باالی معنوی برای 
ه 

ّ
اطعام کنندگان قرار داده است. جابربن عبدالل

انصاری می گوید از رســول خدا)ص( شنیدم: 
»خداوند متعال جناب ابراهیــم)ع( را خلیل 
خود نکرد مگر به سبب اطعام نمودنش و نیز به 
واسطه نماز شب خواندنش در هنگامی که مردم 

خواب بودند.«
در روزهایی هستیم که می دانیم عده ای در تأمین 
نیازهای اساسی زندگی دچار مشکل هستند، 
پس نباید به آسانی از کنار این موضوع بگذریم. 
در کتاب »علل الشــرایع« آمده اســت: روزی 
امیرالمومنین)ع( به منزل آمدند و فرمودند هر 
ســائلی آمد او را اطعام کنید. خادمه ای عرضه 
داشت: هر سائلی که مستحق نیست. حضرت 
فرمودند: می ترســم برخی ســائالن مستحق 

باشــند و ما آنها را طعام نداده رد کنیم و آنچه 
به یعقوب)ع( نازل شد به ما اهل بیت نیز نازل 
 او 

ً
شود؛ بنابراین به هر سائلی اطعام کنید و حتما

را بهره مند نمایید.
ماجرا از این قرار است که جناب یعقوب)ع( هر 
روز قوچی را سر می برید و از آن صدقه می داد. 
شبی سائلی مؤمن که روزه دار و مستحق بود، از 
خانه آن حضرت عبور کرد و فریاد زد: ســائلی 
غریب و گرسنه را از زیادی طعام خود بدهید. 
مکرر این ندا را داد و جناب یعقوب)ع( و اهل 
خانه اش آن را می شنیدند، اما طعامش ندادند. 
سائل چون از احســان آنها مأیوس شد و شب 
فرا رسید، کلمه اســترجاع بر زبان جاری کرد 
و اشــک ریخت و از گرسنگی خود شکایت به 
حق تعالی نمود و آن شب را با گرسنگی به صبح 
رساند و روز بعد را با گرسنگی روزه داشت، در 
حالی که حمد خدا را به جا می آورد. از آن پس 
بود که ماجرای حضرت یوسف)ع( پیش آمد و 

سال ها حضرت یعقوب)ع( را گرفتار کرد.

اطعام فقرا و مقامات باالی معنوی 
   حکمت    

حضرت علی)ع( در دوران خالفتش ســه دسته 
را از خود طرد کرد و با آنان به پیکار برخاســت؛ 
اصحاب جمل که امام آنــان را »ناکثین« نامید، 
اصحــاب صفین که آنها را »قاســطین« خواند و 
اصحاب نهروان، یعنی خوارج که آنها را »مارقین« 
می خواند. ناکثین از لحاظ روحیه، پول پرســتانی 
بودنــد صاحبان مطامــع و طرفــداران تبعیض. 
قاسطین روحیه ای سیاست طلب، متقلب و منافقانه 
داشتند. دسته ســوم هم اهل عصبیت های ناروا، 
خشک مقدســی ها و جهالت های خطرناک بود. 
حضرت علی)ع( نســبت به همــه اینها دافعه ای 
نیرومند و حالتی آشــتی ناپذیر داشت.)مجموعه 
آثار شهید مطهری، ج ۱6( در طول تاریخ اسالم، 
اصلی ترین دشمنان در همین سه دسته می گنجیدند 
و امام عدل و مواســات با همه آنها جنگید، اما تن 
به خواســته های نامشروع شــان نداد. حکومت 
در نگاه امیرالمؤمنیــن)ع( همان چند روز و چند 
ســال عمر شریف شــان نبود، بلکه ایشان مدلی 
از حکومــت داری را برای تمام بشــر بــه یادگار 
گذاشتند؛ حکومتی که در آن کنار آمدن با اشراف، 
مکاران و جاهالن را سیاست ترجمه نمی کردند و 
تدبیر نمی دانســتند؛ چه آنکه این گونه رفتار کردن 
موریانه انداختن بر جان حکومت بود؛ اما جوامع 
در طــول تاریخ مدلــی را انتخــاب کردند که نه 
اسالمی بود، نه انسانی. امیرالمؤمنین)ع( با کسانی 
می جنگید که خود را اقامه کننده دستورهای دین 
می خواندند و مردم را به اقامه عدل و انصاف وعده 

می  دادند، اما دروغ می گفتند. خوارج نیز که عمری 
خــود را دین دار می دیدند، نه حقیقت شــریعت 
را فهمیده بودند و نــه از عدالت و حق بویی برده 
بودند. حضرت علی)ع( به خوارج فرصت داد تا 
راه را پیدا کنند، اما وقتی دســت به شمشیر بردند 
و به جان و مال و ناموس مردم تعرض کردند، امام 

آنها را تحمل نکرد.  
شهید مطهری می گوید: »امیرالمؤمنین)ع( با 
خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار 
کرد. او خلیفه است و آنها رعیتش، هرگونه اعمال 
سیاســتی برایش مقدور بود؛ اما او زندانی شــان 
نکرد و شالق شــان نزد و حتی ســهمیه آنان را از 
بیت المــال قطع نکرد، به آنها نیز همچون ســایر 
افراد می نگریســت. این مطلب در تاریخ زندگی 
علی)ع( عجیب نیســت، اما چیزی است که در 
دنیا کمتــر نمونه دارد. آنهــا در همه جا در اظهار 
عقیــده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش 
با عقیده آزاد با آنان روبه رو می شــدند و صحبت 
می کردند، طرفین استدالل می کردند و استدالل 
یکدیگر را جواب می گفتند. شاید این مقدار آزادی 
در دنیا بی ســابقه باشــد که حکومتی با مخالفان 
خود تا این درجه با دموکراســی رفتار کرده باشد. 
همچنین می آمدند در مســجد و در ســخنرانی 
و خطابه علــی)ع( مزاحمت ایجــاد می کردند. 
روزی امیرالمؤمنیــن)ع( بر منبر بود. مردی آمد و 
ســؤال کرد. علی)ع( بالبداهه جواب گفت. یکی 
از خارجی هــا از بین مردم فریاد زد: »قاتله الله ما 
افقهه« )خدا بکشد این را، چقدر دانشمند است!( 
دیگران خواســتند متعرضش شوند؛ اما علی)ع( 
فرمــود رهایش کنید، او به مــن تنها فحش داد.«  
در ســال چهلم، گروهی از همین خوارج پس از 
جنگ در مکه جمع شــدند و بر کشتگان نهروان 

گریســتند. ســه نفر از آنان با هم پیمان بستند در 
یک شب امیرالمؤمنین)ع( و عمروعاص و معاویه 
را بکشند. ابن ملجم کشــتن امیرالمؤمنین)ع( را 
بر عهده گرفت و وارد کوفه شــد. او با همدستی 
»شــبیب بن بجره« و »وردان بن مجالــه« تصمیم 
خود را عملی کرد. وردان و شبیب که با ابن ملجم 
در شــهادت امیرالمؤمنین)ع( همــراه بودند، در 
حین درگیری کشــته شــدند. در ســیزدهم ماه 
مبــارک رمضان ســال ۴۰ هجــری، حضرت 
مولی الموحدیــن علی بن ابی طالــب بعد از فارغ 
شدن از جنگ نهروان از شهادت خود خبر دادند. 
)مستدرک سفینه البحار، ج ۵، ص 2۱۳( در آن روز 
حضرت بر فراز منبر، بعد از بیان کلماتی در باب 
حقایق اسالم، به فرزندشان امام حسن مجتبی)ع( 
فرمودند: »تا امروز چند روز از ماه مبارک رمضان 
می گذرد؟« امام مجتبــی)ع( فرمودند: »۱۳ روز 
گذشته است.« از امام حسین)ع( پرسیدند: »چند 
روز باقی مانده است؟« ایشان فرمودند: »۱7 روز 
باقی مانده است.« در این هنگام امیرالمؤمنین)ع( 
دســت به محاســن مبارک گرفتنــد و فرمودند: 
»نزدیک است این موی من به خون سرم خضاب 
شود.«  در شــب ۱6 ماه مبارک رمضان سال ۴۰ 
هجری، امیرالمؤمنین)ع( در خواب پیامبر)ص( را 
دیدند و آن حضرت به نزدیک شدن مالقات شان 
در بهشــت به امیرالمؤمنین)ع( بشــارت دادند و 
ام کلثوم)س( خبر  امیرالمؤمنین)ع( به دخترشان 
دادند. )ارشــاد، ج 2، ص ۱۵( در شب نوزدهم ، 
امیرالمؤمنیــن)ع( روزه را در منزل ام کلثوم)س( 
افطار نمودند. حضرت در آن شــب بیدار بودند 
و بســیار از اتاق بیرون می رفتند و به آســمان نظر 
می کردند و می فرمودند: »به خدا ســوگند، دروغ 
نمی گویم و به من دروغ گفته نشــده اســت. این 

اســت آن شبی که به من وعده شــهادت دادند.« 
)منتهی اآلمــال، ج ۱، ص ۱72( در صبــح روز 
نوزدهم، بعد از اذان صبح، امیرالمؤمنین)ع( وارد 
مسجد شد و حضرت مشغول نماز شد. هنگامی 
که در رکعت اول ســر از سجده برداشت، شبیب 
به آن حضرت حمله ور شد، ولی شمشیرش خطا 
ه ـ حمله کرد و 

ّ
کــرد. بالفاصله ابن ملجم ـ لعنه الل

شمشــیر او فرق مبارک آن حضرت را شکافت و 
محاسن شــریفش به خون فرق مبارکش خضاب 
شد و صدای مبارکش بلند شد : »بسم الله و بالله 
و علی ملة رسول الله، فزت و رب الکعبه.« آنگاه 
ه 

ّ
صدای جبرئیل بلند شــد و گفت: »تهدمت والل

ه نجوم الســماء و 
ّ
ارکان الهدی و انطمســت والل

ه العروة الوثقی، قتل 
ّ
اعالم التقی و انفصمت والل

ابن عم المصطفی، قتــل الوصی المجتبی، قتل 
علی المرتضی، قتل ســیداألوصیاء، قتله اشقی 
االشــقیاء.« دنیا پس از حضــرت علی)ع( دیگر 
روی عدالت را به خود ندید. انسان ها با جهل خود 
سبب نابودی عدالت و حق مداری شدند. صدها 
سال است که حقیقت در پرده ای از ابهام قرار دارد 
و اقامه کننده عدل نمی تواند در دنیایی پر از جهل 
پرچم عقل را برافراشــته کند، مگر آنکه انسان ها 

اراده کنند، بخواهند و پای آن بایستند.

 عدالت با شهادت عادل چهره در خاک کشید
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

به مناسبت ضربت خوردن و شهادت امیرالمؤمنین)ع( به دست خوارج

یکی از مهم ترین مسائلی که در قرآن و روایات به 
آن تأکید شده، مسئله مهم »انتخاب« است که با 
زندگی و روح و روان انسان عجین است. یکی از 
میدان های بسیار مهمی که موجب بروز شخصیت 
انســان در زندگی اش می شــود، انتخاب هاست 
و این اثر عجیبی بر زندگی انســان می گذارد و با 
سرنوشت انسان رابطه مستقیم دارد. ممکن است 
دریچه های سعادت را باز کند و ممکن است انسان 
را به شقاوت بکشــاند. یکی از تأکیدهای مهم، 
تأکید درباره انتخاب صحیح در زندگی است. در 
دوراهی ها، نوع انتخاب سرنوشــت فرد را تعیین 
 ممکن است 

ً
می کند. با گزینش نادرست، بعضا

دچار سقوط شویم و ما همواره در مسیر انتخاب 

و دوراهی هســتیم. یکی از راه های مهم شناخت 
شــخصیت افراد، در رابطه با نــوع انتخاب های 
آنهاســت. انتخاب فقط ویژه انســان نیســت. 
بارزترین نمونه انتخاب برای شخصیت شناسی، 
عاشوراســت، که میدان بروز شــخصیت افراد 
بوده اســت؛ برخی درســت انتخــاب کردند و 
نام شــان در کنار نام اهل بیــت)ع( ماند و برخی 
 درست انتخاب نکردند و دچار انحطاط و سقوط

 شــدند.ائمه طاهرین هم انتخاب هایی داشتند، 
مانند شــیعیان، ســلمان، حتی ابوعبیده حذاء، 
عیســی بن عبدالله قمی و... یکــی از مهم ترین 
انتخاب های اهل بیت)ع( مســئله قیام و سکوت 
ایشان است. ســکوت ائمه طاهرین)ع( فریادی 

است برای عدم رضایت نسبت به وضع موجود. 
قیام ۹ نفر از امامان ما با سکوت بوده که هر کدام 
با ویژگی های خاص خود و مربوط به زمان خود 
بوده اســت. حاال چرا سکوت؟ یکی از دردها و 
رنج های ائمه معصومین)ع( نداشتن یار بوده. امام 
زمان)عج( امروز در غربت است. برای درآوردن 
امام از غربت چه باید بکنیم؟ مردم ما لحظه لحظه 
زندگی خودشان را مدیون انتخاب شان هستند. 
باید به هوش باشیم و با انتخاب های درست مان 

راه های نفوذ دشــمن را ســد کنیم. اگر 
کسی عاشــورایی زندگی کند، سر 

دوراهی ها درست انتخاب می کند 
و دچار انحراف نمی شود.

نقش انتخاب در شقاوت و سعادت
گفتاری از حجت االسالم علی اصغر ظهیری

   منبر    
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پرونده

  آینده بازار بورس 
دولت  تصمیمات  به  وابسته 

درباره واقعی بودن رشــد بازار فعلی یا وجود 
حبــاب در آن، واقعیت این اســت که ما هیچ  
تعریف مدونی در دانش مالی برای مسئله حباب 
یا مســائلی شــبیه به آن نداریم و آنچه در بازار 
 این طور اســت که 

ً
مالی اتفاق می افتد، عموما

گاهی بین قیمت و ارزش، اختالف شدیدی به 
وجود می آید که ناشی از انتظارات معامله گرها 
نسبت به آینده اســت و در حال حاضر شاهد 
چنین پدیده ای در برخی شــرکت های بورس 
هستیم. شاکله بورس یعنی شرکت های بزرگ 
بــازار، عالوه بــر اینکه قیمت و ارزش شــان 
منطبق اســت، حتی قیمت شان کمتر از ارزش 
واقعی شرکت هاست. شرکت های بزرگ ما با 
دالرهای ارزان سال های فراوانِی صادرات نفت 
ایجاد شده اند و االن دیگر ایجاد آنها امکان پذیر 
نیست؛ اما درباره شرکت های کوچک، با توجه 
 کم 

ً
به اینکه تعداد ســهام این شرکت ها عموما

اســت، وقتی تقاضای بیشتری در آنها به وجود 
 بــه باالرفتن بیــش از اندازه 

ً
می آیــد، معموال

قیمت آنها منجر می شود که طبیعی است و در 
سال های قبل نیز شاهد این مسئله بوده ایم. 

واقعیت این اســت، در حال حاضر دالیلی 
که برای رشد بازار داریم دالیل مالی و اقتصادی 
قوی اســت؛ چراکه نرخ ســود بانکی کاهش 
پیدا کرده و این کاهش ادامه دار اســت که البته 
سیاست بســیار درستی از طرف بانک مرکزی 
اتخاذ شده است. بازارهای ارز، سکه، امالک 
 بازارهای دیگر نیز شاهد 

ً
و مستغالت و بعضا

رکودی هستند که یا ناشی از عدم اقبال عمومی 
به آنها یا ناشــی از بحران کروناست؛ به همین 
دلیل بخشــی از نقدینگی راهی بازار سرمایه 
شده است. انتظارات آینده نیز انتظارات تورمی 
اســت؛ یعنی با توجه به وضعیت کلی اقتصاد 
کشور، انتظار یک تورم قابل مالحظه در ماه های 
آینده وجود دارد که همین االن نشانه های آن را 

در مواد غذایی و بازار مشاهده می کنیم.
به همیــن دلیل گروهی از ســرمایه گذاران 
بزرگ ریســک کرده اند و بخشــی از سپرده ها 
و ســرمایه های خود را از بازارهــای دیگر به 
بازار ســرمایه منتقل کرده اند و در کنار آن افراد 
با توانایی مالی عادی و متوسط رو به پایین نیز 
سپرده ها و پس اندازهای کوچک خود را به این 
بــازار آورده اند. از اینجا به بعــد، بازار بیش از 
اندازه و بیش از هر زمان دیگری وابســته به این 
اســت که دولت چه تصمیمی درباره آن بگیرد 
و آن را چگونــه هدایت کند کــه اگر دولت با 
انجام عرضه های اولیه، شرکت های پرپتانسیل 
خود را عرضه کنــد و به هلدینگ ها، بانک ها، 
بیمه هــا، صندوق هــای بازنشســتگی و تمام 

بخش های عمومــی غیر دولتی یا دولتی که در 
اختیار دارد، دســتور دهد که تمام شرکت های 
کوچکــی را که االن قیمت های آنها خیلی باال 
رفته اســت، عرضه کنند، بازار می تواند برای 
مدت بســیار طوالنی تری هم رشد کند و دوره 
رشد چندســاله داشته باشــد؛ اما اگر بازار را 
بسته نگه داریم و سهام شرکت های جدید وارد 
نشود و سهام این شــرکت های کوچک را هم 
 عرضه بلوکی یا غیر بلوکی، 

ً
با هر عنوان، مثال

در بازار عرضه نکنند و قیمت آنها سریع به حد 
قابل قبولی افزایش پیدا کند، در این حالت باید 
نگران بازار باشــیم که ممکن است دوره های 
اصالح و اســتراحت قابل توجهی را در پیش 

داشته باشیم.
بنده به عنوان فعال اقتصادی و کسی که آرزو 
داشتم مواردی مثل ابالغیه رهبر معظم انقالب 
درباره اصل 44 و اقتصاد مقاوتی و شاکله آن، 
یعنی مردمی شدن اقتصاد رخ دهد، از حضور 
مردم در بازار ســرمایه سپاسگزار و قدردان آن 
هســتم. به هر حال مردم می توانستند سرمایه 
خود را در بازارهای غیر مولد به کار گیرند، اما 
االن حاضر هستند سرمایه خود را در یک  بازار 
شفاف در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار دهند 
که نتیجه آن رشد، توسعه و اشتغال است و این 
سیاست دولت اســت که وقتی مردم وارد این 
بازار می شوند، شرایط کم ریسکی را به وجود 
آورد؛ البته خود مردم هم موظف هستند پیش از 
اینکه وارد بازار شوند و خرید کنند، درباره بازار 
و ریسک های آن مطالعه کنند. اگر وقت و تجربه 
کافی ندارند از روش های غیرمستقیم، مثل سبد 
سهام و صندوق های ســرمایه گذاری مشترک 
 با کارگزارها و خبره های 

ً
استفاده کنند و حتما

بازار مشورت کنند و از تصمیم گیری بر اساس 
اطالعات فضای مجازی، کانال ها و افرادی که 
هویت مجهولی دارند و به دنبال کاسبی و داللی 
هستند، دوری کنند. بازار سرمایه مثل هر کار 
دیگری نیازمند مطالعه و دانش کافی اســت و 
 باید به این نکته توجه کنند و انتظار 

ً
مردم حتما

نداشته باشند بازار به صورت دائمی رشد داشته 
 هر دوره رشدی با یک دوره 

ً
باشد؛ چراکه قطعا

اصالح و استراحت به پایان می رسد.
نباید فراموش کرد کــه از ویژگی های یک 
بازار بورس اصولی این است که تمام بنگاه های 
بزرگ ما در آن وارد شوند و ترکیب بازار سرمایه 
در صدر صنایع با ترکیب  GDPکشور هماهنگ 
شــود. در حال حاضر شــاکله بــورس ما را 
شرکت های مواد خام محور، مثل محصوالت 
پتروشیمی، معدنی و صنایع پاالیشی تشکیل 
می دهند و اگرچه در یک سال گذشته نمایندگان 
جدیــدی از بخش های اقتصــادی دیگر مثل 
خدمات یا کشــاورزی وارد بازار شده اند، اما 
همچنان جای آنها بســیار خالی اســت. تنوع 
بخشیدن به بازار از طریق پذیرش شرکت های 
بخش های مختلف اقتصادی و نزدیک کردن آن 
به ترکیب GDP کشور گامی بزرگی است که در 
حال حاضر ما از بخش باالدستی نفت، گاز و 
پتروشیمی چیزی نداریم و در زمینه های دیگر 
مثل کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و 
حمل ونقل فضا و جای کار بسیار است و 
هنوز نماینده های بسیاری بیرون از بازار 
هستند که امیدوار هستیم زمانی که آنها 
وارد بازار می شــوند، بورس بتواند 
با تحوالت خــود و جابه جایی 
قیمت هــا کار اصلی را که 
بهینه سرمایه  تخصیص 
مختلف  بخش های  به 
انجام  اســت،  اقتصاد 

دهد.

نگاه بلندمدت ضامن موفقیت در بورس
گفت وگو با نصرالله برزنی عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس در گفت و گو با صبح صادق عنوان کرد بورس

 نگاهی به حال وآینده
 بازار سرمایه

 BBBB ایــن روزها صحبت از حباب در بازار بورس زیاد به 
میان می آید، قبل از ورود به این بحث بفرمایید اساسًا 

حباب یعنی چه؟
توجه کنید این بخشی از علم اجتماعی بازار سرمایه است و مثل 
کلمــات عرضه، تقاضا و تعادل، برای »حباب« نیز یک تعریف 
علمی وجود دارد و برای اینکه بگوییم اگر این حباب زیاد شود، 
 حباب چیست. تعریف علمی حباب 

ً
می ترکد، باید بدانیم اصال

این است که قیمت های سهام در یک بازار به قدری رشد کند که 
از ارزش ذاتی آن سهم یا آن شرکتی که سهمش معامله می شود، 
بیشتر باشدـ که البته این افزایش اندازه داردـ یا از ارزش جایگزینی 
آن ســهام بیشتر شده باشد؛ به عبارت دیگر وقتی شما سهم یک 
واحد تولیدی یــا خدماتی را خریــداری کرده اید، می خواهید 
متوجه شوید که این قیمت به ارزش واقعی یا جایگزینی نزدیک 
اســت یا فاصله زیادی گرفته و خیلی پایین یا باال رفته است؛ در 
تعاریف می گویند ســهم حتی اگر دو برابر قیمت جایگزینی یا 
قیمــت ارزش ذاتی باال رود، می تــوان از مفهوم حبابی بودن آن 
سهم یا بازار استفاده کرد. در اینجا این نکته قابل توجه است آیا 
کســانی که از این واژه اســتفاده و آن را عمومی می کنند، نکات 

ذکرشده را در کنار آن در نظر می گیرند یا خیر؟
برای اطالع از ارزش ذاتی یا جایگزینی مثالی را بیان می کنم. 
بعضی شــرکت های بورســی مثل پتروشــیمی ها را که بسیار 
تأثیرگذار هســتند، در نظر بگیرید؛ فرض کنید تعداد ســهام و 
قیمت هر سهم یک واحد مجتمع پتروشیمی خلیج فارس را در 
دست دارید که اگر آن دو را در هم ضرب کنید، قیمت بازار این 
مجتمع به دســت می آید. حال اگر تمام این سهم ها را امروز به 
همین قیمت بفروشند و بخواهند با کل درآمد حاصل از فروش 
کل این سهام، یک مجمتع دیگری شبیه به این بسازند، آیا با این 
پول قادر هســتند آن واحد را ایجاد کنند؟ به فرض اگر پول آن را 
داشتند و بخواهند این مجتمع را آماده کنند، ساخت آن ۱۰ سال 
طول می کشد؛ لذا سرمایه شما به مدت ۱۰ سال می خوابد و 
هیچ سودی دریافت نمی کنید؛ بنابراین از نظر علمی زمانی 
حباب ایجاد شــده است که شما بتوانید چنین واحدی را 
ایجاد کنید و چون ایجاد آن ۱۰ سال طول می کشد، پس 
۱۰ سال هم ســود دریافت نکرده اید که اگر سالی، ۱۰ 
درصد هم ســود دریافت می کردید، رقم آن به 
 
ً
اندازه خود قیمت آن می شد؛ بنابراین باید حتما

مجموع ارزش کل سهام هر شرکت بیش از دو 
برابر ارزش ذاتی یا جایگزینی باشد تا مسئله حباب 

 چنین 
ً
صدق کند؛ چون سؤال این اســت که آیا می توان مجددا

مجتمعی را ســاخت که در صورت فراهم بودن تمام امکانات 
و قطعات عملی اســت. هر واحدی را می تــوان با همین روش 
محاسبه کرد تا متوجه شویم ارزش جایگزینی آن به مراتب بیشتر 

از قیمت تابلوی این سهام است.
ایراد دیگری که می گیرند این است که می گویند وقتی نسبت 
قیمت سهم به سود، یعنی P/E، ۷۰۰ یا ۱۵۰ باشد، معلوم است 
که این ســهم حباب است که این هم اشتباه است. شرکت هایی 
در بورس هستند که ۳۰ یا 4۰ سال پیش ساخته شده اند و تولید 
و کار می کنند که اگر قبل از پیروزی انقالب ساخته شده باشند، 
ســاخت آنها با دالر ۷ تومان بوده و بعد از پیروزی انقالب هم با 
توجه به اینکه قیمت دالر باال رفته بود، به کسانی که می خواستند 
کارخانه بسازند همان دالر ۷ تومانی را می دادند؛ یا اینکه همان 
ســال ها سوله یا ساختمان ساخته اند و به فرض اینکه زمین آن را 
متری ۱۰ ریال خریده باشند، اآلن همان زمین متری یک میلیون 
شده است یا اگر ســاختمان را متری ۲۰۰ تومان ساخته بودند، 
اآلن ۵ میلیون تومان شده است؛ اگر اینها را جمع بزنید، متوجه 
می شوید ارزش اینها به مراتب بیشتر از قیمتی است که آن تابلو 
نشان می دهد؛ بنابراین اینها نیز حبابی نیست؛ لذا نمی توانیم به 
صرف اینکه نسبت قیمت به درآمد یک شرکت خیلی باالست، 

بگوییم این حباب است یا خیر.

 BBBB با این تعاریف به نظر شــما رشد فعلی بازار بورس 
واقعی است یا حباب دارد؟

بحثی که می توان در این زمینه مطرح کرد این است که این حرکت 
قیمتــی که در حال حاضر وجود دارد و صعودی نیز هســت، تا 
چه اندازه می تواند واقعی یا گران تر از ارزش واقعی ســهامی که 
معامله می شود، باشد؟ علت اینکه از واژه حباب استفاده نکردم، 
این است که سؤالم به عنوان تحلیل گر از کسی که از واژه حباب 
استفاده می کند، این است که معنای آن چیست و در چه شرایطی 

افزایش قیمت یک سهم در بازار را نشانه حباب می داند؟
اگر تعریف علمی را به کار ببریم، متوجه می شویم این قیمت ها، 
قیمت های منطقی است و علت اینکه این همه شاخص باال رفته، 
تأثیر تورم روی این مسائل است. این شاخص سال ۱۳۶۹ طراحی 
شده و از آن زمان استفاده می شود؛ آن زمان شاخص ۱۰۰ واحد بود 
و اآلن بیش از ۸۰۰ هزار واحد اســت که قسمت عمده افزایش آن 
فقط به دلیل تورم است؛ یعنی اگر بخواهیم شاخصی درست کنیم 
که این تورم را از آن بیرون بیاوریم، این شاخص با همین قیمت هایی 

که باال می رود، کمتر از سه هزار واحد می شود و بازدهی این بازار 
کمتر از ۱۲ درصد است؛ یعنی اگر ۳۰ سال پیش سهم خریده اید، تا 
اآلن سالی ۱۲ درصد سود می دهد. اینکه می گویند شاخص، ۲۰۰ 
درصد افزایش داشته، به دلیل آن تورمی است که در این محاسبات 
وجود دارد؛ بنابراین ۱۲ درصد نیز یک بازدهی منطقی است؛ یعنی 
هر شخص با استفاده از فرمول ها و محاسبات متوجه می شود این 

شاخص فقط به دلیل تورم این طور نشان داده می شود.

 BBBB برخــی  معتقد هســتند رشــد فعلی بــازار برای 
شــرکت های بزرگ خــوب و برای شــرکت های 
کوچک نامناسب است و عده ای نظر عکس این را 

دارند، نظر شما در این باره چیست؟
 روی ســودآوری شــرکت ها متفاوت است که 

ً
تأثیر تورم اصوال

برای بعضی از شــرکت ها تورم سودآور است. اگر کشش تقاضا 
یا ضریب تقاضا برای شرکتی باالتر از یک باشد، یعنی به سبب 
تورم، مواد اولیه و دست مزدهای شــان باال می رود و نمی توانند 
جنس خود را به همان نســبت تورم، بفروشــند و در نتیجه سود 
نمی برند که این موضوع می تواند هم برای شــرکت های بزرگ 
و هم شــرکت های کوچک صدق کند؛ اما در شرایط تورم، هر 
شــرکتی که بتواند سود خود را بیشــتر کند، یعنی هزینه هایش 
کمتر افزایش پیدا کند، ولی محصوالتش را به نسبت تورم باالتر 
بفروشد، سود می برد. بیشتر شرکت هایی که در بورس هستند، از 
این خاصیت بهره می برند و تورم بهشان کمک می کند و سودشان 
 شرکت هایی که صادرکننده هستند. 

ً
را باالتر می برد، مخصوصا

زمانی شرکت های صادرکننده کاالهای خود را به ازای هر دالر، 
هزار تومان در دفاتر خود ثبت می کردند؛ چراکه قیمت دالر هزار 
تومــان بود، اما حاال با دالر ۱4 هــزار تومان این کار را می کنند 
و هزینه های شان نیز خیلی زیاد نشــده است؛ بنابراین سود این 

شرکت ها به نفع شان عمل می کند.

 BBBB به نظر شــما دولت و یک نهاد سیاســت گذار مثل
سازمان بورس در شرایط حاضر و بحران کرونا چه 

وظایفی دارند؟
در این باره مثالی را ذکر می کنم؛ بحران کرونا در آمریکا موجب 
شــد یک ماه پیش نرخ بورس نیویورک سقوط کند و از ۲۹ هزار 
و ۵۵۰ به ۱۸ هزار رســید که ۳۶ درصد بورس سهام نیویورک 
سقوط کرد. بازار بورس، بازار عرضه و تقاضاست و دولت نباید 
دخالت کند، اما دولت آمریکا برای حفظ بازار مداخله و حدود 

۲۵۰۰ میلیــارد دالر به بازار تزریق کرد کــه این بازار راحت تر 
بتوانــد به کار خود ادامه دهد که این تزریق از طریق خرید اوراق 
قرضه ای بود که خودش منتشــر کرده بود؛ یعنی پول را در بازار 
ریخته و نقدینگی بازار را افزایش داده است. آمریکا در ۲۰ سال 
گذشته، حداقل سه مرتبه به این بازار ورود و از آن حمایت کرده 

است.
دولــت ما نیز در طول عمر این بازار هر زمان احســاس کند 
بازار به نوعی به حمایت نیاز دارد، وارد می شــود و سعی می کند 
تعــادل عرضه و تقاضا را بــه بازار برگرداند؛ بــرای نمونه یک 
صندوق توســعه بازار داریم که دولت هر وقت احساس می کند 
یک عامل بیرونی، فشار یا بحران موجب اخالل در حرکت بازار 
سهام می شود، مداخله می کند و می کوشد آن را تنظیم کند. این 
صندوق از ســال ۷۰ـ۶۹ همیشه بوده اســت و بدون حمایت و 
دخالت دولت هیچ بورســی در هیچ کشوری نمی تواند حرکت 
مالیم و تعادلی را ادامه دهد. این بحران یک روز جنگ و یک روز 

مثل زمان حاضر، کروناست.
در ژاپن نیز شاخص سهام از سال ۱۹۸۶ رشد عجیبی را تجربه 
کرد و قیمت ها مرتب باال می رفت و آنجا بود که می توانســتیم 
بگوییم حباب در حال شــکل گیری بود که تا ســال ۱۹۹۰ ادامه 
داشت و شاخص آن از ۷ هزار به حدود ۳۹ هزار واحد رسید که 
مردم با همین حرف ها، سراسیمه سهام های خود را فروختند که 

دولت ژاپن مداخله و سعی کرد تعادل را به بازار برگرداند.

 BBBB مردم برای ورود به بازار بورس، به ویژه در شــرایط 
حاضر با چه ســرمایه ای وارد شوند و چه نکاتی را 

رعایت کنند؟
خوبی بورس به این است که با هر رقم و سرمایه ای می توان به آن 
وارد شد، اما مهم ترین توصیه بنده، به ویژه در شرایط حاضر، این 
است که سرمایه گذار پولی را که به مدت طوالنی و بیش از یک 
سال به آن نیاز ندارد، بیاورد و پس اندازی باشد که بداند تا چند ماه 
دیگر برای آن برنامه ای ندارد، رقم پول مهم نیست و اگر دو یا چند 
ماه دیگر به آن نیاز دارد، وارد نشــود؛ چراکه ممکن است دو ماه 
دیگر قیمت ها کاهش یابد؛ چون نوسان وجود دارد. دومین نکته 
 تصمیم نگیرد چه سهمی را 

ً
مهم این است که سرمایه گذار مستقال

بخرد یا با توجه به حرف اطرافیان و دوستانش فالن سهم را بخرد، 
چون آنها سود کرده اند؛ چراکه ممکن است قیمت آن سهم بیش 
 با یک مشاور 

ً
از اندازه باال رفته باشد. در نهایت سرمایه گذار حتما

مطلع مشورت کند و بعد تصمیم بگیرد.

 BBBB به نظر شــما رشد فعلی بورس واقعی است یا حباب  
است؟

در شــرایط فعلی جریان نقدینگی در حال وارد شــدن به بازار 
سرمایه اســت و مردم احساس می کنند شاید در بازارهای دیگر 
این بازدهی وجود ندارد؛ مسکن راکد شده و تحت کنترل درآمده 
اســت و به تبع آن بازار طال و ارز نیز بســیار نامطمئن هستند؛ 
همچنین با توجه به تورم 4۰ درصدی و کاهش ســود بانکی به 
۱۵ درصــد، ســپرده گذاری در بانک ها هم ســودآوری چندان 
مطلوبی ندارد؛ بنابراین تنها جایی که مردم فکر می کنند می توانند 
سرمایه گذاری کنند، بازار سهام است؛ به همین دلیل حجم بزرگ 
نقدینگی وارد بازار سهام شده و قیمت ها بی علت و بدون منطق 

افزایش پیدا کرده است. 
در قیمت هــا هم حباب وجود دارد، چرا که قیمت های ســهام 
بیش از حد افزایش پیدا کرده است و وضعیت شرکت ها در بورس 
با واقعیت های اقتصادی کشور تطبیق ندارد؛ اما نمی توانم پیش بینی 

کنم چه زمانی این حباب ها می ترکد.

 BBBB حاال اگر این حباب بترکد چه تبعاتی می تواند داشته  
باشد؟

تبعات ترکیدن این حباب این اســت که قیمت ها شروع به ریزش 
می کنند و عده ای که در قیمت های باال خریده اند، متضرر می شوند 
و کســانی که تازه وارد هســتند و به تازگی با بازارهای سرمایه آشنا 
شده اند، مدتی با بازار سرمایه قهر می کنند که این اتفاق بدی است؛ 
چراکه بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور مهم 
هستند و تمام تالش مســئوالن این بازار این است که آن را به حد 
تراز قابل قبولی برسانند که بتوانند حداقل ۳۰ الی 4۰ درصد منابع 
مالی شــرکت ها را از محل بازار سرمایه تأمین کنند. وقتی در بازار 
این نوســانات به وجود آید، اعتماد عمومی سلب می شود و بعدها 
جلب نظر و اعتماد مجدد مردم برای سرمایه گذاری در شرکت ها 

مشکل می شود.

 BBBB این حباب برای شــرکت های بــزرگ و کوچک فرق 
دارد؟ 

اآلن هیــچ فرقــی نمی کند؛ زمانــی فقط شــرکت های کوچک 
دست خوش دســتکاری قیمت می شــدند؛ به دلیل اینکه سرمایه 
اندکی داشــتند و عده ای با سرمایه ای که داشتند )به عنوان نمونه با 
۸ الی ۱۰ میلیارد تومان( می توانستند یک تقاضای کاذب و قیمت 
غیر واقعی برای آن سهام کوچک ایجاد کنند، ولی اآلن حجم ورود 
نقدینگی بســیار زیاد شده است. P/Eـ یعنی نسبت قیمت به سودـ 
 برای هر ســهم به طور متوسط بازار ۵ بود، اما در حال حاضر 

ً
قبال

تعداد انگشت شماری از شرکت ها ۵ یا زیر ۱۰ است و P/E تعداد 

بســیاری از شرکت ها ۱۵، ۲۰، ۱۰۰ حتی باالتر شده است؛ با این 
 هیچ تفاوتی بین شرکت های کوچک 

ً
اوصاف می توان گفت تقریبا

و بزرگ نیســت و برای سهام، تقاضا وجود دارد و در حال باالرفتن 
قیمت هاست.

 BBBB به نظر شما کدام بورس می تواند آینه تمام نمای اقتصاد  
کشور باشد یا به عبارت دیگر، ویژگی های یک بورس 

اصولی چیست؟
ویژگی های بــورس اصولی این اســت که شــفافیت اطالعاتی، 
بازیگــران حرفه ای و تحلیل داشــته باشــد و بر اســاس تحلیل 
تصمیم گیری شود و به صورت حرکت توده وار نباشد؛ یعنی این طور 
نباشــد که هر کجا صف خرید باشــد، من هم در آن صف بروم یا 
صف فروش باشــد، من هم در آن صف قرار بگیرم. خیلی اوقات 
که از این افراد پرسیده می شود این شرکت چه چیزی تولید می کند، 
می گویند نمی دانم؛ این طور نباید باشــد و فعالیت در بازار بورس 
باید بر اســاس تحلیل باشد و نهادهای حرفه ای، مثل صندوق های 
ســرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذاری که در این زمینه حرفه ای 
هستند، باید پر و بال بگیرند و سکان بازار دست این گروه ها باشد تا 
بازاری متناسب داشته باشیم که شاهد نوسان بی دلیل حباب قیمتی 

و ترکیدن حباب ها نباشیم.

 BBBB ،در شــرایط فعلی دولت و نهادهای سیاست گذاری  
مثل سازمان بورس، چه وظایفی دارند؟

وظایف ســازمان بــورس ثابت اســت و کمک به توســعه بازار 
شــفاف، منصفانــه و کارای اوراق بهــادار و حمایــت از حقوق 
ســرمایه گذران را برعهــده دارد و اینها وظایفی اســت که به طور 
اســتاندارد برای همه ســازمان های بورس دنیا تعریف شده است 

 و تحت هر شــرایطی باید بــه این وظایف و اهداف توجه داشــته
 باشند.

 BBBBوظیفه دولت در این بین چیست؟  
به هر حال ســازمان بورس هم یک نهاد حاکمیتی اســت و دولت 
نیز باید تالش کند تا بازاری منصفانه، کارا و شــفاف داشته باشیم. 
باید از ســرمایه گذاران حمایت شود و در شرایطی مثل اآلن که این 
همه تقاضا زیاد اســت، دولت باید بتواند سهام بنگاه هایی را که در 

اختیار دارد عرضه کند؛ البته در صدد عرضه این ســهام است، 
اما نباید انقدر دیر شــود که حباب ایجاد شود و زمانی عرضه 

کند که دیگر کار از کار گذشــته است و نوش داروی بعد از 
مرگ سهراب شود. دولت باید سریع تر آمادگی می داشت 
و همچنین سازمان بورس، شــرکت ها را به گونه ای آماده 
می کرد که بتوانند اوراق بهادار اسالمی و سکوک اسالمی 
را آماده داشته باشــند و سازمان بورس انتشار اوراق بهادار 

را بــرای همیــن مواقع کمی تســهیل کند که وقتــی از آن 
استقبال می شــود، بتوان از فرصت ها استفاده کرد تا در 

عین حالــی که برای شــرکت ها تأمین مالی 
 می شــود، از ایجاد حباب نیز جلوگیری 

شود. 

 BBBB بــا توجه بــه اینکه در  
عده  حاضــر  حــال 

بسیاری وارد بورس 
شده اند، مردم باید 
چه نکاتی را در این 
زمینه در نظر داشته 

باشند؟
باید مقداری طمأنینه و مطالعه بیشتری داشته باشند؛ البته مطالعات 
مالی مردم عادی به قدری نیســت که بتوانند تحلیل داشته باشند و 
به نظر بنده کسانی که ریسک پذیر نیستند و سطح درآمد، ثروت و 
 دست نگه دارند و اگر وارد نشده اند، وارد 

ً
سرمایه پایینی دارند، فعال

نشوند تا شرایط به ثبات نسبی برسد.

اعتماد عمومی به بازار ســرمایه را حفظ کنیم
 گفت وگو با دکتر قاسم محسنی عضو سابق شورای عالی بورس

چگونه وارد بورس شویم؟

این روزها در بازار سرمایه، نسبت قیمت به سود 
کل بازار، رقم بی ســابقه ای است، اما حباب یا 
غیــر حباب بودن را نبایــد در کل بازار در نظر 
داشته باشیم. قیمت بعضی از سهام ها با توجه 
به سودآوری و انتظارات رشد، به هیچ وجه قابل 
توجیه نیســت و در عین حال برخی شرکت ها 
فرصت های رشد خوبی دارند؛ اما در این نکته 
تردیدی وجود ندارد که به هر حال یک محرک 
افزایــش قیمت فعلــی، ورود نقدینگی جدید 

است. 
به نظر بنده با برنامه ای که دولت برای عرضه 
 ETF سهام جدید و عرضه سهام دولتی در قالب
دارد، بخشی از این تقاضا تأمین می شود و از این 
بابت کمک می کند که تا حدی فشــار افزایش 
قیمت سهام به دلیل ورود نقدینگی تخفیف پیدا 
کند. همچنین به نظر می رسد اگر درست شود، 
تصمیم گیری ها مقداری منطقی تر خواهد شد؛ 
چرا که در حال حاضر انتظار همه از این حجم 
نقدینگی این اســت که قیمتش نیز گران شود، 
بدون اینکه دنبال منطق دقیقــی برای افزایش 
قیمت باشــند. موضوع دیگری که وجود دارد، 
بحث اقتصاد جهانی اســت و به نظر می رسد 
آن گونه که باید به آن توجه نشــده است. اینکه 
 روی 

ً
قیمت نفت کاهش پیدا کرده است، طبیعتا

پاالیشگاه ها و پتروشــیمی تأثیر منفی خواهد 
گذاشــت و اگر رکود جهانی جدی شود، روی 
شرکت های ما نیز تأثیر خواهد گذاشت. درباره 
این بحث که چه وضعیتی برای داخل  کشــور 
اتفاق می افتد، رشد ۶ درصد منفی برای کشور 
پیش بینی می شود؛ البته اینها مالحظاتی است 

که در بازار سرمایه به آنها توجهی نمی شود. 
اگر بخواهیم مقایســه ای بیــن بورس های 

دیگر کشــورها با کشور خودمان داشته باشیم، 
باید این طور بیــان کنم کــه بورس های دیگر 
نیز نوسانی هســتند و تحت تأثیر کرونا وضع 
نابه سامان است. دولت آمریکا چندی پیش یک 
بسته 4۸4 میلیارد دالری تصویب کرد و همین 
بالیی که سر نفت آمده است، می تواند در بقیه 

موارد نیز مطرح باشد.
در این میان، برخی  معتقد هستند رشد فعلی 
بازار بورس برای شرکت های بزرگ اتفاق افتاده 
است و برای شرکت های کوچک نیست که به 
 برعکس است و این رشد برای 

ً
نظر بنده کامال

شــرکت های کوچک خیلی بیشتر بوده و برای 
شــرکت های بزرگ تر کمتر است؛ اما در حال 
حاضر شرکت های بزرگ هم در حال رسیدن 
به شرکت های کوچک هستند که دلیل آن نبود 
نقدینگی و تقاضا برای ســهم است. اگر دقت 
کنید، متوجه می شوید در حال حاضر مردم در 
صف سفارش کد تمام کارگزاری ها ایستاده اند 
که استقبالی بی سابقه  و نکته ای مثبت است؛ اما 
این نقدینگی باید به سمت درست هدایت شود 
 بخواهند به خوبی از این 

ً
و اگر شرکت ها واقعا

روند استفاده کنند، باید افزایش سرمایه انجام 
دهند؛ چرا که وقتی پولی وارد شرکت می شود و 
آن پول، سرمایه گذاری و به سود تبدیل می شود، 
باید این چرخه رشد قیمت ادامه داشته باشد و 
سالمتی شرکت حفظ شود؛ البته این مسئله ای 

بزرگ و جدی است که اآلن وجود دارد.
در حال حاضــر، ورود به بازار بورس برای 
 از 

ً
مردم عادی ریســک باالیی دارد و باید حتما

طریق صندوق های سرمایه گذاری ورود کنند؛ 
چراکه افراد حرفه ای تری آنها را اداره می کنند. 
مردم باید دقت داشته باشند بر اساس شایعات 
این کار را انجام ندهند. اینکه قیمت ســهمی 
دوبرابر شده است، مفهومش این نیست که یک 
بار دیگر قرار است دوبرابر شود. توصیه جدی 
 از طریق صندوق ها وارد 

ً
بنده این است که حتما

شوند. 

 چرا بورس رشد می کند؟
 افزایش نــرخ ارز: وقتی نرخ ارز باال 

می رود، بازار بورس تا حد مشخصی ۱
با افزایش نرخ ارز، خود را تعدیل می کند. باید 
توجه داشت که این تعدیل تا اندازه ای صورت 
می گیرد. اما علــت تأثیر ارز در بــازار بورس 
چیســت؟ به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از 
شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار 
تهران صادرکننده هســتند، وقتی نرخ ارز باال 
می رود، درآمدهای فروش این شرکت ها بدون 
اینکه کاری انجام دهند و فقط به دلیل اینکه دالر 
باال رفته اســت، افزایــش پیدا می کنــد و به 
ســوددهی قابل توجهی دســت پیدا می کنند؛ 
بنابراین سهام شــان هم افزیش پیدا می کند. از 
ســوی دیگر، وقتــی قیمــت ارز افزایش قابل 
کل  دارایی هــای  می کنــد،  پیــدا  توجهــی 
شرکت های بورسی نیز به همان اندازه افزایش 
می یابد و خودش را تعدیل می کند. در این میان 
 
ً
بعضی از  شــرکت ها دارایی های شــان کامال

ارزی است که خیلی سریع خودشان را تعدیل 
می کنند و بعضی دیگر تولید داخل هستند که 
بخشی از آنها تعدیل می شــود. بنابراین وقتی 
قیمت ارز باال می رود، به این دو دلیل با افزایش 

شاخص بورس مواجه هستیم.
 افزایش تــورم: اگر تورم در کشــور 

افزایش پیدا کند، چون شــرکت های ۲
فهرست شــده در بورس اوراق بهادار فروشنده 
هستند، این تورم شــامل آنها نیز خواهد شد و 
محصوالت شان را باال خواهد برد؛ بنابراین به 

نسبت تورم، سهام بعضی شرکت ها هم افزایش 
پیدا می کند؛ درنتیجه کل شاخص بورس نیز در 
اثر تورم افزایش پیدا خواهد کرد. بدیهی است 
علت اصلی افزایش شــاخص بــورس اوراق 
بهادار در ســال ۱۳۹۸ همیــن دو مورد بود که 
 می تواند بیــش از ۸۰ درصد از علت 

ً
تقریبــا

افزایش شاخص را توضیح بدهد.
 رشد اقتصاد کشور: وقتی اقصاد کشور 

رشد کند، یعنی بنگاه ها در حال تولید ۳
بیشــتری هســتند، بیشــتر ســود می کنند و 
ارزش افزوده بیشــتری تولید می کنند؛ بنابراین 
سهم سودی که شــرکت ها به دست آورده اند، 
نســبت به سال گذشــته افزایش پیدا می کند و 
درنتیجه نرخ رشــد اقتصادی کشور، شاخص 
بازار بورس را باال می برد؛ البته باید توجه داشت 
 مثبت نیست و تأثیر 

ً
نرخ رشد اقتصادی ما اساسا

قابل توجهی بر رشد شاخص بورس طی سال 
گذشته نداشته است.

 تحــوالت سیاســی، تغییــر قوانین 
بورس، مجامع، تحوالت بازار جهانی ۴

و خیلی مسائل دیگر نیز در تحلیل های مختلف 
بــه عنوان عوامل مؤثر در بازار بورس شــمرده 
می شــوند؛ اما باید توجه داشــت بخش قابل 
توجهی از این عوامل آثار کوتاه مدتی دارند و در 
این میان مواردی مثل رکود در بازار جهانی که به 
نوعی از عوامل بلندمدت دانســته می شود، در 
زمره عوامل مستقل بر تحوالت بورس حساب 

نمی شود.

 همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه 
در یادداشتی شفاهی عنوان کرد

  علی رحمانی 
 مدیرعامل پیشین

 بورس تهران

زینب سادات حسینی
خبرنگار

این روزها همه جا صحبت از بورس و سرمایه گذاری در 
آن اســت و با توجه به کاهش نرخ ســود بانکی و قیمت 
نفت، توجه بسیاری به سمت این بازار جلب شده است؛ 
اما ناآگاهی نســبت به این بــازار، می تواند موجب زیان 
بسیاری از سرمایه گذاران شود. برای آشنایی با روند رشد 
بازار بورس و اطالع از ســرمایه گذاری در آن با »نصرالله 
برزنی« کارشناس بازار سرمایه و عضو سابق هیئت مدیره 

سازمان بورس گفت وگو کردیم که در ادامه می آید:

واقعی بودن رشد بازار سرمایه از جمله مسائلی است که 
این روزها بسیاری از فعاالن بازار درباره آن بحث می کنند 
و در زمینه احتمال وجود حباب در بازار سرمایه و قیمت 
سهام شرکت های حاضر در بورس نظرات ضد و نقیضی 
مطرح شده است. در همین زمینه با دکتر »قاسم محسنی« 
عضو سابق شورای عالی بورس گفت وگو کردیم که در 

ادامه می خوانید:
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پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از تسخیر 
النه جاسوسی، افرادی که تریبونی دارند و 
چهره های سیاسی حساب می شوند، همچنان اظهار 
نظرات مختلفی درباره این ماجــرا ایراد می کنند. 
برخی از این اظهار نظرات حرف هایی کارشناسی 
اســت، اما برخی از این سخنان بیش از آنکه مبنای 
مشخصی داشته باشند، مبتنی بر حب و بغض هایی 
سیاسی هستند که با تحریف حقایق تاریخی همراه 
شده اند. حرف هایی نادرست که بدون لحاظ کردن 
شرایط آن روز کشور و بدون درک واقعیت های سال 
۱۳۵۸ بیان می شوند و اعتباری نزد آگاهان ندارند؛ 

اما موجب انحراف جوانان امروز خواهند شد.
به تازگی »عیســی کالنتری« که در آن ســال ها 
در آمریکا مشــغول به تحصیل بــوده و در حوادث 
پراضطراب آن روزهای ملت ایران حضور نداشته، 
طی اظهارنظری عجیب اعالم کرده اســت: »من 
اصل این موضوع، یعنی تســخیر سفارت را قبول 
نــدارم؛ چراکه ما باالخره در یــک جامعه جهانی 
زندگی می کنیم و یک اصولی را پذیرفته ایم. شــما 
خیلی راحت می توانســتید با آمریــکا قطع رابطه 
کنید. می توانســتید سفیر آمریکا را از کشور اخراج 
کنید، می توانستید سفارت آمریکا را تعطیل کنید؛ 
ولی اینکه یک مشت دانشجو بخواهند از دیوار باال 
بروند و... دانشجوها که نماینده مردم نیستند، نماینده 
ملت نیستند. خب در این ســفارتخانه جاسوسی 
می کردند، جاســوس ها را بیرون می کردید. ما حق 
نداریم به کشورها بگوییم بیایند در کشور سفارتخانه 
باز کنند و بعد بخواهیم بریزیم تسخیر کنیم، اشغال 
کنیم، گروگان بگیریم! در دولت ها هم توجیه هایی 
می کنند؛ خانم ابتکار یا آقای بی طرف این اقدام شان 

را توجیه کنند. این اقدام توجیه پذیر نیست.«
این ادعا که دانشجویان نماینده ملت ایران نبودند 
و حمایت اکثریت را با خود نداشتند؛ ادعای خالف 
واقع و تحریف بزرگی اســت که برای آشکار شدن 
کافی است مروری داشته باشیم بر مواضع طیف های 
مختلفــی از فعاالن و گروه های سیاســی که در آن 
زمان از اقدام دانشجویان حمایت کرده اند. هرچند 
ممکن اســت این حمایت ها بــا اغراض مختلف 
صورت گرفته باشد، اما حکایت از این دارد که این 
اقدام دانشجویان مطالبه همه مردم و مورد حمایت 
جریان ها و طیف های مختلف سیاســی بوده است 
و سخنان آقای کالنتری سخنان واهی و بی اعتباری 

بیش نبوده است.
برای نمونه می توان به »سازمان مجاهدین خلق« 
)منافقین( اشاره کرد که در آن زمان مواضعش را در 
نشریه »مجاهد« منتشــر می کرد و چند روز پس از 
اشغال النه جاسوسی در تیتر یک خود نوشت: »شور 
ضد امپریالیستی خلق قهرمان ایران خروشان تر باد.« 
این ســازمان در ادامه گزارش کاملی از روز اشغال 

النه جاسوســی منتشــر کرد که در بخشــی از این 
گزارش آمده است: »جاسوسان، تفنگداران دریایی 
و دیگر مزدوران ساعت ها با پرتاب گاز اشک آور در 
مقابل دانشجویان مقاومت کردند تا از این فرصت 
برای از بین بردن اســناد و ردپاهای آغشته به خون 
خلق مان سود جویند. دانشــجویان که برنامه ریزی 
حساب  شده و مشخصی داشتند، بالفاصله پس از 
تصرف محل، طی اطالعیه هــای متعدد اهداف، 

خواسته ها و خط مشی خود را اعالم داشتند.«
»جبهه ملی« نیز از جمله حامیان تسخیر بود که 
با صدور اطالعیه ای اعالم می دارد: »در همین زمان 
موج احساســات و هیجان علیه امپریالیسم آمریکا 
سراسر کشــور را فراگرفته و مبارزه برای طرد نفوذ 
استعمار و نابودی امپریالیسم به عنوان شعار روز در 
همه نقاط میهن ما طنین افکنده اســت و تا مرحله 
اشغال ســفارت آمریکا به وسیله گروهی از جوانان 

پرشور میهن پیشرفته است.«
مواضع »نهضت آزادی« در برابر اشغال سفارت 
آمریکا نیز شنیدنی است و برخالف تصور، چندان 
با رفتار دولت موقت همســان نیست. این گروه دو 
روز پس از اشــغال ســفارت و تحت تأثیر فضای 
انقالبی بیانیــه ای صادر می کند و ضمن حمایت از 
حرکت دانشجویان در تسخیر سفارت، تحقق این 
کار را بزرگ ترین عمل انقالبی انقالبیان مســلمان 
ایران می داند. در بیانیه نهضت آزادی آمده اســت: 
»آمریکای اســتعمارگر و سردســته استعمارگران، 
دشمن بزرگ خلق های مستضعف جهان شناخته 
شــده و نه تنها به عنوان سردسته، بلکه رمز و سمبل 
استعمار باید هدف اصلی و اساسی ضد استعماریان 
راستین و نستوه باشد. دانشجویان انقالبی مسلمان 
با تصرف سفارت آمریکا، با وضوح تمام، خصلت 
ضد اســتعماری انقالب اســالمی ایران را اعالم 

کرده انــد و مردم مبــارز ایران با تأیید خود نشــان 
داده اند که به خوبی راهی را که باید در پیش داشت 

تشخیص داده اند.«
»جنبش مسلمانان مبارز« به رهبری حبیب الله 
پیمان در نشــریه »امت« پس از تســخیر سفارت 
آمریکا در دو پیام به »رزمندگان مسلمان« این اقدام 
را تبریک گفت. در پیام اول این گروه آمده اســت: 
»اشغال مقر امپریالیسم جهان خوار آمریکا به دست 
پرتوان شــما، نشــانه اعتراض و نفرت عمیق مردم 
ایران از اعمال جنایتکارانه امپریالیسم آمریکاست.« 
در پیام دوم جنبش مسلمانان مبارز آمده است: »شما 
با عمل متهورانه خویش مبارزه انقالبی خلق را علیه 
امپریالیســم، وارد مرحله تازه ای کردید. سیاست 
سازشکارانه لیبرالیسم و ارتجاع را رسوا و ضرورت 
در هم  کوبیدن پایگاه امپریالیسم را در داخل کشور 

مورد تأکید قرار دادید.«
امــا جالب تریــن حمایــت از سیاســت های 
ضداســتکباری حضرت امام)ه( و اقــدام انقالبی 
دانشــجویان را اعضای »کانون نویسندگان« انجام 
دادنــد که طی تلگرامــی به امــام)ره( از این اقدام 
حمایت کردند. متن این تلگرام به شرح زیر است: 
»حضور عالی آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر 
آزموده و ره شــناس انقالب اسالمی ایران؛ در تأیید 
سیاست استوار ضد امپریالیســتی آن بزرگوار، در 
هم پیوستگی با موج بزرگ و تازه جنبش رهایی بخش 
ملی ایران که با اشغال النه فتنه انگیزی و جاسوسی 
ســفارت آمریکا از ســوی جوانان عزیز و ارجمند 
دانشجوی ما می رود تا به اوج قله پیروزی برسد، در 
همگامی با قشرهای انبوه زحمت کش و محروم ایران 
که انقالب اجتماعی، استقرار عدل و برابری و نیل به 
حد آبرومندی از رفاه در سایه کار شریف و بارور را 
دنباله طبیعی و ضروری انقالب سیاسی می دانند، 

و بــه امید آنکــه خلق قهرمان ایــران با مجاهدات 
جانبازانه خود موفق گردد تا اســتقالل سیاســی، 
اقتصادی، مالی، نظامی و فرهنگی کشور را به نحو 
اکمل تحقق بخشد و در ســایه این چنین استقالل 
واقعــی، حقوق و آزادی های مدنــی و اجتماعی را 
برای همه افراد مردم و شرکت عملی شان را در اداره 
امور ملی و محلی، به دور از هرگونه تبعیض تأمین 
کند، ما امضاکنندگان زیر، اعضای کانون نویسندگان 
ایران که به فعالیت دوره اخیر این کانون معترض بوده 
و هستیم، اعالم می داریم که صف مبارزه ما همان 
صف واحد انقالب به رهبری امام اســت و از این 
پس نیز همچنان که در گذشته، نیروی اندیشه و قلم 
و بیان هر یک از ما وقف خدمت به خلق و انقالب 
خلقی و اســالمی ایران خواهد بود. با سالم و درود 
گرم انقالبی/ محمود اعتمادزاده )به آذین(، سیاوش 
ابتهاج )ســایه(، فریدون  کسرائی، امیرهوشــنگ 

تنکابنی، محمدتقی برومند«
این نامه به امضای ۱۴ نفر دیگر از اعضای کانون 
نویسندگان ایران نیز رســیده است؛ امضاکنندگان 
عبــارت بودند از مهــدی اســفندیارفرد، هانیبال 
الخاص، علی امینی نجفی، محمود برآبادی، جاهد 
جهانشاهی، محمد خلیلی، جالل سرفراز، اسدالله 
عمادی، محمد قاضی، کامبوزیا گویا، غالمحسین 
متین، ناصــر مؤذن، جمال میرصادقی، هوشــنگ 

ناظمی )نیک آئین(، رحیم نامور.
همچنین افــراد زیر نیز پشــتیبانی خــود را از 
تلگرام پنج عضو سر شناس کانون نویسندگان ایران 
به امام خمینی)ره( اعالم داشــته اند: امیرحســین 
آریان پور، ناصر ایرانی، اصغــر الهی، محمدرضا 
اصالنی، محمد پورهرمزان، ناصر پورقمی، جعفر 
جهانبخش، بهرام حبیبی، بهاءالدین خرمشــاهی، 
بهرام داوری، رکن الدین خسروی، محمد زهری، 
منوچهر شــیبانی، احســان طبری، نازی عظیمی، 
محمدرضا فشــاهی، کامران فانی، بهزاد فراهانی، 
پرویز مســجدی، محمدعلی  جعفر کوش آبادی، 
مهمید، کیومرث منشــی زاده، نصرت الله نوحیان 
)نوح(، اسماعیل نوری عالء، شیخ مصطفی رهنما، 
کاظم هژیرآزادی، حسن اصغری، جالل علوی نیا، 
حســن غالمعلی پــور، کامبیز صدیقــی، عبدالله 

عسگری، فرهاد عابدینی، مجید دانش آراسته.
جالب آنکه وقتی در ســال ۱۳۹۳ خبرنگاری از 
فریدون تنکابنی درباره درســتی یا نادرستی انتشار 
این نامه می پرســد، جواب می شنود: »آن زمانی که 
ما این کار را کردیم، البد درست می دانستیم که در 
آن شرایط چنین نامه ای نوشتیم و امضا کردیم. شاید 
اآلن که این نامه را به یاد بیاوریم، بگوییم درســت 
نبــود؛ اما بدون توجه به شــرایط آن زمان نمی توان 
چیزی را رد یــا تأیید کرد. اآلن اگر ما بخواهیم این 
وقایــع را بازخوانی کنیم، می شــود »پس گویی«. 
اتفاقی که افتاده و ما می خواهیم بعد از ســال ها آن 
را ارزیابی کنیم... ولی ما در شــرایط آن زمان البد 

درست می دانستیم که انجامش دادیم.«

 مجموعــه گفتارهایی کــه با عنوان 
شده  منتشر  حسین)ع(«  »همرزمان 
اســت، ســخنرانی های آیت الله خامنه ای در 
هیئت انصارالحسین)ع( در سال ۱۳۵۱ است 
که رسالت و مبارزات سیاسی ائمه)ع( را تحلیل 
می کند. در بخشی از این اثر درباره امام زادگان 
انقالبی آمده است: »از روزگار امام باقر)ع( تا 
امام حسن عسگری)ع( در هر برهه ای از زمان، 
یکی از فرزندان ائمه در مقابل دستگاه خالفت 
قیام کرده و دست به شورش مسلحانه زده اند و 
 سرکوب و مغلوب شده اند. 

ً
دیر یا زود هم غالبا

دو قضاوت درباره شورش و انقالب امام زاده ها 
وجود دارد: 

۱ـ صحیــح بــودن انقالب های امــام زادگان: 
گروهی معتقد بوده اند که کار درست و الزمی 
بوده اســت. برخی هــم در این میــان معتقد 
بودند اگر کســی این کار را نمی کرد، از حوزه 
تشــیع خارج بود. 2ـ نادرست و تندروانه بودن 
اقدامات امام زادگان: گروهی هم معتقد بودند 
که ایــن امام زاده ها، مردمان افراطی و تندرویی 

 قیام نبود، 
ً
بوده اند و وظیفه در آن زمان اساســا

بلکه باید سکوت می کردند.«
در ادامه به بحث بدنامی امام زادگان انقالبی 
در تاریخ اشاره و علت آن چنین بیان شده است: 
»یکی از شیوه های معمول حکومت های ظالم، 
بدنام کردن دشــمنان خود در میان مردم است. 
روایات ضد امام زاده ها را دشمنان این انقالبیون 
درســت کرده اند تا این انقالبیــون را از نظرها 
بیندازند. امام زادگان انقالبی به دو دسته تقسیم 

می شوند: 
۱ـ امام زادگان دنیاطلب که برای رسیدن به 
مال یا مقام دنیوی قیام می کردند و پس از مدتی 
با حکومت آشتی می کردند، مانند زیدبن موسی 
الکاظــم )برادر امــام رضا(؛ 2ـ امــام زادگان 
دین دار و حق طلب که ایشان وقتی وضع اجتماع 
خود را بر خالف اســالم و قرآن می دیدند، در 
صدد امر به معروف و نهی از منکر برمی آمدند 
و قیام می کردند، مانند علی بن حســین )برادر 
امام باقر)ع(( و محمدبن عبدالله )صاحب نفس 

زکیه(.«

 مروری بر مبارزات انقالبیون و مطالعات سیره اهل بیت)ع(

انقالبی امام زادگان 

   دهلیز    

تقویم انقالب

 نماد استقالل ایران
و نشانه  عظمت انقالب 

قانون  کاپیتوالسیون«  »قرارداد 
مصونیــت قضائی بــرای تبعه 
آمریکا بود؛ بر این اســاس آنها هر جرم یا 
جنایتی هم که مرتکب می شدند، مقامات 
امنیتی و قضائی ایران حق دســتگیری و 
 باید به 

ً
مجازات شان را نداشــتند و الزاما

کشــور خود فرستاده می شــدند تا طبق 
قوانین آن کشور محاکمه و مجازات شوند. 
با دادن این حق به کشورهای استعمارگر 
ضربات ســهمگینی به اســتقالل ملی و 
حیثیت ایرانیان وارد می شد. امتیازی که در 
مهر ماه سال ۱۳۴۳ و در دولت حسنعلی 
منصــور، بــه آمریکایی هــا داده و طی 
الیحه ای محرمانه به مجلس شورای ملی 
و سنا برده شد و به تعبیر امام خمینی)ره( 
»با یک قیام و قعود کار را تمام کردند«؛ اما 
وقتی این خبر به طور غیررســمی پخش 
شد، با واکنش های متعددی مواجه شد؛ به 
ویژه حضرت امام خمینی)ره( در ابتدا با 
صدور پیامی آن را محکوم کردند و در روز 
ســخنرانی  در   ،۱۳۴۳ آبــان  چهــارم 

افشاگرانه ای فرمودند:
 »قانونــی در مجلــس بردنــد که در 
، مــا را ملحــق کردنــد به پیمان 

ً
آن اوال

، الحــاق کردند به پیمان وین 
ً
وین و ثانیا

که تمــام مستشــاران نظامــی آمریکا با 
خانواده ها ی شــان با کارمندان فنی شان و 
با هر کس که وابستگی به آنها دارد، اینها 
از هر جنایتــی که در ایران بکنند، مصون 
هســتند. اگر یک خــادم آمریکایی، اگر 
یک آشــپز آمریکایی مرجع تقلید شما را 
در وســط بازار ترور کند، زیر پا منکوب 
کند، پلیــس ایران حق نــدارد جلوی او 
را بگیــرد! دادگاه های ایــران حق ندارند 
محاکمه کنند، بازپرسی کنند؛ باید برود 
آمریکا، آنجا در آمریکا ارباب ها تکلیف 
را معین کنند... دولت با کمال وقاحت از 
این امر ننگین طرفداری کرد، ملت ایران 
را از سگ های آمریکایی پست تر کردند. 
چنانچه کسی یک سگ آمریکایی را زیر 
بگیرد، بازخواست از او می کنند، اگر شاه 
ایران یک ســگ آمریکایی را زیر بگیرد، 
بازخواســت می کنند و اگر چنانچه یک 
آشپز آمریکایی شــاه ایران را زیر بگیرد، 
مرجع ایــران را زیر بگیــرد، بزرگ ترین 
مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض 

ندارد...«
همان طور که ارتشبد حسین فردوست 
اســت،  داده  توضیــح  خاطراتــش  در 
همین اعتراض به دســتگیری امام)ره( به 
دســتور آمریکایی ها، در ۱۳ آبان آن سال 
و آغاز تبعیــد وی منجر شــد. اما قانون 
کاپیتوالســیون در ایــران پابرجــا بود تا 
زمانی که تحوالت انقالب اســالمی در 
ســال ۱۳۵6 و ۱۳۵7 اوج گرفت و آینده 
رژیم شاهنشاهی به سرنگونی رقم خورد، 
انقالب به پیروزی رسید و نظام جایگزین 

تأسیس شد.
 در اواســط اردیبهشت ســال ۱۳۵۸ 
بررســی ایــن موضــوع در دســتور کار 
دولت موقت قــرار گرفت و پس از بحث 
و بررســی، در نهایت به پیشــنهاد هیئت 
وزیران و با تصویب شورای انقالب، حق 
کاپیتوالســیون و امتیازات و ملحقات آن 
برای همیشه لغو شد و این پیروزی بزرگی 
برای ملت ایران بود که موفق شد یکی از 
ابزارهای سلطه استعماری را از حاکمیت 
ایران بردارد و یکی از شــعارهای اصلی 
انقالب، یعنی »اســتقالل« را در عمل به 

دنیا اعالم کند.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

بودند ملت  نمایندگان  دانشجویان 
اثبات تاریخی بی اعتباری ادعاهای عیسی کالنتری درباره تسخیر النه جاسوسی

در ســال۱۸6۰، انتخاب »آبراهام لینکلن« به 
عنوان رئیس جمهور آمریکا که جمهوری خواه 
و طرفــدار الغــای بردگی بود، موجب شــد 
ایالت کارولینــای جنوبی از ایــاالت متحده 
جــدا شــود. در ۱2 آوریل، نیروهــای ائتالف 
جنوب به ســربازان ایاالت متحده که حاضر 
به تخلیه پادگان »ســامتر« در چارلستون واقع 
در کارولینای جنوبی نشده بودند، حمله بردند 
و جنگ داخلی آمریکا آغاز شــد. هفت ایالت 
مســتقل آمریکا بالفاصله »جفرسون دیویس« 
سناتور سابق را به عنوان رئیس جمهور ایاالت 
کنفدرال آمریکا انتخاب کرد. ایاالت ویرجینیا، 
آرکانــزاس، تنســی و کارولینای شــمالی نیز 
به ســرعت اعالم اســتقالل کردند و به دولت 

کنفدرال پیوستند. 
در این میان، چندیــن ایالت دیگر که به عنوان 
ایاالت مرزی شــناخته می شــدند، اگرچه در 
برخی حوزه ها با جنــوب هم  رأی بودند، اما به 
ایاالت متحده وفادار ماندند؛ البته تعداد زیادی 
از ساکنان این ایالت ها در دوران جنگ داخلی 

به ارتش جنوب پیوستند.
هر دو طــرف به امید پیــروزی وارد جنگ 
شــدند. در حوزه منابع مادی، نیروهای شمال 
از تفّوق سرنوشت ســازی برخــوردار بودند. 
22 ایالت با جمعیتی بالــغ بر 22 میلیون نفر 
در برابــر ۱۱ ایالت با جمعیت ۹ میلیون نفری 
صف کشــیده بودند. برتری صنعتی شــمال، 
حتی باالتر از تفــّوق جمعیتی آن بود. خطوط 
راه آهن در شمال نیز سامان یافته تر از جنوب بود 
و به این ترتیب ارســال نیرو با سرعت بیشتری 
انجــام می گرفت. جنوب نیــز دارای مزایایی 
بود؛ نیروهای جنوبــی در داخل قلمروی خود 
دفاع می کردند و از سازمان نظامی منسجم تری 

برخوردار بودند.
در این جنگ که تا سال ۱۹۸۵ طول کشید، 
حدود ۴۵۰ هزار نفر کشته و ۳۳۵ هزار نفر نیز 
زخمی شدند. این جنگ داخلی، دومین جنگ 
پرتلفات تاریخ آمریکا شد. جنگ داخلی آمریکا 
درنهایت بــا پیروزی نیروهای شــمال و اعاده 

اتحادیه پایان یافت.

 نگاهی به استقالل خواهی هفت ایالت آمریکا

جنگ شمال و جنوب

   حافظه    
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سیاست نامه

 اندیشه سیاسی عالمه نائینی  ـ ۳

 زمینه های اندیشه پردازی 
سیاسی

اینکه یــک اندیشــمند در چــه زمینه و 
کانتکستی رشــد کرده و از چه زمینه های 
عینی،  فکری و محیطی اثــر پذیرفته، در 
شکل گیری و تکوین اندیشه و شخصیت او 
بسیار تاثیرگذار است. »عالمه نائینی« فقیه 
شیعه در زمینه اجتماعی انقالب و نهضت 
مشــروطیت مردم ایران سیاست ورزی و 
اندیشــه پردازی کرده اســت؛ بنابراین از 
وقایعی تأثیر پذیرفته است که می توان آنها 
را در آرا و آثــار وی یافت. عالمه نائینی با 
تکیه بر منابع اصیل فقه، یعنی قرآن، سنت 
)شامل قول، فعل و تقریر معصومان)ع((، 
عقــل و اجماع مســلمانان و همچنین با 
بهره گیــری از عرف، احــکام حکومتی، 
احکام ثانــوی، اصل احتــرام به تعهدها 
و قراردادها، والیت فقیه بر امور حســبه 
و... به عنوان مبانی نظری مسائل سیاسی 
اجتماعی اســالم، آمادگی شیعه را برای 
دگردیســی های اجتماعی ثابت می کند و 
توانایی اسالم را برای پاسخ گویی به مسائل 
و گشادن دشواری های سیاسی و اجتماعی 
اعالم می دارد.به باور وی نظام سیاســی، 
قانون اساسی و تشکیل حکومت به شیوه 
جدید با روندها و ابزارهای دموکراتیک، 
الزم نیســت از پیش با همــان قالب در 
شریعت وجود داشته باشد. در مشروع بودن 
این قانون ها کافی است بر اساس مصالح 
نوعی تنظیم شوند و مفاد آنها ناسازگاری با 
احکام شرع نداشته باشند؛ درواقع، نائینی 
اســتبداد و حکومت اسبتدادی را به مثابه 
درد بــزرگ مردم زمانه خود به رســمیت 
می شناســد و آنها را محکــوم می کند و 
مردم را به ســتیزه با آنها فرامی خواند. از 
این منظر،  مشروطیت را به عنوان طرحی 
برای نظام سیاسی اسالم و مبتنی بر مبانی 
شیعه در آن زمان تأیید می کند؛ از مجلس 
شــورای ملی و قانون اساســی به عنوان 
اصول مشــروطیت و از آزادی و برابری به 
عنوان مقدمات آن یاد می کند.این مؤلفه ها 
 همان تمایزات 

ً
و فکت های فکــری دقیقا

نائینی با روشنفکران عصر مشروطه است. 
روشــنفکران غرب زده، مانند آخوندزاده، 
ملکم خان، مستشــارالدوله و... در اصل 
بودند،  با وی مشــترک  مشروطه خواهی 
ولی درواقع هــدف آنان یکی نبود. آنان به 
اسالم اعتقادی نداشتند و هواخواه بی قید 
و شرط مشــروطه غربی بودند؛ هر چند 
شــماری از آنان )ملکم و مستشارالدوله( 
هدف های واقعی خود را پنهان می کردند 
حتی گهگاهی از اسالم نیز سخن می گفتند 
و مشروطه و اســالم را یکی می دانستند، 
ولی در واقع بر این باور بودند که نظام های 
نوغربی برتر از نظام سیاسی اسالم است؛ 
اما نائینی مشــروطه ای را می خواســت 
که با اســالم هماهنگ باشــد؛ از این رو 
بر حضــور مجتهدان یا نماینــدگان آنان 
درمجلس شــورای ملی بــرای تصحیح 
و تنفیذ قوانین مصوبه تأکیــد می ورزید. 
همچنین در قلمــروی قانون گذاری اجازه 
نمی داد مجلس در واجب ها و حرام های 
الهی دگرگونی به وجــود آورد؛ به عبارت 
دیگــر نائینی بر این باور بــود که مردم در 
چارچوب مقررات شریعت اصالت دارند 
و هرگز اجازه ندارند قانون شریعت را تغییر 
دهند. افزون بر همه اینها، نائینی مشروطه 
را نظامی به طور کامل اســالمی و ایده آل 
نمی دانست؛ به باور وی، مشروطه از آن رو 
مشروع بود که دفع افسد به فاسد می کرد و 
فقط نسبت به حکومت استبدادی کمتر به 

حقوق مردم غصب و تجاوز می کرد.

صورت ظاهــری بحرانی که گریبان جهان را گرفته 
این اســت که تاکنون هیچ پدیده ای به این اندازه از 
 
ً
خود فراگیری نشان نداده است، به نحوی که تقریبا
همه ساکنان کره زمین را یا به صورت واقعی درگیر 
خود کرده یا ترس ناشی از آن امنیت روانی مردم را به 
خطر انداخته است. آنچه در این بین جالب می نماید 
و به موضوعی چالشــی میان قدرت های دنیا تبدیل 
شده، روایت ناتوانی نظام های سیاسی نئولیبرالیسم 
در اداره عمومی جامعه کرونا زده غرب برای کسانی 
اســت که پیش از این چنین سیستم هایی را مسلط 
و مقتدر در هنگامه بحران ها معرفی و آن را الگوی 

مناسب جهانی تصویر  می کردند.  

 Bاعتراف به ناکارآمدی
»جرمی لنت« نویســنده حوزه تاریــخ فرهنگ و 
تمدن، در مقاله ای که به تازگی منتشــر کرده است، 
بحران حاصل از شــیوع کرونا در به چالش کشیدن 
ساختارهای جهانی سیاســت و اقتصاد را با جنگ 
جهانــی دوم هم تراز می دانــد. از نظر او، همچنان 
که جنگ جهانی دوم بشــر را به عصر نئولیبرالیسم 
وارد کرد، شیوع کرونا جهانی در مقابل نئولیبرالیسم 
بنا خواهد کــرد. وی بر این نکته اصرار دارد که این 
ویروس، وخامت و شدت بحران هایی مثل نابرابری 
عمیق اقتصادی، فساد سیستماتیک سیاسی و نابودی 
گسترده محیط زیست را که در چند دهه رخ داده، در 

چند هفته آشکار کرده است.
 در مصاحبهــای 

ً
»یورگن هابرمــاس« اخیــرا

وضعیت جهان عصــر کرونا را تحلیل کرده و گفته 
 با ناامنی های بزرگی 

ً
است: جوامع پیچیده ما دائما

 به 
ً
روبه رو می شــوند؛ البتــه تا امروز اینهــا عموما

صورت محلی و به نحوی رخ داده است که دولت ها 
به تنهایی قادر به کنتــرل آن  بودند. در مقابل، امروز 
این ناامنی اگزیستانسیالیســتی یا وجودی است که 
هم زمان در ســطح جهانی، ذهن افراد و رســانه  ها 
را درگیر کرده اســت. در این زمینه البته، آگاهی ها 
همچنــان محدود اســت؛ در حــال حاضر هیچ 
متخصصی وجود ندارد که بتواند با اطمینان پیامدها 
را به شــکل کامل پیش بینی کند و کارشناسان علوم 

اقتصادی و اجتماعی باید از پیش بینی های غیر دقیق 
و نادرســت خودداری کنند. هابرماس اضافه کرده 
اســت: در حال حاضر فقط یک چیــز را می توان 
گفت و آن اینکه تا به امروز هیچ گاه چنین آگاهی ای 
نسبت به جهل و اجبارمان در شرایط زندگی تحت 
شرایط نامعلوم نداشته ایم. معنای این عبارات که از 
زبان هابرماس بیان می شود، چیزی جز درماندگی 
نظامهای دموکراتیک و آموزههای معرفتی لیبرالیسم 
برای مدیریت و مواجهــه خردمندانه با بحرانهای 

جهانی نیست.

 B چالش های فردیت
اقتضای طبیعت و فطرت انســانیت این اســت که 
قــرار گرفتن همــگان در یک بحــران و اضطرار، 
عواطف و احساسات انســانها را جریحه دار کند. 
حاال که کرونا در تمام دنیا پخش شده است، انتظار 
می رود واکنش های محبت آمیــز، مانند مراقبت از 
بی خانمان ها، همیاری پرســتاران و کادر درمانی و 
همچنین کمک به نیازمندان نیز عمومیت پیدا کند. 

در هنــگام مواجهه با یک فاجعــه و بحران، 
مردم متوجه این موضوع میشــوند 

که چگونه وقتی بــه مثابه یک 
می شــوند،  ظاهر  »جامعه« 
قدرتمندتر از »افراد« هستند؛ 

اما نئولیبرالیســم چــون مبتنــی بــر ارزش هــا و 
هنجارهایــی مانند فردیــت و خودخواهی و بدون 
توجه به انگیزه های اجتماعی انسانی پدید آمده، در 
دوره ظهور کرونا به شــدت ضد جنبه های عاطفی 
و انســانی نقشآفرینی کرده است. مناقشه های مردم 
در فروشــگاه ها، به ســرقت بردن لوازم بهداشتی، 
رها کردن اجساد در خیابانها، بی اعتنایی به بیماران 
ســالخورده و ده ها اتفاق از این دســت نشــان داد 
نئولیبرالیسم نسبتی با تنظیم روابط اخالقی و عاطفی 
انسانها در شــرایط بحران و مخاطره ندارد. جدا از 
اینکه در دوران پســاکرونا چه اتفاقی در ارزشــها و 
مفاهیم فکری رخ خواهــد داد، اکنون ابعاد ماجرا 
روشن است؛ یعنی کاستی ها و نقصان های بنیادهای 
فکری و معرفتی نئولیبرالیســم آشــکار شده و در 
وضعیت ناشــی از فراگیری کرونا، اخالق، حقوق 

بشر و همبستگی میان ملل رنگ باخته است. 

 B برآمدن بدیل ها
ماجرای کرونــا اما ابعاد دیگری هم داشــت و آن 
نمایان شــدن موفقیت ها و کارکردهای اجتماعی و 
رفاهــی فرهنگ برآمده از هویت اســالمی ـ ایرانی 
بوده اســت. در حالی که در سرزمین بزرگ ترین 
مدعیان دموکراسی، برخی مردم برای تصاحب 
برخی کاالها به جان هــم افتادند، در ایران به 
استثنای بخش اندکی از جامعه، 

همه آئین های اسالمی و ملی با مشارکت و همراهی 
 تعطیل شد 

ً
مردم در پرتوی عقالنیت اسالمی موقتا

تا از شیوع بیشتر ویروس کرونا در جامعه جلوگیری 
شــود و جان مردم مصون باشــد. ابعاد دیگری از 
مواسات و کمک مؤمنانه رقم خورد که حیرت دنیا 
را برانگیخت. بخش مهمــی از این امور در تکریم 
و احتــرام فرهنگ اســالم و مذهب شــیعه به علم 
ریشــه دارد که عقالنیت را ستایش می کند. آرامش 
و اعتماد به نفس جامعه اســالمی ـ ایرانی در حالی 
که هراس و خشــونت ناشی از کرونا جوامع غربی 
را فراگرفته بود، نعمت و نقطه قوت اندکی نیســت 
و بایــد ظرفیتهای این خصلــت اجتماعی را تبیین 
عالمانه کرد.جامعه اســالمی ـ ایرانی نه تنها گرفتار 
منازعات اجتماعی و خشــونت های مردمی نشد، 
بلکه از آن  سو، جنبه ها و مصادیق ایثار، همبستگی 
و همراهیهای عمومی گسترده که در سطح جامعه 
منتشر شد، وحدت و آرامش عمومی را عمق بیشتری 
نیز بخشــید. همه این ها، اما، در شــرایطی ظهور 
پیدا کرد که ایران همچنان در شــرایط برابر با سایر 
کشورها نیســت؛ آنها در شرایط تحریمی مدیریت 
بحران کرونا را انجام نمی دهند؛ این در حالی است 
که مردم ایران در حال پشــت سر گذاشتن کرونا در 
شرایطی هستند که برخی دولتها از ورود ابتدایی ترین 

لوازم بهداشتی به کشور ممانعت میکنند.

 Bسخن پایانی
مخلص کالم اینکــه،  در بزنگاه بحران، عیار مکاتب 
مدعی بیشتر عیان شد. در اینجا سخن از مقایسه نحوه 
مواجهه تکنیکی و پزشــکی ایران و کشورهای غربی 
با کرونا نیســت؛ هرچند در همین زمینه نیز آمارهای 
جهانی ایران را در صدر کشــورهای موفق نشــانده 
است؛ سخن اصلی در این متن، مقایسه نحوه مدیریت 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع کرونازده است و 
بی آنکه نیاز به تحلیل و بررسی باشد، شواهد و نشانهها 
خود گویای همه چیز است؛ نشانه هایی از بی کفایتی 
مدعیان لیبرالیســم و نئولیبرالیسم که تا کنون به مدد 
استعاره و انگاره سازی، یگانه راه محتوم سعادت بشر 
و حل مسائل و چالشهای جهانی معرفی می شدند؛ اما 
کرونا از واقعیتهای این نظام ها پرده برداشت و ضعف 
غرب را، عالوه بر آزمون انسانیت، در تکنولوژی نیز 

آشکار کرد. 

در روزهــای واپســین اتحــاد بین 
جرقه های  هفت گانــه،  گروه هــای 
اختالف زده شــد. درباره اختالف این گروه ها 
»محسن آرمین« از اعضای برجسته مجاهدین 
انقالب اســالمی می گویــد: »ضرورت های 
موجود در مهر و موم های اولیه انقالب و سرعت 
تحوالت، امکان انجام بحث و گفت وگو را از ما 
گرفت؛ به همین دلیل پس از دو ســه ســال از 
انقالب، با مســائل جدیدی روبه رو شدیم... 
وقتی با شرایط جدید روبه رو شدیم، آن وحدت 
و اشــتراکات قبلی که در واقع وحدت مقطعی 
بود، نمی توانست پاسخگویی نیازهای این دوره 
باشــد. در نتیجه اختالفات در ســازمان پدید 

آمد.«
بروز اختالف بین گروه ها به قدری شــدت 
گرفت که از امام خمینی)ره( درخواست کردند 
نماینده ای از جانب خود در آن ســازمان معین 
کنند. این طرح از جانب امام)ره( پذیرفته شد 
و ایشــان آیت الله راستی کاشــانی را به عنوان 
نماینده خودشان در سازمان انتخاب کردند. این 
کشــمکش ها حتی بعد از انتخاب نماینده هم 
پایان نیافت، ولی این بار مشکل بر سر نماینده 
امام)ره( بود. بعد از مدتی برای اختالف درباره 
نماینده امام، اعضای سازمان خدمت امام)ره( 
شرف یاب شــدند و به طور تلویحی خواستار 
تعویــض نماینده فعلــی شــدند و دو نماینده 
تقاضا کردند که یکی نماینده امام)ره( در امور 
سیاسی و دیگری نماینده ایشان در امور فقهی 
باشــد. اما این بار امام)ره( با درخواســت آنها 
مخالفت کرد. به دنبال آشکار شدن نظر صریح 

امــام)ره( درباره نظارت و کیفیت آن و حدود و 
اختیارات نماینده ایشان، بهزاد نبوی به همراه 
مجموع یــاران ۳6 نفره خویــش، در دی ماه 
۱۳6۱، از سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
 استعفا دادند. شاید اشــاره به دو حادثه 

ً
رسما

بتواند نخستین رویکرد تجدیدنظرطلبانه را در 
دیدگاه های بهزاد نبوی نشان دهد. »کاتوزیان« 
عضو شــورای مرکــزی ســازمان مجاهدین 
درباره ریشــه عدم ثبات رأی در اندیشه بهزاد 
نبوی می گوید: »بهزاد نبوی در آن زمان اظهار 
می داشت فرق ســازمان مجاهدین انقالب با 
منافقین در مســئله مرجعیت و رســاله است؛ 
خلقی ها به این چیزها معتقد نیســتند، ولی ما 
هستیم... ولی بعدها نبوی اظهار داشته بود که 
امام راحل در مسائل فقهی مجتهد است و بنده 

نیز در زمینه سیاسی مجتهد هستم.«۱
پی نوشت 

۱ـ تحلیل کاتوزیان از تاریخچه سازمان مجاهدین انقالب، سایت 
خبری الف، چهارشنبه 7 آذر ۱۳۸6.

فراز و فرود بهزاد نبوی  ـ ۲

یشه عدم ثبات رأی! ر

   ریزش ها    

در شماره های گذشته به مفاهیم نظریه و نظام از 
مجموعه مفاهیم »نظریه نظام انقالبی« اشــاره 
شد. در این قســمت مفهوم انقالب را به عنوان 
یکی دیگر از مفاهیم اصلــی  به کار رفته در این 
نظریه بررســی می کنیم.گزاف نیست اگر گفته 
شــود به تعداد اندیشــمندانی که درباره انقالب 
قلم زده اند، تعریف از انقالب ارائه شــده است. 
در یک تقسیم بندی کلی می توان این تعاریف را 
به دو بخش حداقلی و حداکثری تقســیم نمود؛ 
طبق تعریــف حداقلی، هر نــوع تغییر و تحول 
سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر جامعه، نظیر کودتا، 
شــورش و... بدون توجه به نوع و جهت تغییر یا 
تغییر ارزش های جامعه، انقالب تلقی می شود. 
در تعریف حداکثری، انقالب، حرکتی مردمی با 
هدف تغییر سریع و بنیادین ارزش ها و باورهای 
مسلط، نهادهای سیاسی، ساختارهای اجتماعی، 
رهبری، روش هــا و فعالیت های حکومتی یک 
جامعه که توأم با خشونت داخلی باشد، تعریف 
می شــود. در ارتباط با نظریه نظام انقالبی، نگاه 
رهبــر معظم انقالب به مفهوم انقالب راه گشــا 
خواهد بود. ایشان انقالب را دگرگونی بنیادینی 
می دانند که پایه هــای غلط را برچیده و پایه های 
درســت را برجا می  گذارد. همچنیــن از نگاه 
معظم له پویایی و در گستره زمان )استمرار( بودن 
ویژگی مهم انقالب تلقی می شود؛ به این معنا که 

بر خالف اصطالحات مرسوم در ادبیات غربی 
که معتقد است انقالب، پدیده و رویدادی است 
که برای دوران تثبیت و تشکیل نظام و حکومت 
جدید به کار نمی رود، مگر اینکه انقالبی دیگر، 
حکومت تازه تأســیس را برانــدازد )انقالب در 
انقالب(، در گفتمــان رهبر معظم انقالب، واژه 
انقالب مفهومی پویاست و دوران تشکیل نظام 
و حکومت را نیز شامل می شــود؛ زیرا جوهره 
اصلی گفتمان انقالب اســالمی، توحید و نفی 
عملی و جهادی طواغیت اســت و تا طواغیت 
کوچک و بزرگ وجود داشــه باشند، انقالب و 
عمل انقالبی ادامه دارد. عمل انقالبی بازسازانه 
در دوران تثبیت و در نظام اســالمی تجلی های 
و  عدالت خواهانــه  ماهیــت  دارد.  متفاوتــی 
آرمان گرایانه انقالب و عمل انقالبی در آموزه های 
اجتماعی و سیاسی اسالم، مانند امر به معروف 
و نهی از منکر تجلی می یابد. انسان انقالبی در 
نظام اســالمی، از میدان سیاست و انقالب کنار 
نمی نشیند و انقالبی می ماند. در نگاه رهبر معظم 
 نفی و ســلب مد نظر 

ً
انقالب، در انقالب صرفا

نیست؛ به اقتضای توحید در ربوبیت تشریعی و 
لزوم تالش برای حاکمیت الهی، مقوله انقالب 
جنبه ایجابی نیز دارد. به این ترتیب اگر انســان 
انقالبی ســاختار یا فرایندی را چه در حکومت 
جور چه در حکومت اسالمی سلب و نفی کند، 
بایــد به فکر اقامه ســاختار و فرایند جایگزین و 
 
ً
اقامه حق نیز باشد؛ بر این اساس انقالب صرفا

تخریب و مبارزه با وضع موجود نیســت، بلکه 
افزون بر آن طراحی و اجــرای وضع مطلوب و 

بازسازی را نیز شامل می شود.

 نظریه نظام انقالبی  ـ ۴

بنیادین دگرگونی   

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

کارآمدی بحران  و  نئولیبرالیسم 
 پیامدسنجی ویروس کرونا بر نظام های سیاسی غربی و شرقی

علی عزیزی
کارشناس اندیشه سیاسی
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سیاست
1۲

زندگی

داستان

کرونا به عنوان مهم ترین مسئله این روزهای جهاِن ما 
پس از آمارهای عجیب و غریب و فزاینده مرگ ومیر 
موجب یک چالش بســیار مهم به نام قرنطینه بوده 
است. در حالی که تاکنون هیچ گونه واکسنی برای 
این بیماری پیدا نشــده اســت و درمان قطعی هم 
برای کسانی که دچار این بیماری می شوند، وجود 
ندارد. بسیاری تنها راه مبارزه با این غول بی شاخ و 
دم را ماندن در خانه می دانند. برخی کشورها برای 
پیشــگیری از این بیماری قرنطینه اجباری را اجرا 
کردند و بخشی دیگر به شکل دیگری به این موضوع 
نگاه کردند: قرنطینه با همراهی و همکاری مردم که 
تصمیم مسئوالن امر در کشور ما نیز بر اساس شیوه 

دوم طراحی و اجرا شد.

به هر حال تنها راه حل در ایران نیز قرنطینه شدن 
بــود، اما قرنطینه ای که باید به میــل و اختیار مردم 

باشد.
بخش عمده مردم کشــور ما هم بــا همراهی 
مثال زدنی از خانه ها ی شــان بیرون نیامدند و حتی 
به دیــدار نزدیک ترین نزدیکان شــان هم نرفتند و 
پروتکل های بهداشــتی را رعایــت کردند؛ همین 
هم موجب شــد شــاهد کاهش ابتال و مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در کشــورمان باشیم. کسانی که در 
خانه ماندند، خطر کرونا را احســاس می کردند و 
می دانســتند خروج از خانه ممکن است به قیمت 
جان شان تمام شود و تمام سختی های در خانه ماندن 
را به جان خریدند و خود را در خانه  قرنطینه کردند.

با این حــال، عده ای هرچند انــدک هم بودند 
که از روز اول به زندگــی روزمره خود ادامه دادند. 
این عده به چند دســته تقسیم می شدند؛ دسته اول 
 اعتقادی به وجود ویروس 

ً
کســانی بودند که اصال

کرونا نداشتند و فکر می کردند این چیزها فقط یک 
سری موضوعات تبلیغاتی هستند که رسانه ها برای 

دیده شدن، بیشتر به آن دامن می زنند؛ اینها حتی در 
رفت و آمدهای شان به بهداشت فردی هم اعتنایی 

نمی کردند.
دســته دوم کسانی بودند که هرچند می دانستند 
ویروس وجود دارد، اما فکر می کردند این بیماری 
فقط برای دیگران است  و آنها هرگز دچار نخواهند 
شــد. اینها همان کســانی بودند که با طیب خاطر 
به مســافرت رفتند و با خنده در مقابل خبرنگاران 

صداوسیما حاضر می شدند.
اما دسته سومی هم بودند که می دانستند کرونا 
وجود دارد و هر لحظه ممکن اســت آنها را مبتال 
کند، اما مجبور بودند قرنطینه را بشکنند و از خانه 
خارج شــوند. افرادی که اگر یک روز کار نکنند به 
نان شب شان محتاج می شــوند. کارگر روزمزدی 
که عادت کرده اســت هــر روز کار کند، مایحتاج 
همان روز را با مزد روزانه اش تهیه کند و پس اندازی 
هم ندارد، طبیعی  اســت در مقابل این همه هزینه 
سرسام آور و بدون داشتن درآمد روزانه کمرش خم 

 شود.

اما یــک موضوع مهم وجــود دارد؛ موضوعی 
که موجب شــد تــا مردم مجبــور به خــروج از 
خانه های شان شــوند و آن هم عدم اجرای صحیح 
دســتورات ســتاد ملی کرونا و دولت در شهرهای 
کوچک و بزرگ اســت؛ برای نمونــه زمانی که به 
 
ً
بانک ها مراجعه می کنید، متوجه می شــوید تقریبا
هیچ یک از دســتورالعمل هایی که روزانه مدیران 
بانک ها در رســانه ها ابالغ می کنند، در شــعبات 
بانک ها اجرایی نمی شود؛ نمونه آن تمدید خودکار 
کارت های پرداختی است که زمان انقضای شان در 
زمان بحران کرونا فرا رســیده، اما در عمل شاهد 
 با 

ً
آن هســتیم که چنین اتفاقی رخ نمی دهد، یا مثال

وجود اینکه وزیر ارتباطات دســتور می دهد صف 
خرید ســیم کارت از بین برود، تا چند روز شــاهد 
صف های طوالنی برای خرید سیم کارت هستیم. 
قرنطینه یــک چالش جدید در ماه های اخیر بود که 
موجب شد جنبه های جدیدی از کنش و واکنش را 
در مردم، دولت و اقشار مختلف نظاره گر باشیم تا 

خود را بهتر بشناسیم.

زندگی

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

آرامش

رفتم جلو، دســتش را گرفتم و 
نیــروی  کشــیدم.  محکــم 
فوق العاده ای که آن لحظه در وجودم جمع 
شده بود، مجتبی را از یقه مرد همسایه جدا 
کرد و به دنبالم کشاند. به هر جان کندنی 
بود، انداختمش داخل خانه و در را بستم. 

وقت برای عذرخواهی نبود. 
داروهایش که اثر می کرد، می رفتم و از 
دل شــان درمی آوردم. عذرخواهی چیزی 
نبود که ذهنم را مشــغول کند؛ فکر اینکه 
دوباره برای همســایه ها یا بچه ها توضیح 
بدهم چه اتفاقی افتاده، غصه دارم می کرد. 
چقدر باید این قصه طوالنی را برای همه 
شرح می دادم؟ چقدر باید همه را توجیه 
می کردم کــه گاهی کنتــرل داروخوردن 
و بیرون رفتــن مجتبی از دســتم خارج 

می شود؟ 
 چه کسی دوســت دارد داستان 

ً
اصال

زندگی اش نقل محافل مردم بشود؟ فکر 
خودم نبودم. 2۴ ســال بــا موج گرفتگی 
مجتبی ســاخته بودم، تا هر زمان هم که 
نیــاز بود، می ســاختم. آمده بــودم که با 
بد و خوبش بســازم. قــرار نبود جا بزنم. 
نگرانی ام بچه ها بودند. از اینکه پدرشان 
جانباز اعصاب و روان اســت، اعتراضی 
نداشــتند، افتخارشــان بود؛ اما می دیدم 
 هربــار از این اتفاق ها چقدر ســرخورده

 می شوند. 
سخت بود پســر و دخترم دکتر باشند 
و نتوانند درد پدرشــان را دوا کنند. این را 
بارهــا از زبان دیگران شــنیده بودیم؛ اما 
دیگران از جانباز مغز و اعصاب اســمی 
شــنیده بودند و از یــک ثانیه اش هم خبر 
نداشــتند؛ از اینکه هیچ شبی خواب آرام 
نداشــته باشــی، از گردش و مســافرت 
کمترین بهره را ببری و ماه ها رنگ بازار را 
نبینی. اینها هم ناراحتم نمی کرد. مجتبی 
درد دیگری داشت؛ همین  که آرام بخش 
اثــر می کرد و می فهمید چــه کرده، گریه 
امانــش را می بریــد و مدام بــا خودش 
زمزمــه می کرد کــه ای کاش مثل رفقای 
شــهیدش رفته بود و کســی را نمی آزرد. 
 ایــن حالــت مظلومانــه دلم را بــه درد

 می آورد.
شــب قدر بود. داروهــای مجتبی را 
دادم تا زودتر بخوابد. بیدار ماندن و گریه 
و بی تابــی حالش را بدتــر می کرد. دلم 
می خواســت امشــب یک  دل سیر گریه 
کنم. البد همسایه جدیدمان از فردا دنبال 
شــکایت می افتاد و باید خــودم را آماده 
توضیــح دادن و رفت وآمد بــه کالنتری 

می کردم.
رادیوی کوچکم را برداشــتم و آرام به 
حیــاط رفتم. نور ضعیف باالی ســرم را 
روشــن کردم. هوا بهاری بود و کمی هم 
ســرد، اما آن قدر در خودم ســوخته بودم 
که چیزی از سرما نمی فهمیدم. همین که 
رادیو را روشــن کردم، دو سه ضربه آرام 
به در خورد. منتظر کســی نبودم. با اکراه 
بلند شــدم و در را باز کردم. از خجالت 
ســرم را پاییــن انداختم. آقــای کریمی 
 با چشــم ورم کــرده به همــراه خانمش 

بود.
-خواهر، نگران نشو! واال این چند وقته 
که ما تو قرنطینه ایم، حال شما و آقا مجتبی 
رو بهتر فهمیدیم، شــما حق به گردن ما 
دارید، یــه  وقت ناراحت نباشــیدها! آقا 

مجتبی همه چیزش برای ما برکته...
از پنجره مجتبی را نگاه کردم، چقدر 
آرام خوابیده بود. دعای جوشن را شروع 
کردم، نســیم خنکی وزید و آرامش تا ته 

قلبم نفوذ کرد.

نفیسه محمدی
داستان نویس

پرســش: مدتی اســت به ســبب کار همســرم به 

شهرستان منتقل شــده ایم. دختر 14 ساله ام با این 

موضوع کنار نیامده و بسیار ناراحت و افسرده شده 

است. در این میان پدرش را مسبب جدایی از اقوام 

و دوســتانش می داند و رابطه اش با ما روند منفی 

پیدا کرده اســت. چگونه می توانم او را قانع کنم و 

رابطه اش را با پدرش بهبود ببخشم؟

پاسخ: دوســت عزیز، دوران نوجوانی و بلوغ، 
مهم ترین دوره  زندگی  اســت. نوجوان در این 
دوران روحیه  بســیار حساس و شکننده ای پیدا 
می کند و هرچه از نظر احساسی قوی تر باشد، 
لجبازی او بیشتر می شود و مراقبت بیشتری را 
می طلبد؛ چراکه فرزندان ما به تبعیت و تقلید 
از دوستان، یک  سری رفتارهای مستقل و شاید 
هم ناهنجار را از خودشــان بــروز می دهند و 
فکر می کنند دیگر پذیرش خانواده را نخواهند 
داشــت، در حالی  که یکی از نیازهای اساسی 
دوران نوجوانی تبــادل دوطرفه مهر و محبت 
است. اگر والدین مهربانی و عطوفت به وجود 
فرزندشان تزریق کنند، شک نکنید بازتاب آن به 

خانواده برمی گردد.
عالوه بر مباحث فوق، بحث ایجاد امنیت 

روانــی بــرای فرزنــدان در دوران نوجوانــی 
قابل توجه اســت که در ایــن دوران می توانیم 
با شناخت دوســتان و هم ســاالن او، فضایی 
 بــرای آنها آماده کنیــم تا از ایــن دوران لذت

 ببرد. 
نکته دیگــری که باید در این گونه شــرایط 
مد نظر بگیریم، این اســت که وقتی با نوجوان 
روبــه رو می شــویم، حتی اگــر از او عصبانی 
هستیم، نباید با حرکت بدن یا زبان با او مواجه 
شویم، به طوری که احساس کند می خواهیم او 
را قضاوت کنیم؛ چراکه او دیگر کودک نیست؛ 
پس اول او را درباره رفتارهای خوبش تشــویق 
کنیم و با ذکر نکته مثبت از اخالق یا شخصیت 
او تعریف کنیم، ســپس با زبانی دوســتانه از 
رفتار او انتقاد کنیم. دیگر اینکه، سعی کنیم در 
ارتباط با نوجوان افراط و تفریط نداشته باشیم 
و به نظــم و انضباط و چارچــوب خانواده نیز 
پای بند باشــیم؛ چرا که پای بنــدی ما فرزندان 
را هــم منضبط می کند. مهم تریــن چیزی که 
موجب تقویت ارتباط بین پدر و فرزند می شود، 
اصل صداقت در گفتار و رفتار اســت؛ البته در 
کنــار آن باید جایگاه مقتدرانه خودش را حفظ 
کند. در عین حال مادر باید فرزندان و خانواده 
را از محبت ســیراب کند. نوجــوان در چنین 
شــرایطی آمادگی پذیرفتن مسئولیت در خانه 
 را می یابد و با خانواده برای هر امری مشورت

 می کند.

نزدیک دو ماه از تعطیل شــدن اماکن مقدس، 
حرم هــا، امام زاده هــا، مســاجد و هیئت هــا 
می گذرد. نماز جماعت، مراســم دعا و نیایش 
و هیچ گونــه گردهمایــی در ایــن مکان های 
روح بخش معنوی برگزار نمی شــود. در چنین 
شرایطی ماه میهمانی خدا، در فضایی متفاوت 
با سال های گذشته آغاز شده و با نزدیک شدن 
به شب های پربرکت قدر و ادامه دار شدن روند 
تعطیلــی اجتماعات، آئین احیا در شــرایطی 

متفاوت برگزار خواهد شد.
اما فضیلت این شب های پربرکت و بی نظیر 
و تأکید اهل بیت )ع( بر احیای این شب ها، به 
حدی است که مؤمنان بسیاری در تالش هستند 
تا با پیروی از ســیره بانوی دو عالم، کودکان را 
نیز بیدار نگه  دارند. در سال های گذشته، بیرون 
رفتن از خانه و حضور در اجتماعات و هم بازی 
شدن با سایر کودکان، بهانه و مشوق خوبی بود 
تا کودکان تمام شــب را بیدار باشند و در کنار 
بازی، از فضیلت این شب بهره مند شوند؛ اما 
امسال، در شــب های قدری که همه مجبور به 
خانه نشینی اند، باید دنبال راهکارهای ویژه ای 
برای ترغیب بچه ها به احیا در این شب ها بود.

در اولین گام الزم اســت کــودکان را در طول 
روز بخوابانید تا برای بیداری در شب سرحال 

باشند.همچون سال های گذشته، خوراکی ها و 
اســباب بازی هایی در نظر بگیرید که برای شان 
سرگرم کننده باشد و به بیدار ماندن شان کمک 
کند.می توانید با آماده کردن قســمتی از خانه به 
عنوان محل برگزاری مراســم دعا، کودکان را 
برای همراهی در این مراسم خانگی مشتاق تر 
کنید. اگر بچه ها تمایل به بــازی دارند، آنها را 
آزاد بگذاریــد؛ اما تا جایی که ممکن اســت، 
با ترفندهای مختلف آنهــا را با خودتان همراه 
 بــرای آنها قرآنی کوچک تهیه کنید 

ً
کنید؛ مثال

تا از آن برای بر ســرگرفتن در کنار بزرگ ترها 
استفاده کنند و لذت ببرند.از آنجا که شب های 
مهم و پرفضیلت قدر بــا نام امیرالمؤمنین)ع( 
پیوند عمیقی دارد، با بیان قصه هایی از زندگی 
و شــهادت مظلومانه آن حضــرت و ماجرای 
کاسه های شــیر کودکان کوفه، کودک تان را به 
آن حضرت عالقه مند کنید و برای عزاداری در 

شهادت آن امام ترغیب نمایید.
 نزول فرشتگان در این شب ها و تقریر تقدیر 
یک  ساله انســان ها را برای آنها با بیان کودکانه 
تبیین کنیــد و از فضیلت دعا و اســتجابت آن 
در این شــب ها بگویید تا برای بیــدار ماندن 
بیشتر ترغیب شوند. بیدار بودن در این شب ها 
و درک آن، عــالوه بر رزق معنــوی کودکان، 
آثار تربیتی فراوانی برای شــان به همراه دارد و 
 شالوده و اســاس زندگی شان را تعیین خواهد

 کرد.

یافت آرامش ین راه در بهتر
   راه نرفته    

شب های قدر در خانه
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

شــیوع بحران کرونا در جهان موجب شــد برای 
حفظ سالمت مردم، همه در خانه بمانند و روابط 
اجتماعی بسیار محدودی داشته باشند که همین 
امر به بروز مشکالت مختلفی منجر شد؛ از هجوم 
به فروشــگاه ها در شهرهای بزرگ جهان گرفته تا 
حــس تنهایی و بی پناهی مردم. در کشــور ما این 
بحران مثل سایر بحران های دیگر موجب اتحاد و 

همدلی بیشتر مردم با یکدیگر شد.
 »سیدجواد تقوی اقدم« جانشــین فرمانده پایگاه 
بســیج حضرت روح الله مســجدالنبی تهرانسر 
از فعالیت های این پایگاه بســیج در این روزهای 
کرونایی می گوید: »از آنجا که به دلیل این بحران 
باید برخــی فعالیت های مان، مثــل فعالیت های 

حلقه های صالحین تعطیل شود، بچه ها تصمیم 
گرفتند با همان فضای بســیجی خدمت رســانی 
به مردم را شــروع کنند و یک ستاد قرارگاه مبارزه 
با کرونا از طرف مســجد ما در تهرانســر تشکیل 
شــد که محل اصلی آن حوزه 2۰7 بسیج شهید 
ســلیمانی تهرانسر اســت. فعاالن در این طرح، 
حوزه اســتحفاظی بســیج محــل را ضدعفونی 
می کردند و به مردم محلول های ضدعفونی کننده 
می دادند. همچنین به دنبال فرمایش رهبر معظم 
انقالب و اجرای طرح مواسات در سراسر کشور، 
حدود ۱۰۰ بســته غذایی به خانواده های نیازمند 
محل تحویل داده شــد که این کار همچنان ادامه 
دارد.«از اقدامات بســیار مؤثر دیگــر این پایگاه 

بســیج، برگزاری مســابقات مجازی است که با 
استقبال بســیار خوب نوجوانان حتی از شهرهای 
دیگر مواجه شــده است. »تقوی اقدم« درباره این 
مسابقات می گوید: »مسابقه هفت خان در خانه با 
محوریت خانه و خانواده برگزار شد که 7 مرحله 
داشــت. یکی از مراحل آن آشپزی  بچه ها بود که 
باعث همدلی اعضای خانواده می شــد، مراحل 
دیگر مطالعه کتاب و معرفی آن به دیگران، خواندن 
نماز اول وقت، تدبر در قرآن با توجه به سوره مبارکه 
ممتحنه و مرحله آخر نوشتن یک متن برای شهید 
حاج قاسم بود که با این کارها سعی کردیم بچه ها 
از فضای بسیج و مدرسه دور نمانند و خدا را شکر 

خانواده ها و بچه ها استقبال خوبی داشتند.«

فرصت طالیی در دل بحران!
   چراغ    

قرنطینه    
چالشی برای شناخت خود

نگاهی به روزهای سختی که بر جهان می گذرد
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چند هفته ای است که اکران آنالین تازه ترین فیلم 
»ابراهیم حاتمی کیا« آغاز شده است؛ اولین اکران 
 
ً
آنالینی که در تاریخ سینمای ایران ثبت شد و قطعا
پس از این، بابی جدید در حوزه سینمای ایران باز 

خواهد کرد.
»خروج« هنگام اکران در جشنواره فیلم فجر 
سال گذشته، مانند دیگر آثار حاتمی کیا توانست 
توجه بســیار زیادی را به خود جلب کند؛ عده ای 
با عصبانیــت از این اثر یاد کردند و دیالوگ حاج 
کاظم آژانس شیشــه ای را به حاتمی کیا گفتند که 
»دهه ات تمام شده است، مربی«، چه آنهایی که 
به تمجید از خروج برخواستند و آن را مردمی ترین 

فیلم حاتمی کیا خواندند.

 B»و اما کلمه »خروج
کلمه خروج چیزی فراتــر از اعتراض را تداعی 
 از یک اعتراض ســاده مهم تر، 

ً
می کند و قطعــا

مستمرتر و محکم تر اســت. در فیلم حاتمی کیا 
 »خروج« به خوبی به تصویر کشــیده 

ً
این حقیقتا

شده است؛ کشــاورزانی که به سبب یک اشتباه 
دولتی زمین های خود را از دست داده اند و وقتی 
صدای شان به جایی نمی رسد، در اعتراض به این 
عمل از روستای خود خارج می شوند؛ اما خروج 
واقعی زمانی رخ می دهد که شــخصیت اصلی 
داستان، یعنی »رحمت« که پدر شهید هم هست 

به تنهایی اعتراض را ادامه می دهد.
»رحمت« نمادی از یک انســان آزاده است؛ 
 سر بزنگاه های تاریخی کشورش 

ً
مردی که دقیقا

بهترین تصمیم را گرفته است، روزی مشوق مردم 
روســتایش برای دفاع از کشور بوده و خودش نیز 
در خط اول نبرد حاضر شده و امروز در سال های 
پیری خود برای دفاع از حِق مردم روســتایش به 

اصطالح »خروج« می کند.
شــخصیتی که با بــازی درخشــان »فرامرز 
قریبیان« به خوبی به تصویر کشیده شده است؛ تا 
جایی که خود قریبیان این فیلم را بهترین اثر خود 
در دوران بازیگــری اش می داند و منتقدان بر این 
باورند قریبیان با نقش آفرینی خود قدرت بازیگری 

هم نسالنش را به رخ جوانان سینما کشید.
رحمِت خروج پیرمردی روســتایی است در 
اوج غــرور و عزت؛ او زمین پنبــه دارد و به نظر 
می رسد پنبه نیز در فیلم حاتمی کیا نمادی از مردم 
اســت، پنبه ای که به تعبیر یکــی از دیالوگ های 
»رحمــت«، ناز دارد و باید بــا آن خوب تا کرد، 

وگرنه می میرد.
حاتمی کیا داســتان را با قدرت آغاز می کند و 
با همان قدرت نیز به پایان می رساند؛ اما در میانه 
راه و در جــاده کمی اتفاقات کند و خســته کننده 
اســت و بیش از پیش  کش داده می شــود. چهره 
فرامرز قریبیان در پایان فیلم نگاه بهت آمیز مردمی 
را تداعی می کند که از مســئوالن خــود انتظار 
پاسخ گویی دارند و این را می توان ضربه آخر فیلم 

دانست.
در »خــروج« ماننــد دیگر آثــار حاتمی کیا 
دیالوگ ها نقش کلیــدی خود را حفظ کرده اند و 

 مانند دیالوگ هــای زیبایی که از دیگر 
ً
قطعا

آثار ایــن کارگــردان، از جمله »آژانس 
شیشه ای« ماندگار شده است، دارای 
تأثیر بسزایی در رساندن پیام کارگردان 
به مخاطب است. حاتمی کیا این بار نیز 

توانسته کارگردانی اش را به رخ بکشد؛ 

زیرا هر یک از پالن هایش را می توان به یک عکس 
زیبا تشبیه کرد؛ البته فیلم برداری جذاب این اثر که 
بر عهــده »وحید ابراهیمی« فیلم بــردار جوان و 
خوش ذوق بوده نیز در این زیبایی مؤثر بوده است.

 Bخروج« چه می گوید؟«
پیام خروج چیســت؟ پیام و محتــوای این فیلم 
آنچنان غنی اســت که می توان بارها آن را دید و 
هر بار برای بیننده نکته جدیدی دارد. شاید بتوان 
گفت حــرف حاتمی کیا دربــاره فیلم جدیدش 
درست است که گفت: »زمان مشخص می کند 
که کدام فیلم ماندگار است و کدام از ذهن ها پاک 
 خروج که به زعم بسیاری از 

ً
خواهد شد.« قطعا

منتقدان مردمی ترین فیلم حاتمی کیاست، یکی از 
ماندگارترین آثار او نیز خواهد بود.

حاتمی کیا که خود همیشــه روحیه اعتراضی 
 دارد و آن را در آثار خود باصداقت نمایان می کند، 

این بار تصمیــم گرفته به مظلومیت و حرف حق 
مردمی اشــاره کند که برای این مرز و بوم جان، 
جوانی و عزیز داده اند، اما از سوی برخی مسئوالن 
نادیده انگاشــته می شــوند؛ مردمی که انقالب 
کرده انــد، پای انقالب شــان مانده اند و همچنان 
حاضرند برایش جــان بدهند.هر چند به همین 
بهانه سراغ یک داستان واقعی رفته و برداشت خود 
از آن واقعیت را به تصویر کشــیده است، اما فیلم 
او فراتر از به تصویر کشــیدن همین یک داستان 
واقعی اســت؛ او این داســتان را بهانه ای کرده تا 
خواسته های به حق مردم را به یاد مسئوالن بیاورد؛ 
درواقع می توان گفت، مخاطبان اصلی »خروج« 
نه مردم، بلکه مســئوالن هســتند؛ مســئوالنی 
که برخــی از آنهــا ترجیح می دهنــد در هنگام 
کم کاری و قصور و تقصیر، پشــت سر انقالب و 
نظام پنهان شوند و مفاهیمی مانند نظام و امنیت 
ملی را ســپر بالی خود کنند.برخی سکانس ها 
هنرمندی حاتمی کیا را بار دیگر به رخ تماشــاگر 
می کشد، مانند سکانس نشستن هلی کوپتر حامل 
رئیس جمهور در مزرعه پنبه.حاتمی کیا این بار با 
انتخاِب کاراکتر یک پدر شهید روستایی توانسته 
اســت قهرمانی جدیــد، هر چند نــه به قدرت 
حاج کاظم آژانس شیشــه ای، بســازد؛ اما بدون 
شک رحمت نیز در چشم مخاطبان همان صافی 
و صداقت و در عین حال مصمم بودن حاج کاظم 

را تداعی می کند. 

 فیلم دیدن
 به جای رانندگی!

»خــروج« که عنوان اولیــن فیلم با اکران 
آنالین را در روزهای بحرانی کرونا به خود 
اختصاص داده بود، حــاال اولین فیلمی 
شــد که بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
روی پرده »سینماماشین« برج میالد رفت 
تــا تجربه ای دیگر را هــم در زمینه اکران 
سینمایی در کشور به دست بیاورد. سابقه 
اولین سینما ماشــین در کشــور به حدود 
6۰ ســال پیش بازمی گــردد. »درایوین 
ســینمای تهران پارس« که از اسمش هم 
مشخص است، اولین سینمای ماشین روی 
کشور بود که در ســال ۱۳۳۹ در تپه های 
تهرانپارس افتتاح شد. این سینما ظرفیت 
2۸۴ اتومبیل را داشت. بعد از این سینما، 
»درایوین ســینمای ونک« که سال ۱۳۴۸ 
افتتاح شد، دومین سینمای اتومبیل رو در 
کشور بود؛ این سینما در یک زمین بسیار 
بــزرگ تعبیه شــده بود و پــرده ای بزرگ 
بــا ارتفاع بلنــد داشــت و 2۳6 اتومبیل 
می توانستند برای تماشای فیلم توقف کنند 
و به هر تماشــاگر هم یک گوشی کنترلی 
داده می شد که می توانست صدای فیلم را 
به دلخواه تنظیم کند؛ البته برای روزگاری 
که تعداد افراد دارای اتومبیل بسیار محدود 
 تفریح عده 

ً
بود، چنین ســینمایی صرفــا

خاصی تلقی می شــد و مشتری عمومی 
نداشت. 

در سال های بعد از انقالب، با پیشرفت 
سالن های سینمایی دیگر کسی مایل نبود 
درون اتومبیل بنشــیند و فیلــم نگاه کند. 
اما ۴۰ ســال پس از تجربــه دو »درایوین 
سینما«، آمدن کرونا و تعطیلی سالن های 
سینمایی در کشور این فرصت را به وجود 
آورد که دوباره ســر و کله سینماماشین در 
کشور پیدا شــود و با فیلم خروج، تجربه 
سینماماشــین در برج میــالد تحقق پیدا 
کند. در این تجربه، هر ماشــین حق دارد 
فقط دو سرنشین داشــته باشد و با خرید 
بلیت ۴۰ هزار تومانی به ازای هر ماشین، 
افراد می توانند به تماشــای فیلم بنشینند؛ 
صدای فیلم هم البته روی یک موج کوتاه 
FM پخش می شــود و ماشین ها با تنظیم 

طول موج رادیوی ماشــین روی فرکانس 
اعالم شده می توانند صدای فیلم را داخل 
خودرو با هر کیفیتی که می خواهند، گوش 

کنند. 
اما سینماماشــین موافقان و مخالفانی 
هــم دارد؛ چه اینکه اکنون و در شــرایط 
کرونایی، امکان استقبال از این گونه فیلم 
دیدن وجود دارد و بعید اســت در شرایط 
عادی کسی حاضر باشد لذت فیلم دیدن 
در سالن ســینما را با چیز دیگری عوض 
کند. از ســوی دیگر، در تهرانی که انواع 
و اقسام سینماها، با کیفیت های گوناگون 
و قیمت بلیت هــای مختلف وجود دارد، 
ممکن است سینماماشین فقط تجربه ای 
برای عده ای باشــد کــه می خواهند نوع 
دیگری از فیلم دیــدن را هم تجربه کنند. 
از ســوی دیگر، در کل کشور فقط ۵۰۰ 
سالن ســینمایی وجود دارد که عمده آنها 
در شــهرهای بزرگ و متوسط قرار دارند 
و بســیاری از شهرهای کشــور از داشتن 
سینما محروم هســتند. در این شهرها که 
بودجه زیادی می طلبد،  ساخت ســینما 
تجربه راه اندازی ســینما ماشین می تواند 
گره گشایی برای تمامی فصول باشد. اکران 
آنالین و سینماماشین، اگرچه تجربه خوبی 
برای دوران کرونایی حتی پســاکرونایی 
هســتند، اما برنامه ریزی درســت برای 
استفاده از این بسترها می تواند این تجربه ها 

را به چیزی فراتر از »خروج« تبدیل کند.

فرهنگفرهنگ

سینما

فرهنگ

مرکز حــوزه هنری جشــنواره 
»گلدسته ها«  نمایشنامه نویسی 
رقابــت چاپ صد نمایشــنامه 
برای بچه مسجدی هاســت که 
عالقه منــدان می تواننــد تا ۳۱ 
اردیبهشت طرح اولیه آثار خود 
را برای دبیرخانه این جشــنواره 
ارسال کنند.دبیرخانه مرکزی این 
جشنواره که به همت حوزه هنری 
و کانون هــای فرهنگی و هنری 

مساجد وزارت ارشــاد برگزار خواهد شد، به نشانی: »تهران، 
بزرگراه آیت الله ســعیدی، خیابان پژاند، خیابان شــیرودی، 
بوستان لواسانی، فرهنگســرای خاتم)ص(، با شماره تماس: 

7-662۰7۰6۵« پاسخگوی عالقه مندان است.

گلدسته ها
نمایشنامه نویسی بچه مسجدی ها

   جشنواره   

سلیمانی:  قاســم  »ژنرال  کتاب 
گذرگاه عشق، سرکوبگر داعش« 
نوشــته ایرمــان عبدالرحمــن، 
الفیان حمــزه و موســی کاظم 
در اندونــزی منتشــر شــد.این 
نویســندگان درباره کتاب تألیفی 
خود نوشــته اند: »ســردار قاسم 
سلیمانی یک چهره کامل است؛ 
 ، می نظا یســت  تژ ا ستر ا یک 
کاریزماتیک  و  باهــوش  رهبــر 

و مسافر عرفان )سالک( که همیشه در زندگی خود عشق را نمایان 
کرد. در چارچوب گفتمان آمریکا و متحدان آن در غرب، سلیمانی 
شخصیتی جنایتکار بود؛ زیرا سردار هرج و مرج هایی که آنها به 

نام دموکراسی در خاورمیانه انجام می دادند ناکام می گذاشت.«

داعش سرکوبگر  عشق،  گذرگاه 
معرفی سردار سلیمانی در اندونزی

   کتاب    

می جستیم«  که  »گنجی  کتاب 
جدیدتریــن اثــر ســیدمهدی 
شــجاعی بر پایه داســتانی از 
زندگــی حضرت عیســی)ع( 
است؛ داستانی که روایتی است 
از کشــف دو گنج در سفری که 
ایشــان و یاران شــان به شهری 
غریب داشتند؛ گنجی که یکی  
از دل زمیــن و دیگری  از قلب 
جوانکی خارکن بیرون می آید. 

این داســتان ساده، شــیوا و دلنشــین و آنچه در دل آن روایت 
می شود، گوشه ای کوتاه از حکمت های دینی و اجتماعی کهن 
ایران است که در بافت زندگی اجتماعی خانواده های ایرانی در 

سال های اخیر بسیار کم رنگ شده است.

    داستان    

می جستیم که  گنجی   
تازه ترین اثر سیدمهدی شجاعی 

به بهانه اکران آنالین                 آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا

 صدای مردم
نسیم اسدپور

دبیر گروه فرهنگ

اگرچــه گزارش هایی از چــاپ کتاب های بدون 
مجوز و ممنوعه در کشــورهایی مثل افغانستان و 
ورود و توزیع غیرقانونی آنها در کشور وجود دارد، 
اما قاچاق کتاب فقط به این موضوعات منحصر 
نیســت، بلکه بخش اصلی آنچه به عنوان قاچاق 
کتاب از آن یاد می شــود، شامل نشر بدون مجوز 
و زیرزمینی و نقض حقوق ناشــر اســت که در 
سال های اخیر به پدیده ای فراگیر تبدیل و موجب 
شــده اســت زیان زیادی به صنعت چاپ و نشر 

کتاب وارد شود. 
اما حاال با یک خبر تا حدی می توان خوش بین 
بود که جلوی این دســت اقدامات گرفته شــود؛ 

 باعث خرسندی ناشران شده است. 
ً
خبری که قطعا

»رئیس کل دادگستری استان تهران با درخواست 
اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان تهــران برای 
اختصاص یک شعبه تخصصی در مرحله دادسرا، 
بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به دعاوی ناشی 
از قاچاق کتاب موافقت کرده است.« این تصمیم 
می تواند ســرآغازی برای برخورد جدی تر با این 
پدیده غیرفرهنگی و ناخوشــایند در حوزه نشر و 

کتاب باشد.
بایــد به این نکته توجه داشــت که کتاب یک 
محصول مهم فرهنگی اســت که با نیروی فکر و 
اندیشه جامعه سروکار دارد و هرچقدر این جریان 

فرهنگی در مسیر درست هدایت شود، می تواند 
جامعه را هم به ســمت تعالی هدایت کند. نشر 
کتاب های غیرقانونی، ضالــه، انحرافی یا مروج 
فرهنگ و سبک زندگی نادرست، نه تنها مشکلی 
از مشکالت فرهنگی جامعه کم نمی کند، حتی 
ممکن است باعث گمراهی قشر فرهیخته، جوان 

و اهل مطالعه نیز شود.
فرایند رســیدگی بــه پرونده هــای مرتبط با 
قاچــاق کتاب، با توجــه به کثــرت پرونده های 
مختلف در دادســراها و دادگاه ها، زمان بر است 
و بــه لحاظ تخصصی بودن موضوع هم گاهی به 
درســتی به آن توجه نمی شود. اختصاص شعب 

ویژه کیفری برای رســیدگی به دعاوی مرتبط با 
قاچاق کتاب و نقض حقــوق مؤلفان و مصنفان 
یک گام روبه جلو برای مقابله با معضلی دانســته 
می شود که چند سالی است دامن نظام فرهنگی 
کشــور را گرفته و حــاال این امید وجــود دارد 
که با رســیدگی ســریع و قاطع به این پرونده ها، 
انگیزه های وقوع چنین جرائمی در جامعه کاسته 
شــود. با این تصمیم، بدون شک، ناشران قوی و 
معتبر هم بهتر از گذشــته می توانند فعالیت کنند 
و این گونه همراهی دســتگاه قضــا با مجموعه 
 فرهنگی کشــور به یــک نتیجه خــوب خواهد 

رسید.

 اتفاقی خوب برای ناشران خوب
   برداشت    

اقدام قوه قضائیه در حمایت از صنعت نشر کشور

شاهرخ صالحی  
کرهرودی
روزنامه نگار
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اگر تحــوالت تکنولوژیک یک دهه اخیر ایران و 
جهان را مرور کنید، به خوبی به ســرعت باالی 
تغییر و تحوالت و تأثیر آنهــا بر زندگی جوامع 
بشــری پی خواهید برد.یکــی از این تحوالت 
تأثیرگذار، توسعه فناوری »چاپ سه بعدی« است 
که از آن به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای 
فناورانه بشــر یاد می شــود؛ خوشــبختانه، در 
کشور ما نیز ظهور و توســعه فناوری های چاپ 
ســه بعدی پیشرفت  چشــمگیری داشته است و 
 به زودی شاهد حضور محصوالت این 

ً
احتماال

تکنولوژی در خانه هــای خود خواهیم بود. البته 
 ۳D اگر شــما طراح یا دانشــجوی عالقه مند به
Print هســتید و قصد تولید محصول با چاپگر 

 خرید 
ً
 می دانید فعال

ً
سه بعدی را دارید، احتماال

خانگی  مصرف کننــدگان  بــرای  چاپگر 
به صرفه نیســت؛ اما خوشــبختانه 

در کشــور ما استارت آپ هایی 
فعال شده اند که در این حوزه 
می توانند به شما کمک کنند. 
  ۳DFASTآپ اســتارت 

سفارش  آنالین  سرویس  اولین 

و پرینت سه بعدی در کشــورمان است. مدیران 
این اســتارت آپ ایرانی در این بــاره می گویند: 
»مــا در۳DFAST  تالش می کنیــم با باالبردن 
کیفیــت تولید و مواد اولیه و اســتفاده از آخرین 
هم وطنان  ســه بعدی،  پرینت  تکنولوژی هــای 
ایرانی مان را با کمترین هزینه به دنیای محصوالت 
سه بعدی پرینت شده وارد کنیم.« کلیه عالقه مندان 
به دنیای چاپ سه بعدی می توانند برای استفاده 
از خدمات این اســتارت آپ سری به سایت این 
۳dfast. سرویس دهنده چاپ سه بعدی به آدرس
ir بزننــد و با چند کلیک، فایل ســه بعدی مورد 
نظر خود را در سایت آپلود نمایند.پس از انجام 
این مرحله، کارشناســان این استارت آپ مدل 
ارسالی کاربر را بررسی و پس از برآورد قیمت، 
هزینه چاپ آن را تعییــن می کنند و پس از 
پرداخت هزینه، مدل ســفارش داده 
شده به یکی از خدمت دهندگان 
ارسال و پس  چاپ سه بعدی 
از چاپ، محصول به آدرس 
اعالمی سفارش دهنده ارسال 

می شود.

شــیوع ویروس کرونــا بازار تالش برای کشــف 
درمــان بیماری COVID۱۹ را حســابی داغ کرده 
اســت، به طوری که ارزش ســهام شــرکت های 
داروسازی فعال در این حوزه به شکل قابل توجهی 
افزایش یافته اســت؛ زیــرا با توجه بــه تقاضای 
 میلیاردها دالر 

ً
باال بــرای چنین دارویی، طبیعتــا

درآمد خالص عاید ســهام داران این شــرکت ها 
خواهد شد.از ســوی دیگر، انحصار درمان کرونا 
می تواند مواهب سیاســی و اســتراتژیک زیادی 
برای کشــورهای دارنده آن به همراه داشته باشد و 
به نوعی زمینه ساز نفوذ بیشتر آنها در جهان شود؛ 
از ایــن رو در هفته های اخیر، فعالیت جاسوســی 
سایبری کشورها علیه یکدیگر افزایش یافته است 
و شرکت های داروســازی در حال تبدیل شدن به 

پرسودترین هدف جاسوسی سایبری هستند. »بی 
اوانینا« مدیر مرکز امنیتی و ضد اطالعات ملی 

 اعالم کرد دولت این کشور به 
ً
آمریکا، رسما

سازمان های تحقیقات پزشکی درباره 
این خطر جاسوســی ســایبری 

هشدار داده است. وی بر لزوم 
افزایش حفاظت اطالعات 

الکترونیکی تأکید و اعالم کرده است: »ما با هر 
سازمان تحقیقات پزشکی که سرگرم کار روی این 
واکسن است، در تماس بوده ایم و به آنها گفته ایم 
باشند.«دستگاه های  داده های شان  مراقب  بسیار 
اطالعاتی انگلیس نیز با انتشار اعالمیه مشابهی 
از تشــدید حمالت جاسوســی ســایبری علیه 
مراکــز تحقیقاتی خبر داده انــد؛ به همین علت 
تالش دولت ها برای حفاظت از مراکز تحقیقات 
پزشــکی و دارویی افزایش پیدا کرده است.البته 
نباید غافل از آن روی دیگر سکه انتشار پرحجم 
این دســت اطالعیه ها شــد؛ عمده مراکز مهم 
تحقیقاتی غربی به صورت طبیعی تحت پوشش 
و حفاظت نهادهــای اطالعاتی هســتند، پس 
انتشار این دســت بیانیه ها هدف دیگری دارد که 
محتمل تریــن آن متهم کردن چیــن به اجرای 
حمالت جاسوسی سایبری است.از سوی 
دیگر، غربی ها به خوبی می دانند چین به 
دستاوردهای کم نظیری در مهار کرونا 
 به زودی 

ً
رسیده است و احتماال

به درمــان این بیمــاری هم 
دست خواهد یافت.

نوآور

 عزت اللــه ضرغامــی:  اســتقالل فکری 

پیش نیاز اســتقالل سیاســی است. نقد 
رفتار چهره ها و شــهره ها، بدون نگرانی 
از عقبه های حکومتی و رسانه ای آنان در 
فضای مجازی دســتاورد بی بدیل عصر 
ماست. افکار عمومی، مؤثرترین بازدارنده 

کژی ها و رفتارهای ناصواب است.

علــی نیکــزاد:  وجــود افراد شــاخص و 

اولویت شــناس در مجلس یازدهم نقطه 
امیدی اســت تا بتوانیم با برادری بر سر 
موضوعات اصلی مردم پافشــاری کرده 
و بدون مصلحت اندیشی، با هم اندیشی 
همه سلیقه ها، مجلســی در تراز انقالب 
اراده و اداره نمــوده و عقب ماندگی های 

کشور را جبران نماییم.

پرویز فتاح:  بی شــک رشد و توسعه کشور 

عزیزمان ایران، مرهون تالش های بی وقفه 
کارگران زحمتکش و عزیزی اســت که 
همیشه در خط مقدم فداکاری و ایثارگری 
 عادت به دیده شــدن 

ً
هســتند، معموال

ندارند، درگیر مشکالت معیشتی هستند 
 نتیجه زحمات آنــان به پای ما 

ً
و عمومــا

مدیران گذاشته می شود.

اکبر نبــوی:  صبح امــروز ۴۰ هزار کیت 

تشــخیص  ویروس کووید۱۹ )محصول 
شــرکت دانش بنیان پیشــتاز طب زمان( 
از فــرودگاه امــام)ره( به آلمــان صادر 
شــد. این خبر و خبرهایی از این دســت 
مشتری ندارد؛ چون علیه  خودتحقیری و 
 خودتخریبی است و نیز، از قیل و قال های 

سیاسی فاصله دارد.

نکته گرام

 به گوش مان خورده  اســت که 
ً
این  روزها حتما

بورس تهران در شــرایط خوبی قرار دارد و هر 
روز شــاخص های تاریخی را جابه جا می کند. 
اینکه آینده این بازار در کوتاه مدت چه خواهد 
شــد موضوع این مطلب نیســت. از آنجا که 
بورس موجب تولید و اشــتغال زایی است، در 
این مطلب نحوه شروع به ســرمایه گذاری در 

بورس را توضیح خواهیم داد.
اگر خواهان انجام معاملــه در بازار بورس 
هستید، به یک »کد بورســی« نیاز دارید؛ این 
کد شناســه شما در بازار ســرمایه است. برای 
دریافت این کد باید به سامانه »سجام« مراجعه 
کنید. »سجام« مخفف »ســامانه جامع ثبت 
اطالعات مشتریان« است که از سوی شرکت 
»ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه« و زیر نظر ســازمان بــورس، با هدف 
ایجاد سامانه یکپارچه، فراگیر و ارائه خدمات 

 بهتر و ســریع تر به ســرمایه گذاران ایجاد شده
 است. 

امــا قبل از رفتن به دفاتر پیشــخوان، توجه 
کنید که ســجام فقط اطالعات شــما را ثبت 
می کند و به شــما در بازار بــورس یک هویت 
می دهــد. خریــد و فــروش ســهام از طریق 
کارگزاری ها انجام می شــود. کارگزاری رابط 
میان شــما و سازمان بورس اســت که وظیفه 
انجام درخواست های شــما در بورس و ارائه 
بســترهای مختلف برای انجام معامالت شما 
را بر عهــده دارد؛ بنابراین باید برای تأیید ثبت 
نام سجام، یک کارگزاری انتخاب و در آن ثبت 
نام کنید، ســپس ضمن احراز هویت سجام و 
اقدامات مربوط به باز کردن حساب کارگزاری 
را انجام دهید. به یاد داشــته باشید که به بورس 
به چشــم بازاری با ســوددهی بلندمدت نگاه 
کنید و اگر تجربه ای ندارید، ســرمایه خود را 
در سبدهای ســرمایه گذاری قرار دهید. گفتنی 
است، مســئوالن بورس در راستای گسترش 
دولت الکترونیک به دنبال غیر حضوری کردن 

تمام مراحل اخذ کد بورسی هستند.

بورس آنالین!  
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

سیســتم عامل وینــدوز یکــی از محبوب تریــن 
سیستم عامل های رایانه های شخصی جهان است 
و به همین دلیل نیز در طول سه دهه اخیر، شرکت 
مایکروسافت به طور مرتب نسخه های جدید آن را 
عرضه می کند که جدیدترین آن ویندوز ۱۰ است.
هرچند وینــدوز ۱۰ به طور مرتب به روزرســانی 
می شود، اما این ویندوز نیز مانند تمام اسالف خود 
از یک مشــکل مهم و عمده رنــج می برد و آن هم 
چیزی نیست جز وابســتگی سرعت عملکرد این 
 OS سیستم عامل به میزان اطالعات ذخیره شده در
 درایو 

ً
Storage یا درایو محل نصب ویندوز که عمدتا

C است.از دیرباز پیشنهاد می شد برای جلوگیری از 
کند شدن سیستم عامل ویندوز، ظرفیت درایو C کم 
در نظر گرفته شود و همچنین تا حد امکان از ذخیره 
فایل در این درایو اجتناب شود؛ اما در عصر جدید 
که حتی نصب یک نرم افزار معمولی به بیش از ۱۰ 
گیگابایت فضا نیاز دارد، چنین ترفندهایی مانع پر 

شــدن ظرفیت درایو مرکزی رایانه ما نمی شــود؛ 
از این رو ویندوز ۱۰ ابــزاری جدید برای مدیریت 
فضای ذخیره ســازی اطالعات دارد که با استفاده 
از آن می توان فضای مورد نیاز سیستم عامل را آزاد 
کرد و از شر فایل های موقت و تاریخ مصرف گذشته 
هم راحت شــد. ابزار آزادســازی فضای حافظه 
نخســتین بار در به روزرســانی آوریل سال 2۰۱۸ 
رونمایی شــد و به نوعی می توان آن را تکامل یافته 
ابزارک Clean Disk دانســت که این بار در قالبی 
جدید و با امکاناتی بیشــتر عرضه شده است.برای 
 Storage پیــدا کردن این ابزار جدید کافی اســت
Settings را در منوی اســتارت خود جســت  وجو 

کنید.در این بخش اگر گزینه Storage را فعال کنید، 
قابلیت Storage Sense فعال می شود؛ این قابلیت 
به صورت خودکار در بازه های زمانی مشــخص، 
فایل های بالاســتفاده و زائد سیســتم عامل شما را 
پاک می کند و مانع از کندی سرعت سیستم عامل 
می شود؛ البته این ابزارک قابلیت پا ک سازی دستی 
فایل های زائد سیستم عامل را هم به شما می دهد، 
Stor�اما بهتر است به هوشمندی این ابزار اعتماد و 

age Sense را همین امروز فعال کنید. 

رایانه پاکسازی 
   ترفندستان    

 تحلیل گر بورس

در تمام دنیا بــازار بورس یکی از بهترین و امن ترین 
البته  عرصه های سرمایه گذاری شــناخته می شود؛ 
به شرطی که ســرمایه گذاران بورس آگاهی کاملی 
نســبت به قواعد و اصول ســرمایه گذاری در بورس 
داشــته باشــند. در هفته های اخیر، به دلیل عرضه 
شدن ســهام برخی شرکت ها و مؤسسات در بورس 
کشورمان، حجم قابل توجهی از خرده سرمایه داران 
منابــع خود را وارد این بــازار کرده اند، در حالی که 
اغلب آنها شــناختی نســبت به این عرصه ندارند و 
در عمل ســرمایه گذاری پرریســکی انجام داده اند.
خوشبختانه، اپلیکیشن »تحلیل گر بورس« با رصد 
لحظــه ای بازارهــای مالی داخلــی و خارجی و با 
استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی و به کارگیری 
الگوریتم های پیشــرفته هوش مصنوعــی، اقدام به 
تحلیل بازار سهام می کند و به همین دلیل اگر قصد 
ورود به بازار بــورس را دارید، این ابزارک دیجیتال 

می تواند برای شما یک برنامه آموزشی مفید باشد.

سه بعدی چاپ 
   استارت آپ    

کمین  در  جاسوسان 
   مجازستان    

ســرانجام نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
آخرین فرصت های باقی مانده از عمر مســئولیت 
خود به الیحه »اصالح ماده یک قانون پولی و بانکی 
کشور« یا همان حذف چهار صفر از پول ملی رأی 
مثبت و به دولت اجازه دادند بر اساس یک تقویم و 
نقشه راه سه ساله، چهار صفر از پول ملی را حذف 
کند و با حذف ریــال از معادالت اقتصادی، واحد 

پول ملی را از ریال به تومان تبدیل نماید.
افزایــش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف 
مبادالت مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ 
اسکناس از دالیل موافقان این الیحه است؛ مخالفان 
نیز عدم فوریت این اصالح در شرایط کنونی کشور، 
بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های 
باالی امحا اســکناس های موجود، سازوکارهای 
راه اندازی و جریــان واحد پولی جدید را از دالیل 

مخالفت خود بیان کردند.
موضوع حذف چهار صفر از پول ملی البته بحث 

تازه ای نیســت و هر بار که کشور بار تورم فزاینده و 
کاهش ارزش پول ملی مواجه شــده است دولت ها 
پای حذف صفر از پول ملی را به میان کشیده اند اما 

شرایط برای انجام آن مهیا نبوده است.
 به سلطه 

ً
بر اساس طرح جدید، قرار است عمال

واحد پولی ریال بر معامالت اقتصادی کشور پایان 
داده شــود و تومان جایگزین آن شود، آن هم به این 
صورت کــه هر ۱۰۰۰۰ ریال فعلی برابر یا ۱ تومان 
در نظر گرفته شــده و واحد پول جزئی نیز »ِقران« 
نام خواهد داشــت که هر ۱۰۰ واحــد آن برابر با ۱ 
تومان خواهد بود.در شبکه های اجتماعی کاربران 
با هشــتگ #تومان بــه این تغییر واحــد پول ملی 
واکنش های جالبی نشــان داده اند که برخی از آنها 
حاوی اطالعات مفیدی اســت؛ از جمله اینکه این 
طرح در حالی به عنــوان جدیدترین و به روزترین 
سیاست اقتصادی مهار اثر روانی تورم در نظر گرفته 
شده است که قریب به ۹۰ سال قبل و در سال ۱۳۰۸ 
خورشیدی، ریال با عبور از تومان به واحد پول ملی 
کشورمان بدل شــد و پس از ۹ دهه و در پی الیحه 
دولت، بار دیگر تومان ریال را پشت سر می گذارد و 
به عنوان واحد رسمی پول کشورمان مطرح می شود؛ 
به همین دلیل نیز یک کاربر به کنایه و طنز در صفحه 

شــخصی خود نوشــت: »مگه قرار نبود به عقب 
برنگردیم، چرا برگشتیم به زمان قاجار؟«

برخی کاربران نیز به این موضوع اشــاره داشتند 
که »تومان« برخالف سابقه دیرینه استفاده از آن در 
 ریشه در زبان 

ً
معادالت اقتصادی کشورمان، اصالتا

مغولی دارد و معانی آن »ده هزار« اســت؛ آن هم به 
این دلیل که مغول ها در تقسیمات و ترتیبات لشکری 
و نظامی گری خود به ده هزار سرباز، تومان می گفتند 
و فرمانده این واحد رزمــی هم »امیر تومان« لقب 

داشت.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که »ریال« 
هم ریشه ای فارسی ندارد و پهلوی اول آن را از زبان 
اســپانیایی وام گرفته که به معنی »شــاهی« است؛ 
درواقع این واژه مترادف با واژه های Royal انگلیسی 
و Regiis التین است که هر دوی آنها به معنای شاهی 
است و ریشه آنها به واژه Rex یعنی شاه بازمی گردد 

و سلسله پهلوی هم به این دلیل واژه ریال را به عنوان 
واحد پول ملی برگزیده بود؛ از این رو برخی کاربران 
فضای مجازی پیشنهاد دادند به جای استفاده از واژه 
 ایرانی و اســالمی به عنوان 

ً
تومــان، عبارتی اصالتا

واحد پول ملی انتخاب و مطرح شود.برخی کاربران 
نیز از فرصت استفاده کردند و با طنزپردازی لبخند را 
بر لبان مخاطبان خود نشاندند؛ از جمله یک کاربر 
که نوشت: »بعد از ۱۴۰۰ وقتی سؤال می کنیم که چه 
کار اقتصادی بزرگی در سال های قبل انجام دادید؟ 
پاسخ خواهیم شنید که پراید را 2۰ میلیون تحویل 

گرفتیم و 7۵۰۰ تومان تحویل دادیم!«
در پایان باید توجه داشــت که بــا توجه به زمان 
کوتاه باقی مانده از عمر دولت فعلی، دو ســوم زمان 
دوره گذار قانونی به واحد پول ملی جدید در دولت 
 
ً
بعدی، یعنی دولت سیزدهم طی خواهد شد و عمال
دولت دوازدهم عمرش به دیدن مرگ ریال نخواهد 
رســید و معلوم هم نیســت دولت بعــدی و بانک 
مرکزی آن ایام تا چه حد موافق این گذار باشــند و 
شــاید به جای حذف چهار صفر، به طور جدی در 
راه اصالح اساســی اقتصاد ملی و اجرای صحیح 

سیاست های اقتصاد مقاومتی قدم گذارند.

قیچی ریال
 نگاهی به حاشیه های حذف چهار صفر از پول ملی

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

محمدصادق برهانی
کارشناس  رایانه
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 BBBB ابتدا درباره تغییــر نام معاونت خود و 
دالیل آن توضیح دهید.

آنچه ما در مجموعه ســپاه باید مبتنی بر رســالت 
پاسداری از انقالب داشــته باشیم، پاسخگویی به 
همه تهدیداتی که متوجه کشــور و انقالب است. 
بعد از بــروز پدیده کرونا در جهان و ایران هم ما در 
مجموعه سپاه به این جمع بندی رسیدیم که باید در 
 هر نوع تهدیدی 

ً
این زمینه هم توانمند شویم. اساسا

که بر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حادث 
شــده، متعاقب آن یک قدرت تولید شــده است؛ 
قدرت دفاعی و بحث موشکی در دفاع مقدس تولید 
و تقویت شد، در ماجرای عملیات های تروریستی 
منافقین در بحث هواپیماربایی نیز ســپاه با تشکیل 
 
ً
ســپاه حفاظت هوایی و هواپیمایی و فرودگاه عمال
این تهدید را از بین برد، همچنین قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( در اوج تحریم هــای ظالمانه، 
آبادانی کشــور را رقم زد؛ در واقع این هنر سپاه بود 
که از دل تهدید، فرصت سازی کرد. در عرصه جنگ 
 تهدیداتی کــه از این ناحیه به 

ً
بیولوژیــک و اصوال

کشور حاصل می شود، باید ظرفیت های الزم را در 
کشور ایجاد می کردیم؛ البته در دفاع مقدس تجربه 
جنگ نوین را در مقابله با عوامل شیمیایی داشتیم و 
توانستیم توانایی مقابله با حمالت شیمیایی را برای 
کشــور به باالترین حد ممکن در دنیا برسانیم، اما 
تجربه ای در زمینه پدافند بیولوژیک وجود نداشت؛ 
از این رو الزم بود برای مقابله با تهدید بیولوژیک، 
مثل کرونا در مجموعه سپاه توانایی و توانمندی الزم 
را برای مقابله با چنین تهدیدی به دست بیاوریم؛ به 
همین دلیل از نام معاونت کلمات بهداشت، امداد و 
درمان را در واژه سالمت خالصه کردیم و به فرمانده 
محترم کل سپاه پیشــنهاد دادیم عنوان معاونت به 
معاونت ســالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی 
تغییر پیدا کند و این تغییر هم در نام اتفاق افتاد و هم 
در ساختار و تشکیالت. انعطاف پذیری در ساختار 
یکی از شاخصه های سپاه است؛ یعنی در برابر هر 

تهدیدی متناسب سازی ساختار صورت می گیرد.

 BBBB یعنی عالوه بر تغییر نام که خود یک بار 
روانی مثبت است، در ساختار هم تغییر 

داشته اید؟
بلــه، در این معاونت با افزایش ظرفیت ها، موضوع 
دفاع زیســتی به مأموریت  ها افزوده و ساختارهای 
الزم در نظر گرفته شــد، همچنین در رده ها هم به 
صورت زنجیره وار این ساختار پیش بینی شده است 
و ما باید یک شــبکه توانمند و مویرگی تا الیه های 
پایین ساختاری خودمان، حتی در حوزه بسیج داشته 
باشــیم؛ لذا معاونت دارای چند مرکز و اداره شد، 

ازجمله اداره پژوهش و مرکــز فرماندهی و کنترل 
بیماری ها که در ساختار در نظر گرفته شد تا بتوانیم 
 تمــام آنچه را در هر نقطه ای از کشــور اتفاق 

ً
دقیقا

می افتد، مانیتورینگ کنیم.

 BBBB برای متناسب ســازی ساختار و نیروها 
با مأموریت جدید چه اقداماتی انجام 

دادید؟
ابتدا متناسب سازی ساختار سپاه و نیروها و رده های 
عمده را داشتیم. در این بین، نیروی زمینی و بسیج 
بیشترین سهم را برای دفاع زیستی در مقابل تهدیدات 
بیولوژیک داشتند. ظرفیت سازی برای دفاع زیستی 
در سپاه در حال پیگیری است، تا در حوزه  حوادثی 
مثل کرونا بتوانیم پاسخگویی الزم را داشته باشیم. 
دانشــگاه بقیه الله)عج( هم به عنوان بازوی علمی 
و مرکــز پژوهشــی تحقیقاتی ما که اندیشــمندان 
حوزه تهدیدات بیولوژیــک در آنجا حضور دارند، 
رهیافت های این حــوزه را برای ما احصا می کنند؛ 
لذا نیازهای تحقیقاتی و پژوهشــی ســپاه و کشور 
را در ایــن مجموعه با نگاه آینده پژوهی و تحقیقات 
بیولوژیک پیگیری می کنیم؛ برخی پژوهش های این 
مجموعه در حوزه درمان بیماران بســیار مؤثر واقع 
شده است. تقویت دانشگاه بقیه الله)عج( به منظور 
داشتن آزمایشگاه های ســطح ۳ و آزمایشگاه های 
متنوع با نیروهای متخصص در دستور کار قرار گرفته 
اســت، در این حوزه به دانشــگاه کمک می کنیم تا 
به جذب و آموزش این نیروها ســرعت دهند؛ البته 
امروز تخصص ویروس شناسی و میکروب شناسی 
و متخصص های مولکولی خوبی در این مجموعه 
وجود دارند که با توجه به ساختار جدید، کفاف نیاز 
ما را نمی دهد؛ لذا جذب و سرمایه گذاری روی این 

دانشمندان در اولویت قرار گرفته است.

 BBBB.آماری از وضعیت کل سپاه بفرمایید 
روز اولــی که یک بیمــار کرونایی در بیمارســتان 
بقیه الله)عج( پیدا شــد، یعنی اول اســفند، مسئول 
بیمارســتان از من درباره پذیرش یا عدم پذیرش این 
بیماران اســتعالم گرفت که من گفتم: اگر سپاه اآلن 
به مدد مــردم نیاید، پس کی باید بیایــد؟ پس از آن 
بیمارستان بقیه الله)عج( در شرایطی این مسئولیت 
را قبول کرد که در طرح وزارت بهداشــت و ســتاد 
کل نیروهای مسلح بیمارســتان های هاجر و بعثت 
در اختیــار بیماران کرونایی قرار داده شــده بودند و 
بعد اگر ظرفیت همه بیمارســتان های دانشگاهی، 
تأمین اجتماعی و این دو بیمارستان ارتش پر می شد، 
بیمارســتان بقیه الله)عج( که معین بــود، وارد مدار 
می شد؛ اما این ریسک را پذیرفتیم و کل بیمارستان 

را به درمان بیمــاران کرونایی اختصاص دادیم. بعد 
از مدتی، ۵۵۰ تخت بیمارستان مخصوص بیماران 
کرونایی شــد؛ تخت هــای اورژانــس را چند برابر 
کردیم، تخت های آی ســی یو هم با اقــدام جهادی 
چندبرابر شــد و از ۳۰ تخت، در مدت 2۰ روز، به 
۱۰۰ تخت رسید که متخصصان این حوزه می دانند 
 یک کار خارق العاده در این مدت اســت. 

ً
این تقریبا

در کنــار آن، نقاهتگاه هــزار تختخوابی در پردیس 
بیمارستان آماده شد. حتی تولید ماسک و گان را هم 
در دانشــگاه بقیه الله)عج( شروع کردیم، به صورتی 
که بیش از نیاز بیمارســتان تولید شد و مازاد آن برای 
تأمین نیاز ســایر مجموعه های ســپاه مصرف شد. 
در تهران پیشــرفته ترین بیمارستان سیار آسیا را که به 
بیمارســتان شــهید صدوقی اصفهان متعلق است، 
بــا افزایش ظرفیــت از ۱2۰ تخت بــه ۵۰۰ تخت 
برای احتیاط مســتقر کردیم؛ تدارک ما خیلی بیش 
از آن چیزی بود که نیاز شــد. در سایر استان ها، مثل 
قم و گیالن هم از ظرفیت بیمارســتانی ثابت و سیار 
سپاه اســتفاده کردیم و ســپاه در کنار ارتش به مدد 
مردم آمد. یک بیمارستان صحرایی نیروی زمینی با 
۱۰۰ تخت در قم مســتقر شد، در گیالن بیمارستان 
صحرایی نیروی دریایی سپاه را برپا کردیم، در چند 
شهر دیگر هم بیمارســتان های ما بسته به اعالم نیاز 
وزارت بهداشت برپا شدند. مستحضر هستید که این 
بیمارســتان ها مبتنی بر تروما هستند که ما در درمان 
بیماران کرونایی وضعیت آن را از ترومایی به کرونایی 
تغییر دادیم. در قرارگاه امام رضا)ع( قرار بر این شد 
تــا 7۰ درصد تخت های بیمارســتان های نیروهای 
مســلح به موضوع کرونا اختصاص پیدا کند که ما 
در برخی موارد، مثل بیمارستان بقیه الله)عج( ۱۰۰ 
درصد یا بیشــتر از ظرفیت ۱۰۰ درصد بیمارستان 
را زیر بار بیماران کرونایی بردیم و توانســتیم به مدد 
مردم بشتابیم. در کل، تاکنون نزدیک به ۱۴هزار بیمار 
کرونایی در مراکز بیمارســتانی سپاه بستری و درمان 
شــدند. در این میان، پزشکان و پرستارانی بودند که 
نزدیک به دو ماه در بیمارستان حضور دائمی داشتند 
و منزل نرفتند؛ تعدادی شــهید نیز از کادر درمانی و 
خدمت گزاران داوطلب بیمارستان ها تقدیم کردیم.

بحــث ضدعفونی کردن معابر و مراکز در سراســر 
کشور از ســوی نیروهای بسیج و ســپاه انجام شد. 
یگان های جنگ نوین سپاه هم با تجهیزات مناسبی که 

برای رفع آلودگی داشتند، وارد صحنه شدند. از یک  
سری ابتکارات و دستاوردها نیز در این حوزه رونمایی 
شــد و به مدد مردم رفتند. در تولید ماســک و البسه 
حفاظتی کادر درمان هزاران گروه جهادی در بسیج 

شکل گرفت که ارائه آمار دقیق آنها ممکن نیست.

 BBBB در حــوزه درمان، واکســن و کارهای 
پژوهشی چه کارهایی کردید؟

در حوزه غربالگری کشــوری، طــرح در مجموعه 
معاونت سالمت آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه 
مطرح و به وزارت بهداشت ارائه شد. اشکاالتش را 
 ســازمان بسیج مستضعفین 

ً
برطرف کردیم و نهایتا

طی تفاهم نامه ای با وزارت بهداشــت این طرح را 
شروع کرد که در ســطح جهانی طرح قابل توجه و 
بی سابقه ای بود که با باالترین درصد ممکن در دنیا 
اجرا شد؛ بیش از ۱6 هزار گروه سازماندهی شدند 
که در شــبکه ای هماهنگ کار غربالگری را انجام 
دهند. خیلی از کشورهای خارجی تقاضای انتقال 
دانش فنــی و تجربه انجام ایــن کار را دارند. چند 
دســتاورد مثل اســکن حرارتی و چندین دستاورد 
فناورانه و پژوهشــی در حوزه درمان هم داشته ایم. 
در حــوزه دارو و درمان، داروهای بســیار خوب و 
اثربخشی در مجموعه دانشگاه بقیه الله)عج( کشف 
و تولید شده یا در مرحله تحقیقات است. در دانشگاه 
بقیه الله حدود 2۰۰ طرح تحقیقاتی در حال انجام 
است، 6۰ طرح به مراحل خوبی رسیده و ۴۰ طرح 
کد اخــالق گرفته اند و روی انســان قابل آزمایش 
تشــخیص داده شــده اند؛ 2۰ پروژه در کارآزمایی 
بالینی وارد شده و نتایج خوبی کسب شده است که 
تأثیر آن را در کاهش مرگ ومیرها هم شاهد هستیم.

 BBBB آیا در حوزه واکسن هم سپاه ورود کرده 
و اگر ورود کرده توفیقی داشته است؟

ســپاه هــم در کنار ســایر مراکــز تحقیقاتی برای 
تحقیقات در زمینه تولید واکسن اقدام کرده است. 
 بســیار 

ً
رهبــر معظم انقالب هم به این مورد اخیرا

تأکید داشته اند که در کشور هرچه سریع تر واکسن 
این ویروس تولید شــود؛ در هر صــورت برای به 
نتیجه رســیدن تولید واکسن حداقل شش ماه زمان 
نیاز است و باید صبر کرد تا این حداقل زمان بگذرد 

سپس درباره این موضوع نظر داد.

پاسدارپاسدار

یادداشت

دشمن سردرگم

 یکی از ابزارهایی که قدرت های 
جهانی برای تثبیــت و تقویت 
قدرت خود بــه کار می گیرنــد،  قدرت 
نظامی اســت. روزگاری توســعه نیروی 
زمینی، روزگاری توسعه نیروی دریایی و 
پس از جنگ جهانی دوم هم قدرت هوایی 
در این راستا اهمیت ویژه پیدا کردند، اما 
اکنون و در عصر ارتباطات، حضور نظامی 
و امنیتی در فضای سایبری جایگاه ویژه ای 
دارد. بعد از تشــکیل دو بلوک شــرق و 
غرب، اما، عرصه ای وجود داشت که ورود 
انسان به آن عرصه همواره در ذهن ها و در 
حوزه علم و فناوری ابعاد جدیدی از دانش 
و اندیشه را می گشــود؛ عرصه ای دور که 
دستیابی به آن به ســبب همین دور بودن 
ســخت می نمود. دو ابرقدرت گذشــته، 
یعنی آمریکا و شوروی به دنبال حضور در 
این عرصــه بودند. به مــرور زمان، ورود 

قدرت ها به این عرصه اتفاق افتاد. 
پروژه های مختلفی در بلوک های شرق 
و غرب کلید خوردند، ارســال انسان به 
فضا بارها تمرین شــد، اعــزام فضانورد 
به ماه ـ اگرچه هنوز محل شــک است ـ و 
ایجاد ایستگاه های تحقیقات فضایی و نیز 
اعزام چندین محموله فضایی اتفاق افتاد. 
در همه این سال ها آمریکا سودای استیالی 
 تا سال های 

ً
نظامی بر فضا را داشت و تقریبا

اخیر رقیبی جدی در این عرصه برای خود 
متصور نبود. برنامه نظامی فضایی روسیه و 
چین، اما، امری تحریک کننده برای آمریکا 
بود. واحد فضایی ارتــش آمریکا تحت 
مدیریت نیروی هوایی ارتش این کشــور 
فعالیت خود را تا دوران ترامپ ادامه داد، 
اما گویی این دیوانه قمارباز با احســاس 
خطر درباره جدی شــدن حضور رقبا در 
فضا، دستورات جدیدی مبنی بر تشکیل 
نیروی مســتقل فضایی به عنوان ششمین 
نیروی ارتش کشــورش را در سال 2۰۱7 
و 2۰۱۸ صادر کرد و مهرماه گذشــته از 
تشــکیل قریب الوقوع این نیرو خبر داد و 
درنهایت، آخرین روزهای سال 2۰۱۹ بود 
 و بدون آنکه تصویب کنگره را 

ً
که رســما

داشته باشد، استقالل و تشکیل این نیرو را 
اعالم کرد. یک ماه بعد، در اولین روزهای 
ســال 2۰2۰، در حالی که هنــوز برای 
تأمین بودجه اســتقالل این نیرو از نیروی 
هوایی با مشکالت عدیده ای روبه رو بود، 
مراســمی برای اعالم رسمی تشکیل این 
 نیرو و رونمایی از لبــاس و آرم آن برگزار

 کرد.
اما غافل از اینکه بزرگ ترین دشــمن 
آمریکا، در همین سال ها و به دور از چشم 
همــه رصدگران در حــال ارتقای قدرت 
خود برای حضور نظامی در فضاســت. 
پرتاب موفقیت آمیز اولین ماهواره نظامی 
کشور به فضا از فرماندهی فضایی نیروی 
هوافضای سپاه همه محاسبات قدرت های 

نظامی جهان را به هم ریخت. 
حال رقبــای نظامــی در فضــا باید 
معــادالت جدیدی بنویســند؛ اما تدبیر 
اینجاســت که دشــمن اطالعات دقیقی 
نــدارد و مجموعــه نیروهــای مســلح 
جمهوری اسالمی قطره چکانی و در حد 
برقراری توزان در طرح معادالت قدرت 
نظامــی برخی توانایی هــای جدید خود 
را علنی می کنند. اکنــون در عرصه فضا 
هم دوســت و دشــمن از میزان توانایی 
فضایی، ســالح ها و فناوری های فضایی 
نظامی کشور اطالعاتی ندارد و این یعنی 

سردرگمی دشمن در تصمیم گیری.

  معاون سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه
 در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

ظرفیت سازی ویژه سپاه 
برای دفاع زیستی

با اولین گزارش های موارد ابتال به ویروس کرونا 
در کشور، موضوع  افزایش اقدامات پیشگیرانه، 
درمان، بستری  بیماران به سرعت در اولویت قرار گرفت. وزارت بهداشت مسئولیت مستقیم مدیریت ملی 
این موضوع را بر عهده گرفت و بسیاری از شرایط در کشور تغییر یافت. در نیروهای مسلح هم به دلیل نوع 
مأموریت ها و اقدامات، به نظر این ویروس یک تهدید شمرده می شد که به سرعت فاز عملیات مقابله با آن 
آغاز شد. اما این ویروس فصل نوینی از تهدیدات گسترده برای کشور دانسته می شد و این اولین مورد از 
تهاجم و تهدید زیستی سراسری و جهانی بود. بر این اساس در سپاه پاسداران انقالب اسالمی به سرعت 
شرایط با این تهدید وفق داده شــد. در گفت وگو با سردار »احمد عبداللهی« معاون سالمت، آموزش 

پزشکی و دفاع زیستی سپاه کم و کیف وضعیت سپاه در این حوزه را جویا شدیم.

حسن ابراهیمی
خبرنگار

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در ستاد فرماندهی 
کل ســپاه گفت: »بــا توجه بــه وضعیت کرونا، مراســم 
بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه در حاشیه جلسه 
درس تفسیر نماینده ولی فقیه در سپاه و با تجلیل از مدیران، 
مربیان، هادیان سیاسی و متربیان نمونه با جمعیت محدود 
برگزار شد.« سرهنگ پاسدار »ابراهیم رستمی« با بیان این 
خبر، اظهار داشت: »این برنامه بالفاصله بعد از اتمام درس 

تفسیر حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی برگزار و در آن از ۱۴ نفر از مسئوالن و مدیران عقیدتی 
نمونه، ۱۰ نفر از مربیان، هشت نفر از رابطین عقیدتی، پنج نفر از هادیان سیاسی و سه نفر از متربیان نمونه 
تقدیر شــد.« وی در ادامه با اشاره به برنامه های ماه مبارک رمضان در شرایط کرونا گفت: »بنا بر اینکه 
تعداد شــرکت کنندکان در جلسات باید محدود باشد، در ماه مبارک رمضان برنامه ها در قالب و بستر 

گروه های صادقین و با تجمعات محدود و کالس های متعدد برگزار می شود.«

تجلیل  از مدیران و مربیان نمونه
معــاون هماهنگ کننــده نیــروی زمینــی ســپاه گفــت: 
»بیمارســتان های نیروی زمینی سپاه تاکنون قریب به هفت 
هزار نفــر از مبتالیان به ویروس کرونــا را پذیرش و درمان 
کرده اند.«ســردار »علی اکبر پورجمشــیدیان« با بیان این 
مطلب اظهار داشــت: »نقاهتگاه ها و بیمارستان های ثابت 
و سیار نیروی زمینی ســپاه با قریب به ۵هزار تخت بستری 
پذیــرای مبتالیان ویروس کرونا بوده انــد.«وی با بیان اینکه 

پنج بیمارستان سیار و ۹ بیمارستان ثابت نیروی زمینی سپاه برای مقابله با ویروس کرونا خدمت رسانی 
کردنــد، تأکید کــرد: »۱۱ نقاهتگاه نیروی زمینی ســپاه با ظرفیت دو هزار و ۴۹۰ تخت بســتری نیز 
پذیرای بهبودیافتگان ویروس کرونا بوده اســت تا دوران نقاهت خود را در این مراکز بگذرانند.«سردار 
پورجمشیدیان  افزود: »نیروی زمینی سپاه در این زمینه 26۱ تخت ICU را در سراسر کشور برای مقابله 

با ویروس کرونا اختصاص داده است که تاکنون توانسته جان صدها نفر را نجات بدهد.«

ونایی  درمان هفت هزار بیمار کر



قبیله عشق

اقتدا به موال

از همــان کودکی حتی اگر مغز 
بــادام یا هر چیز دیگــری به او 
مــی دادم، آن را نصف می کــرد و به فقرا 
می داد و به من سفارش می کرد که همین 
مختصر غذایی که خودمان داریم، خیلی 
از مردم ندارند، سعی کن همیشه بخشی 
از آن را به افراد ضعیف ببخشی. در سال 
۱۳6۵ در شب اول عملیات کربالی ۵ تیر 
بــه پــای »محمــد« اصابــت می کند. 
دوستانش تعریف می کردند با پای زخمی 
عقب عقب بــه طرف نیروهــای خودی 
می آمــد. بــه او گفتیم: »محمــد، چرا 
عقب عقب مــی روی؟« در جواب به آنها 
گفته بود: »در حالت زخمی هم دوســت 

ندارم پشتم به دشمن باشد.«
به نقل از مادر شهید محمد محبی

محمد در ۵ شــهریور ســال ۱۳۵۰، در 
»زرین دشــت« حاجی آباد به دنیا آمد. از 
ده ســالگی وارد سپاه ناحیه شد و از همان 
زمان به عنوان عضوی کوشــا به فعالیت 
مشــغول شــد. تحصیالت متوسطه وی 
هم زمان با شــروع جنگ تحمیلی بود که 
درس را رهــا کرد و راهی جبهه شــد. او 
در زمان جنگ تحمیلی حدود  ۱۸ ماه در 
جبهه ها حضور داشت و در عملیات های 
کربــالی ۴، کربــالی ۵ و والفجــر ۱۰ 
شــرکت کرد. باالخره در ۱۸ اردیبهشت 
سال ۱۳67، مصادف با 2۱ رمضان ۱۴۰۸ 
هجری قمری در روز شــهادت موالیش 
علی)ع( به شهادت رسید. محمد شهیدی 
 علی گونه زیست و علی گونه از 

ً
بود که واقعا

سمت راست سر ضربت خورد و به دیدار 
حق شتافت.

فاطمه سادات طالیی

عاشقانه انتظار می کشیم
 در ایــن بازار گــرم عبــادت و نیایش و 
توبه هــای بر دل نشســته، ســکوت این 
شــب های روشــن بغضم را می ترکاند، 
بغضی که چند وقتی است در وجودم ریشه 
دوانده و تمام قلبم را تسخیر کرده است، 
دم فروبستنی که این شب ها نباید می بود. 
باید این شب ها که مالئکه برای لب های 
دعاگو نشان می زنند و مهر رستگاری برای 
پیشانی  ها می نشانند، در گوشه  مسجدی به 
دور از همه  همهمه های دنیا تنها با خدا و 

در خانه خدا تکلم می کردم.

 Bآقاجان
این روزها که دنیــا رنگ و لعاب دیگری 
گرفته و از تأللو گرم خورشید مساجد دور 
شــده ایم، ترس داریم از این همه دوری و 
فراق، از هجری که از رنگ ما نیست. ما 
بزرگ شده شــب های احیای مساجدیم. 
ما در دل این مساجد عاشقی، قرآن به سر 

گذاشته ایم.

 B  موالی من
ما مردم انتظاریم. انتظاری که آغشــته به 
رنج و دوری اســت، امــا در متن آن واژه 
امید و رجا را خوابانده اند. آری، ما مردمان 
انتظار، در این شــب های روشن به امید 
روزی که در میعــادگاه جمکران به جای 
همه  این روزها و شــب ها عاشقانه نجوا 

کنیم، انتظار می کشیم.
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کتیبه سبز

 خیر کالن
رجب آمد،  دل من  واله و شیدای جنان شد

ماه شعبان، دل وجان، عاشق آن یار نهان شد
طی شد ایام، من از خویشتن خویش گذشتم
باز شد درگه احسان خدا، چون رمضان شد

آسمان بانگ برآورد، بیایید بیایید
پر درآوردم و رفتم، سر و جان در هیجان شد

سحر آوای دل انگیز مالئک، چو شنیدم
شوق و ذوق دگری آمد و این پیر، جوان شد

از بلندای مساجد، به نوایی ملکوتی
بانگ برخاست، بیایید بیایید، اذان شد

ایستادم، به حضورش بکنم، حرف دل آغاز
لب گشودم سخنم، مست از آن جان جهان شد

عطرآگین شد از آن لحظه، تمام سخنانم
مست و سرمست از آن روز، مرا روح و روان شد

اختیار از کف من رفت، شدم یکسره مجنون
خود دلدار  نگه  کرد  به حالم، نگران شد
من ز فیض رمضان، گمشده ام، در بر دلبر

این چنین گم شدن محض، مرا نام و نشان شد
کاش این حال، »فرائی« ز من مست نگیرند

حال امروز، ز الطاف خدا، خیر کالن شد

عبدالمجید فرائی)13/۲/13۹۹(
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کتاب های مصور یا پی نما، کتاب هایی هستند که از دیرباز مخاطبان زیادی 
داشته اند و به سبب برخورداری از تصاویر زیبا و جامع، کتاب خواندن را 
 کودکان جذاب می کنند. این کتاب ها را یک تیم دو 

ً
برای همه، مخصوصا

نفره متشــکل از تصویرگر و نویسنده، آماده چاپ می کنند و هنوز هم در 
جامعه نشر مخاطبان زیادی را به دنبال خود می کشانند.

کتــاب مصور »پاســدار قرآنی« به قلــم »محمدحامد ُحــرزاده« و 
تصویرگری »طاهره رضایی« کتابی جذاب برای کودکان است که زندگی 
»شــهید محمد منتظرقائم« را روایت می کند. او که اولین شهید نفوذ نام 
گرفته است، در کودتای طبس و پس از اینکه نیروهای آمریکایی زمین گیر 
می شــوند، برای دســتیابی به مدارک به جا مانده به محل حادثه می رود، 
غافل از اینکه رئیس جمهور وقت »بنی صدر« در اقدامی خائنانه دســتور 
از بین بردن مدارک موجود را از طریق بمباران هوایی داده اســت. شهید 
منتظرقائم، شخصیتی با پیشــینه  انقالبی و دلسوز مردم، در این حادثه به 
شــهادت می رسد. این کتاب که برای رده  ســنی کودک و نوجوان نوشته 
شده، از سوی نشــر براق روانه  بازار شده است. خواندن این کتاب که در 
فضای مجازی هم نشــر یافته است، در این ایام خانه نشینی برای کودکان 

خالی از لطف نیست.

   پیشنهاد هفته    

 اولین شهید نفوذ

حسن ختام

   تلخند    
کرونا و افزایش خشونت خانگی علیه زنان در غرب 

در مکزیک احتمال می دهند تعداد زنان جان باخته به دلیل خشونت خانگی از تعداد جان باختگان کووید ۱۹ بیشتر باشد! / کارتونیست: امین البتر از الجزایر

حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: به حقیقت، شب قدر در هر سال وجود دارد و امر سال در آن شب 
نازل می شود و به راستی برای آن امر صاحبان امری است. عرضه شد: آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: 
من و یازده ]امام[ از نســل من که ]همه[ امامانی محدث می باشند ]که مالئکه را نمی بینند ولی صدای 

آنها را می شنوند[.
اثباة الهداة، ج ۲، ص ۲56

صاحبان امر شب قدر
   صادقانه    

امروز قلمویت را بردار و دنیایت را رنگارنگ تر از همیشــه نقاشی کن. روی صورتت لبخندی بکش به 
بلندای افق، روی مشکالتت تیک های بزرگ زرد بزن، دور اهدافت را دایره های سبز بکش و با چیزهایی 
که جلوی پیشــرفتت را می گیرد، یک بار و برای همیشــه با ضربدرهای قرمز خداحافظی کن. امروز 
قلمویت را بردار و جهانی نو ترســیم کن، آدمی تازه خلق کن و صبر داشته باش... تنها نقاش زندگی تو 

خودت هستی و صحنه روزگار بوم نقاشی تو.

جهانی نو ترسیم کن
   صبحانه    

یکــی از مشــکالت رایجی که 
آن مواجه می شوند،  با  روزه داران 
افت قند خون یا هیپوگلیسمی در 
طول روز است. وقتی احساس ضعف، سرگیجه، خستگی، عدم تمرکز، 
تعریق، لرزش، کاهش قدرت جســمانی، سردرد و تپش قلب می کنید، 
 دچار افت قند خون شده اید؛ اما به راحتی می توانیم با رعایت چند 

ً
احتماال

نکته ساده این مشکل را حل کنیم. از مصرف زیاد قندهای ساده در وعده 
سحری پرهیز کنید؛ چون این امر موجب ترشح زیاد انسولین و افت قند 
در طول روز می شود. همچنین نخوردن سحری می تواند سبب افت شدید 
قند خون حتی ناهوشیاری فرد در طول روز شود، پس سعی کنید در وعده 
سحری از قند یا کربوهیدرات های پیچیده استفاده کنید.اما کربوهیدرات 
پیچیده چیست؟ کربوهیدرات ها شامل قندهای ساده و قندهای پیچیده اند. 
قندهای ساده، مثل قند، شکر، عسل، حلوا، مربا، شیرینی و شربت خیلی 
ســریع قند خون را باال می برند و خیلی سریع هم موجب افت قند خون 
می شوند؛ اما کربوهیدرات های پیچیده شامل نشاسته و فیبر ها هستند که 
خیلی دیرتر هضم می شــوند و قندخون را به مرور باال می برند؛ به همین 
علت موجب احساس سیری طوالنی مدت تر می شوند؛ زیرا در طول روز 
قندخون را باال نگه می دارند. حبوبات، دانه های کامل غالت و سبزیجات 
از کربوهیدرات های پیچیده هســتند. هنگام افطار نیز برای بازگرداندن 
قندخون به حالت طبیعی بهتر اســت از قندهای ساده، مثل شیر و عسل 
استفاده کنید؛ اما فراموش نکنید مصرف زیاد قندهای ساده موجب افت 

دوباره قند خون می شود؛ پس در مصرف شان زیاده روی نکنید.

   سالمت    

تغذیه در ماه مبارک

در مراحل مقدمه ســازی عملیات فتح المبین در دی ماه ســال 
۱۳۵۹ بود یعنی ۳۹ ســال پیش! مشغول طرح ریزی های الزم 
برای عملیات بودیم و طبق برآوردها به تیپ های جدید نیاز داشتیم. آقای 
متوسلیان و همت را از غرب و آقای علی فضلی را از گچساران آوردیم و 
هشــت تیپ درســت کردیم. یک تیپ دیگر برای ارتفاعات چاه نفت 
می خواستیم. متوجه شدیم که بچه های کرمان در اهواز و دزفول حضور 
دارند. حاج قاســم فرمانده شان بود با ایشان  صحبت کردیم و گفتیم یک 
تیپ می خواهیم، در واقع باید ســه گردان باشــید. قبول کرد و قول داد، 
تعدادی ماشین و وسایل گرفت و از ارتفاعات چاه نفت و شمال عین خوش 
عملیات را شــروع  کرد و تا روز شهادتش نقش فرماندهی در جبهه های 
داخلی و خارجی را عهده دار بود. برادر قاسم همیشه در تیر رس دشمنان 
بود. مدام پهپادهای آمریکا در باالی سر ایشان بودند و ما هم همیشه برای 
سالمتی ایشان نذر می کردیم تا ایشان با خطرات بزرگی که در کمینش بود، 
بتواند در آزادســازی عراق، سوریه و لبنان به ســالمت مبارزه اش را ادامه 

بدهد. حضور و مجاهدت های او برای جهان اسالم یک معجزه بود.
سرلشکر محسن رضایی
 فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

   سردار دل ها    

حاج قاسم  حضور  معجزه 

 چاره ساز نه مشکل ساز
نکته: نقل است ناصرالدین شاه قاجار در 
ماه مبارک رمضان نامه ای به مرجع تقلید 
آن زمان »میرزای شیرازی« نوشت به این 
مضمون: من وقتی روزه می گیرم از شدت 
گرســنگی و تشــنگی عصبانی می شوم 
و ناخودآگاه دســتور به قتــل افراد بی گناه 
می دهم؛ لذا جواز روزه نگرفتن مرا صادر 
بفرمایید. آیت الله العظمی میرزای شیرازی 

در جواب ناصرالدین شاه نوشت:
بسمه تعالی؛ حکم خدا قابل تغییر نیست، 
لکن حاکم قابل تغییر است. اگر نمی توانی 
به اعصابت مســلط شــوی، از مســند 
حکومت پایین بیا تا شخص باایمانی در 
جایگاه تو قرار گیرد و خون مؤمنین بیهوده 

ریخته نشود.
نظر: این حکایت کســانی اســت که 
مســئولیتی را می پذیرند امــا توان و 
شایســتگی آن را ندارند. هدف شان از 
نشستن بر کرسی ریاست مطامع دنیوی 

و منافع گروهی و جریانی است. 

   نکته نظر    

به گزارش خبرگزاری های ناشــناس، شب گذشــته و هم زمان با افطار، 
گل مراد فرزند قربان، همسایه دیوار به دیوارمان، از شدت پرخوری راهی 
بیمارســتان شــد. نام برده که به دلیل دل درد شــدید در کوچه داد و هوار 
می کشید و تا آمدن آمبوالنس همسایه ها را به شدت زله کرده بود، پیوسته 

اسم همسرش، گل نسا را صدا می زد. 
گل مراد پس از انتقال به مراکز درمانی، روی تخت بیمارستان در پاسخ 
به خبرنگاری در این رابطه گفت: »مادر بچه ها )گل نسا( دستپخت خوبی 
دارد. دیشب موقع افطار ندیدید که چه بو و رنگی راه انداخته بود. از شربت 
و دمنوش و چای گرفته تا دیس پلو و  آش و شله زرد، مجبور شدم به هرکدام 

ناخنکی بزنم...«
در این میان گل نســا میکروفن را از جلوی دهان شــوهر خود ربود و 
گفت: »تقصیر شکم شــلی خودت است. چقدر گفتم گل مراد، تا سحر 

فرصت داری، ولی گوشت بدهکار نبود!«
بنا بر اخبار رسیده، پزشکان از دل و روده گل مراد توده ای به وزن 7 کیلو 
و ۸۰۰ گرم درآوردند. حال فعلی بیمار خوب اســت، ولی تحقیقات در 

این زمینه ادامه دارد.
محبوبه قائمی

   حرف تو حرف    

کم بخور که...

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

 فراخوان
گوینده  
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