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سرمقاله
 جایگاه نظر کارشناسی

 در نظام والیی

از زمان پیروزی انقالب اسالمی 
و اســتقرار نظــام جمهــوری 
اســالمی در ایران بــا محوریت »والیت 
مطلقه فقیه« بــا رأی قاطع مردم تاکنون،  
همواره کسانی بوده اند که ماهیت این نظام 
را با طرح شبهاتی به چالش کشیده اند. در 
ســال 1358 و در زمان بررسی و تدوین 
قانون اساســی،  هم در مجلس خبرگان 
تدویــن قانون اساســی و هــم در فضای 
رسانه ای و نخبگانی کشــور،  عده ا ی در 
مقابل لحاظ شــدن اصل والیت فقیه در 
قانون اساسی صف آرایی کردند و » نظام 
والیی« را نظامی  مغایــر با حقوق مردم 
درحوزه های گوناگــون، ازجمله مغایر با 
نقش آفرینی مــردم در اداره امور کشــور 
می دانستند. این افراد چه به صورت یک 
شخص و چه با ماهیت جریانی، همانند 
نهضت آزادی،  جبهه ملی و گروه هایی با 
عناوین دیگر، در حجم وسیع و گسترده با 
طرح شبهات  تالش کردند مانع استقرار 
یک نظام با ماهیت دینی در ایران شوند؛ 
شبهاتی از قبیل »والیت مطلقه فقیه نافی 
حقوق مردم« ،  »تالزم والیت مطلقه فقیه 
با استبداد فقیه« و »والیت مطلقه فقیه در 
تعارض بــا مدیریت علمــی« در کانون 
تهاجم ها قرار داشــت. از ســال 1358 
تاکنون نیز، هر از چندی این شبهات تکرار 
می شوند و مخالفان نظام دینی،  با طرح و 
تکرار آنهــا  تالش می کنند اساســًا نظام 
والیی را یک نظــام فردمحور و ناکارآمد 
معرفی کنند. جالب آنکه نظام های لیبرال 
دموکراسی غربی ، نظام الگو و مطلوب این 
افراد و گروه هــا برای اســتقرار در ایران 
است. در ســال 1376 و با انسجام یافتن 
این افراد و گروه هــا در جبهه ای با عنوان 
»جبهه دوم خرداد«،  مبارزه با نظام دینی و 
والیی وارد مرحله پیچیده ای شــد. از آن 
زمان تاکنون شعارهای »جامعه مدنی«، 
»توسعه سیاسی« و »اصالحات« ، همگی 
ماهیت نظام دینی را نشانه رفته اند. روزنامه 
»جامعــه« بــه عنــوان اولیــن روزنامه 
زنجیره ای، در اولین سرمقاله خود  هدف 
راهبردی اش را از پدیدآیی در پی رویداد 
دوم خرداد، تالش برای استقرار »جامعه 
مدنی« در ایران به عنوان اصلی ترین شعار 
انتخاباتی »ســیدمحمد خاتمی« معرفی 
کرد و از نظام های دموکراتیک، پیشرفته و 
صنعتی غربی  به عنــوان مصداق کامل و 
نمونه های برجسته از جامعه مدنی مورد 
نظر یاد کرد. از ســال 1376 تا به امروز، 
عناصــر اصلــی و نظریه پــرداز جبهــه 
اصالحات همین راه را دنبال کرده اند؛ آنان 
مذهب و اســالم سیاســی با مختصات 
اندیشــه سیاســی حضرت امــام)ره( را  
مهم ترین مانع سر راه خود ارزیابی کرده و 
برای برداشــتن این مانع،  روی دو راهبرد 
بیشتر تمرکز کرده اند: 1ـ تعریف و تمجید 
از نظام های لیبرال دموکراســی غربی با 
ماهیت مردم گرایی علم محور؛ 2ـ تحریف 
و تخریــب نظام والیی به عنوان یک نظام 
فردمحور و مقابل خرد جمعی. هرچند در 
این ســال ها به لحاظ نظــری و عملی، 
سســت بنیان بودن این ادعاها و شبهات 
بارها ثابت شــد،  لکن با پدیدآیی بحران 
جهانی ناشــی از شــیوع ویروس کرونا، 
کارآمدی نظام های سیاســی از جنبه های 
مختلف محک خورد. اکنون غرب گرایان 
مخالف نظام دینی و مدعی در 40 ســال 

گذشته، همگی پریشان احوال شده اند.
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 ره آورد این روزهای ســخت و گذشت 
قریب به یک هفته از اتفاق تلخی که به 
شــهادت تعدادی از فرزندان غیور کشورمان در 
نیروی دریایی ارتش منجر شد، عمدتًا معطوف به 
واکاوی دالیل حادثه و تالش برای تکرار نشــدن 

چنین رخدادهایی است.
در ایــن میــان، ســرزنش ها، تمســخرها و 
تحلیل های عده ای، هرچه باشد از سر دلسوزی 
و اعتقاد به ایران سربلند نیست؛ همان هایی که تا 
دیروز، حضور همین جوانان و مدافعان مرزهای 
دریایی کشورمان را موجب به خطر افتادن امنیت 
خلیج فارس و دریــای عمان توصیف می کردند، 
حاال همچــون ماجرای تلخ ســقوط هواپیمای 
اوکراینی، ســراپای وجودشــان، خوشحالی از 
شکست جمهوری اسالمی است؛ اما انتظار واهی 
دارند که مردم ژســت انتقادی و دلسوزی شان در 

شبکه های اجتماعی را عمیقًا باور کنند.

آری، هنوز هم اطالعات دقیق و کاملی از این 
حادثه منتشر نشده و طبیعی است عطش و تالش 
برای دستیابی به اخبار و اطالعات جدید، در میان 
رسانه ها و افکار عمومی زنده باشد؛ اما آنچه این 
عطش را به بیمــاری تبدیل می کند، تحلیل های 
فاقد پشتوانه و آمیخته به حس خودتحقیری است 
که به ســبب ایــن رخداد، مجال علنی شــدن و 

ضریب عمومی پیدا کردن یافته اند. 
قطعًا و صراحتًا، اشاره به محتمل بودن و سابقه 
داشــتن چنین حوادث تلخــی در دنیا، به معنای 
توجیه و ســرپوش گذاشتن بر چنین رخدادهایی 
نیست، اما کمک خواهد کرد این موضوع تبیین 
شود که شهادت دریادالن حاضر در »کنارک«، نه 
اولین و نه آخرین اتفاقی اســت که در تمرین ها و 
رزمایش های اقصی نقاط دنیا رخ می دهد و تنها 
تفاوت مهم اکثر نیروهای مسلح دنیا در مواجهه 
با این موضوعات، تضعیف نکردن روحیه نظامیان 
و سرکوفت نشــنیدن در میان افکار عمومی خود 

است.
قطعًا انتظــار مردم حتی فرمانــده معظم کل 
قوا در پیام تسلیت شــان، این است که با بررسی 
دقیق، تکرار چنین اشتباهاتی در آینده منتفی شود. 

شناختی چندین ساله از ساختار و فرماندهان ارشد 
ارتش، این اطمینان را می دهد که  قطعًا به سادگی 
از کنار چنین مواردی عبور نمی  کنند. جدیدترین 
مثال در اخالق حرفه ای و اصالح اشــکاالت در 
همین نیروی دریایی ارتــش را می توان تغییر در 
سیستم پیش رانش ناوشکن های کالس موج بعد 

از غرق شدن ناوشکن »دماوند«دانست.
ممکن است اشــاره به این موضوع که ساالنه 
صدها نیروی نظامــی در ارتش  های دنیا ـ به ویژه 
کشورهایی که قوی ترین استانداردها و مجهزترین 
سالح ها را دارند ـ حین تمرین و رزمایش، کشته و 
زخمی می  شوند، به تفهیم بهتر خطرات روزمره 
این حوزه کمک کند؛ به ویژه اینکه کنگره آمریکا 
اخیرًا اعالم کرده اســت طی 12 ســال، بیش از 
5300 نظامــی آمریکایی در سراســر جهان در 
حوادثی چون رزمایش  و آموزش کشته شده اند؛ 
همچنین بر اساس گزارش وزارت دفاع انگلیس، 
طی 20 سال اخیر، حدود 150 نظامی بریتانیایی 
در جریان حوادث غیر جنگی کشته شده  اند که 26 

نفر، پرسنل نیروی دریایی سلطنتی بوده اند.
این سؤال نیز به کرات مطرح شده است که اگر 
این اصابت ناشــی از اشتباه در سامانه هدفگیری 

موشک شلیک شــده از ناو دیگر بوده، تحقق آن 
چگونه ممکن اســت؟ باید گفت چنین اتفاقاتی 
نیز ســوابق تاریخی متعــدد دارد و ناو آمریکایی 
استارک، در دوران جنگ تحمیلی علیه کشورمان، 
از سوی دو موشک اگزوســت هواپیمای عراقی 
مورد اصابت قرار گرفت و موشــک ها با عبور از 
ســامانه های پدافندی، موجب مرگ 38 نظامی 

آمریکایی شدند. 
شــاید از نگاه عده ای حتی دلسوز، اقداماتی 
همچون برکناری برخی اشــخاص، نســخه ای 
اثرگذار باشــد؛ امــا چنین رفتارهایــی به جای 
ریشه یابی صحیح علت حادثه، قطعًا غلبه هیجان 
و عواطف بر منطق و دارویی با اثرگذاری مقطعی 
خواهد بود. نهایتًا اینکه، همان ها که به طمع صید 
ماهی بــزرگ دور این حادثه حلقــه زده اند و بر 
زخم شان نمک دروغ و تمسخر می پاشند، بدانند 
عشــق و عالقه جوانان شهید ناو کنارک به میهن 
و انقالب تا آخرین روز زندگی ـ همچون شــهید 
محمدابراهیم کاظمی که ازجمله مدافعان حرم 
بود ـ قوی تر و ملموس تر در میان ســایر هم رزمان 
و خانواده های شــان ظهور و بروز خواهد داشت. 

ان شاء الله

 موج سواری دشمنان ایران از حادثه تلخ شهادت سربازان وطن

آنچهدشمناننمیدانند

   نیم نگاه    

در آســتانه روز قدس، با توجه بــه وضعیتی که 
امسال با همه گیری ویروس کرونا به وجود آمده 
و مردم عزیز ما به سبب محدودیت هایی که ستاد 
مقابله با کرونا اعالم کرده و الزم االجراســت، 
همچون سال های گذشته توفیق حضور پرشکوه 
و متراکــم را در این روز ندارنــد ـ و در همه دنیا 
به همین گونه اســت ـ برای اعالم انزجار نسبت 
به این رژیم باید به شــکل دیگری عمل شــود. 
در ایــن وضعیــت که همه ملت هــا و دولت ها 
درگیر گرفتاری های متأثر از کرونا هستند، رژیم 
صهیونیستی با نهایت سوء استفاده، دامنه جنایات 
خود را در ابعاد مختلف گسترده تر کرده و با فشار 
به مردم بی دفاع فلسطین و گسترش اشغال، اخیرًا 
اعالم کرده است بلندی های جوالن را به شکل 
رسمی به مناطق اشغال شده خود ملحق خواهد 
کرد. از طرفی ایــن رژیم با حمایت های آمریکا 
در طرح موســوم به »معامله قــرن«، قصد دارد 
پایتخت رژیم صهیونیســتی را به بیت المقدس 
منتقل کند، از طرف دیگر، این رژیم امروز، بیش 
از هر زمان دیگری در جهت مقابله با جمهوری 
اسالمی در مسیر تحریم ها و یکپارچه سازی آنها 
البی گری می کند؛ همچنین در بحث همراهی 
با رژیم ســعودی در حمله به مردم مظلوم یمن 
همکاری دارد و نســبت به احیای داعش و زنده 
کردن هســته های گروه های تروریستی تکفیری 
فعال است؛ حمالت سایبری به مراکز حساس 
کشور ما، مثل مراکز هسته ای و سایر مراکز هم 
در دســتور کار این رژیم قرار دارد؛ البته تا امروز 
بســیاری از این تالش ها خنثی شده است. ترور 
دانشمندان هسته ای کشورمان هم در کارنامه این 
رژیم منحوس وجود دارد. امروز، صهیونیست ها 
صلح و ثبات منطقــه را هم به طور کامل تهدید 
می کنند. با همه این تفاسیر، ما در قالب یک طرح 
دوفوریتی تصمیم گرفتیم در آســتانه روز قدس، 

این عدم توفیق حضور را جبران کنیم و یک 
پیام ویژه به دنیا بدهیم که ملت ما و 

نمایندگان ملت در هر شرایطی با 
شیطنت ها و اقدامات خصمانه 
مبــارزه می کنند.  رژیــم  این 
این طــرح در 14 مــاده و دو 
فوریت تهیه شد و دستگاه های 

ایــن موضوع  در  مختلف هم 
مشــارکت داشــتند. بعد از رأی 

آوردن دو فوریت طرح، کمیسیون 
در جلســاتی طوالنــی با 

حضور دستگاه های 
مختلف که در 

این موضوع ذی ربط هستند، ابعاد آن را بررسی 
و آن را برای ارائه در صحن علنی آماده کرد و در 
دستور کار مجلس قرار داد. ابتدا کلیات به رأی 
گذاشته می شود و بعد وارد توضیحات خواهیم 
شد. مواردی که در این طرح مطرح شده، شامل 
یک ســری اقدامات عملی اســت که در مقابل 
رفتار خصمانه رژیم صهیونیســتی باید داشــته 
باشــیم. موارد متعددی در این طرح دیده شده 
است؛ مثاًل وزارت خارجه طرح ایجاد سفارت 
مجازی جمهوری اســالمی در قدس اشــغالی 
را بایــد تهیه و در هیئت دولــت ارائه کنند؛ این 
اقدام بسیار به جا و تأثیرگذاری است. در همین 
چند روز که این بحث مطرح بود، رســانه های 
خارجی بســیار به آن توجه کردند؛ این می تواند 
الگویی برای ســایر کشــورها هم باشد و نوعی 
خــرق عادت خواهد بود و ســفارت جمهوری 
اســالمی در قدس اشغالی شکل خواهد گرفت 
و مقدمه ای برای حضور کشورهای دیگر است.  
در این قانون به این موضوع اشاره شده است که 
اتباع صهیونیست این رژیم، شامل برخی موارد 
این قانــون خواهند بود؛ یعنی ســایر اتباع غیر 
صهیونسیتی که شامل حدود یک میلیون و 800 
هزار نفر از مردم مظلوم غیر صهیونیست ساکن 

قدس اشغالی هستند، نمی شود. 
شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی 
کلیــه صهیونیســت ها و آن دســته از افراد غیر 
صهیونیســت تابع این رژیم که با بخش دولتی 
آن ارتباط دارند، تحریم می شــوند و کاالهای 
تولیدی آنها نیز شــامل تحریم می شود. سفر به 
قدس اشغالی و محدوده رژیم صهیونیستی برای 
ایرانیان کــه دارای تابعیت ایرانی، چه در خارج 
و چه در داخل کشور، مالقات مسئوالن ایرانی 
در همایش ها و اجالس های جهانی و سفرهای 
خارجــی با اتباع رژیم  صهیونیســتی و هرگونه 
همکاری و مســاعدت در جهت کمک به این 

رژیم جرم تلقی خواهد شد.
 در بحث ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران این 
رژیم، وزارت ورزش و وزارت امور خارجه برای 
اقدامات حقوقی الزم به منظور بی اثری یا کاهش 
پیامدهای این اقدام مســئولیت پیدا کردند 
و اقدامات تشــویقی و حمایتی خوبی 
هم از این ورزشــکاران در این قانون 
پیش بینی شده است. دست دستگاه 
قضا برای پرونده سازی علیه این رژیم 
در مجامع بین المللی باز شده و طبق 
این قانون، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، 
وزارت اطالعات، دســتگاه های امنیتی، 
وزارت خارجــه و ســایر وزارتخانه های 
مربوط می توانند اقدامات متقابل 
این رژیم داشته  را علیه 

باشند.

سفارتایراندربیتالمقدس
طرح نمایندگان مجلس برای مقابله با رژیم صهیونیستی

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری
  رئیس کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی مجلس دهم

 با توجه به اینکه حادثه کرونا برای همه کشورها،  
به ویژه برای کشورهای پیشــرفته اتفاق افتاده و 
این مســئله با فاصله زمانی از شیوع آن در چین 
بوده است، کشــورها نســبتًا درباره تهدید این 
ویروس مطلــع بودند و فرصت کافی برای مهیا 
کردن شرایط را داشتند؛ کشوری مثل آمریکا با 
مراکز مدیریت و پیشــگیری بیماری موسوم به 
CDC ادعا می کرد هر بیماری ویروسی که بیاید، 
داروی مقابله با آن را دارد؛ فرانســه مدعی بود 
سیستم های شناسایی میکروب و ویروس بسیار 
پیشرفته ای را داراست و شبکه ای از پاستورها را 
در اختیار دارد؛ انگلیس نیز ادعا می کرد سرویس 
ســالمت همگانی آنها موســوم به NHS بسیار 

پیشرفته است. 
با همه گیری جهانی کرونا،  تمام کشورهایی 
که ادعا می کردند سیستم های بسیار پیشرفته در 
مقابله با حوادث و مباحث زیستی دارند، شدیدًا 
گرفتار شــدند؛ این در حالی بود که جمهوری 
اسالمی ایران در تحریم به سر می برد و تهیه دارو 
و امکانات یکی از چالش های ما بود. فشارهای 
اقتصادی، ما را در استفاده از ذخایر ارزی، به دلیل 
کم شــدن آن، محدود می کرد؛ اما برای مقابله 
تصمیمات خوبی در کشــور گرفته شد. یکی از 
برگ های برنده ایران در میان کشورهای اطراف، 
شبکه بهداشت و درمان گسترده بود؛ این شبکه 
موجب شد بتوانیم با تمام خانه ها تماس بگیریم 
و به جای اینکه افراد به مراکز مراجعه کنند، خود 
این شــبکه به منازل مراجعه کــرد و غربالگری 
انجام شد؛ بیماریابی بسیار فعالی صورت گرفت 
و به محض اینکه بیماری شناســایی می شــد، 
به سرعت پیگیری آزمایش و روند درمان انجام 
می شــد. در مقایســه آمار مرگ ومیــر به ازای 
افراد مبتال، آمار ما نسبت به آمریکا، انگلیس و 
فرانسه پایین تر است. در بحث بستری وقتی به 
عملکردها نگاه کنیم، در میزان بستری و کنترل 

بیماری هم موفق تر از این کشورها عمل 
کرده ایم؛ انگلســتان، فرانسه و آمریکا 

دچار کمبود تخت بســتری شدند، 
در راهروها و فضای باز بســتری را 
انجام دادند، حتی ســالمندان و قشر 
هزینه بر جامعه را از چرخه بســتری 

و درمــان حذف کردند تا 
تخت های بیشتری 

کننــد؛  آزاد  را 
ایــن در حالی 
بود که در ایران 
قابل  بخــش 

توجهی از مبتالیان، خدمات بســتری و درمان 
را رایگان دریافت کردند. ما هیچ زمان به دلیل 
کمبود تخت مشکل پذیرش نداشتیم. باید توجه 
داشــت این مقایسه با کشــورهای پیشرفته دنیا 
در حوزه بهداشــت و درمان است، نه مقایسه با 
کشورهای هم سطح جمهوری اسالمی؛ رهبر 
معظم انقالب بر همین اساس، در مقام مقایسه 
جمهوری اســالمی ایران با کشورهای پیشرفته 
دنیا به مســئوالن و مردم برای چنین حماسه ای 

دست خوش گفتند.
امــروز، جمهــوری اســالمی در حــوزه 
پژوهش های علمی در موضوع مقابله و درمان 
کرونا،  از پنج کشــور برتر دنیاســت. ایران در 
کنار چهار کشــور دیگری قــرار دارد که اعداد 
نجومی بودجه های پژوهشی آنها اصاًل با بودجه 
پژوهشی کشور ما قابل مقایســه نیست؛ اما با 
گذشــت دو ماه از ابتدای شیوع بیماری، موفق 
به تولید کیت تشخیص مولکولی شدیم. کیت 
تشخیص آنتی بادی یا االیزای »االیزا ریدر« هم 
تولید و بعد از اشباع نیاز کشور، صادرات آن آغاز 
شــد. اگر بخواهیم کشورها را از لحاظ فناوری 
بررسی کنیم و برای اینکه بعد از بروز یک حادثه 
چقدر طول می کشد تا آن کشــور فناوری های 
خود را برای مقابله توسعه دهد، معیاری باشد، 
ما در رتبه های اول جهان هستیم. ظرفیت تولید 
دســتگاه ونتیالتور از ســه عــدد در روز به 30 
عدد رســید و آماده صادرات هستیم؛ این نشان 
می دهد زیرساخت های فناوری کشور از سوی 
شرکت های دانش بنیان به خوبی پیشرفت کرده 
و در تــراز جهانی قرار گرفته اســت؛ البته همه 
این دستاوردها را با توجه به محدودیت های ما 
باید سنجید و بررسی کرد. رهبر معظم انقالب 
اشــاره ای هم به این نکته داشــتند که در حوزه 
تولید واکسن کرونا، ایران باید یکی از کشورهای 
پیشرو باشد. در این زمینه نیز کارهای پژوهشی 
آغاز شده است. باید گفت،  برخی کشورها که از 
این موضوع سخن می گویند، بحث شان عملیات 
روانی در فضای رسانه ای است، در حالی که ما 
باید ببینیم در فضای علمی چه اتفاقی در حال 
رخ دادن است. بی تردید ما در این حوزه 
پیشران خواهیم بود و از تولیدکنندگان 
دیگر واکسن عقب نخواهیم ماند؛ 
البته باید در نظر داشــت که دست 
یافتن به واکســن، حداقل یک سال 
زمان می برد؛ تست روی حیوانات، 
سپس انسان ها و بعد هم تولید 
انبوه که ان شــاءالله از 
کشورهای مقدم این 
خواهیم  موضوع 

بود. 

یکیازپنجکشوربرترجهان
 بررسی عملکرد ایران در مقابله با شیوع ویروس کرونا

دکتر مصطفی قانعی
 رئیس کمیته علمی ستاد  ملی مقابله

 با ویروس کرونا
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دیدگاه

نقشه راه
 بازنگاهی به بیانیه گام دوم-2

انقالب منحصربه  فرد

بازنگاه راهبردی به بیانیه گام دوم را از شماره 
پیش آغاز کردیــم و در گام اول، برای درک 
جهت گیری هــا و رویکردهای این بیانیه در 
بررســی عناصر کلیدی آن، دو عنصر مردم 
و جوانان را شــرح دادیم؛ در این شــماره 
ســومین عنصر کلیــدی بیانیــه گام دوم را 
بررســی خواهیم کرد که عبارت اســت از 
»شعارهای انقالب اســالمی«. شعارهای 
انقــالب ملــت ایــران دارای ویژگی های 
منحصربه فردی هستند؛ چنانکه رهبر معظم 
انقالب فرمودنــد: »برای همه چیز می توان 
طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، 
اما شعارهای جهانی این انقالب دینی از این 
قاعده مستثناســت؛ آنها هرگز بی مصرف و 
بی فایده نخواهند شــد؛ زیرا فطرت بشر در 
همه عصرها با آن سرشــته است.« اما چرا 
ایشــان بر حفاظت از شــعارهای انقالب 
اصرار دارند؟دلیــل این موضوع را می توان 
در آیات قرآن و تأکید خداوند بر حفظ شعائر 
جســت وجو کرد؛ چنانکه در آیه 158 بقره 
َفا َوْلَمْرَوَة ِمن َشــَعاِئِر  آمده اســت: »ِإنَّ لصَّ
ِه«؛ عالوه بر این، سیره پیامبران الهی نیز  للَّ
در توجه و تمرکز بر شعائر بوده است؛ تمام 
پیامبران الهی شعارشان توحید و عدالت بود. 
رسول خدا)ص( با انتخاب شعار »قولوا ال 
اله اال الله« به مقابله شرک و جاهلیت رفتند. 
اباعبدالله)ع( در روز عاشورا شعارها را مدام 
بر زبــان خود و یاران جاری کردند،  چنانکه 
شهید مطهری می نویســد: »اباعبدالله)ع( 
در روز عاشورا شعارهای زیادی داده است 
که در آنها روح نهضت خودش را مشخص 
کرده که من برای چه می جنگم، چرا تسلیم 
نمی شــوم، چرا آمده ام که تــا آخرین قطره 
خون خــودم را بریزم. همین شــعارها بود 
که اســالم را زنده کرد. تشیع را زنده کرد و 
پایه دستگاه خالفت اموی را چنان متزلزل 
کرد.«   نکته دیگــر پیرامون بیانیه گام دوم، 
تأکیــد بــر ویژگی های انقالب اســالمی 
از جانب امــام خامنه ای اســت؛ انقالبی 
منحصربه فرد که به تعبیر ایشــان در بیانیه 
گام دوم »همچون پدیــده ای زنده و بااراده 
همــواره دارای انعطــاف و آماده تصحیح 
خطاهای خویش است، اما تجدیدنظرپذیر 
و اهل انفعال نیست.« از این رو شجره طیبه 
انقالب، دارای ویژگی های اســتثنائی ذیل 
اســت: 1ـ شــعارها؛ رویکردهای انقالب 
اســالمی در عین دارا بودن ماهیت سیاسی 
و اقتصادی، ماهیت ارزشــی، دینی و الهی 
دارد. 2ـ کیفیــت حضــور مــردم؛ در آن 
انقالب ها بخشی از مردم حضور داشتند، 
اما در انقالب اسالمی تمام اقشار و اصناف 
بودند. 3ـ نقش آفرینی مردم؛ نقش آفرینی در 
انقالب اسالمی به پیروزی انقالب محدود 
نمانــد و مردم در ادامه و اســتقرار انقالب 
نقش اول را داشتند. 4ـ عنصر رهبری؛ در 
آن انقالب ها، رهبــران معمواًل جاه طلب، 
خودخواه، فاسد و قدرت طلب بودند؛ اما در 
انقالب اسالمی رهبری با فردی فقیه، عادل، 
حکیم، مردم دار، طرفدار واقعی مستضعفان 
و اجرای عدالت بــود و به تعبیری رهبری 
انقالب اسالمی از جنس رهبری الهی بوده 
است. 5ـ حرکت در مسیر اولیه؛ با پیروزی، 
انقالب ها پس از اندک زمانی یا به طور کلی 
از اهداف اولیه به قهقرا بازگشتند یا چیزی 
بیشتر از پوسته از آنها باقی نماند؛ اما انقالب 
اســالمی همچنان بر اساس همان اصول، 
مسیر خود را طی می نماید و با وجود تمام 
دسیسه های دشــمنان مانند رود زالل باقی 

مانده است و بر ماهیت خود اصرار دارد.

   عکس و مکث   

معلم وظیفه شناســی که ماشینش تخته درس کالس شده اســت/ کالس درس »حسین جباری« معلم روستای 
»آغچه کهل رجبانلو«، شهرســتان بســتان آباد که در دوران شــیوع کرونا هم دســت از معلمی برنداشته است 

و به دلیل نداشتن دسترسی دانش آموزان به فضای مجازی، کالس های درس را در فضای باز برگزار می کند.

افطار بدون بابا/ رمضان است و تو نیستی بابا، چه کنم با این درد؟ دلتنگی فرزندان شهید مدافع حرم »علی سعد« در 
نبود پدرشان. شهید مدافع حرم »علی سعد« ۳۵ ساله بود که در بهمن ۱۳۹۴ و در منطقه خان طومان سوریه به دست 

تروریست های تکفیری به شهادت رسید.

خط فقر به روایت تصویر/ تصویر هوایی تأثیرگذار از شــهری در آمریکا که یک ســوی آن بافت فقیرنشین با خانه های 
چندطبقــه در مکانی خشــک و در مقابل، محله های ثروتمندنشــین بــا خانه های ویالیی و مناطق سرســبز قرار دارد. 
اینکــه هــر روز چند قدم آن طرف تر فقرا را ببینی و کاری نکنی یا ثروتمندان را ببینی و افســوس بخوری، برای هر دو 

طرف سخت است.

حفــظ فاصلــه اجتماعی در زنگ تفریح/ با گذشــت چند مــاه از اوج گیری کرونا، اکنون زندگی بــا این ویروس برای 
مردم کشــورهای مختلف در حال عادی شدن اســت. در بسیاری از کشورها، مانند ایران مدارس با رعایت نکات 

بهداشتی در حال بازگشایی هستند. فاصله اجتماعی در یکی از مدارس بلژیک را می بینید.

 حجت االسالم
علی معبودی

مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه قزوین

مناقشــات آغازشــده درباره عملکرد شورای عالی 
به  سیاســت گذاری اصالح طلبــان، خیلــی زود 
موضوعات دیگری نیز ســرایت کرد و این بار رأس 
این اردوگاه را مورد هجمه منتقــدان درون اردوگاه 
اصالح طلب قرار داد. این »سیدمحمد خاتمی« بود 
که محور بخشی از انتقادات قرار گرفت تا ناکارآمدی 
تصمیمات وی موجب وضعیت کنونی این اردوگاه 
قلمداد شــود. اظهار نظرها تا آنها ادامه داشت که 
رئیس دولت اصالحات را مجبور کرد سکوت خود 
را بشکند و ویدئویی از خود در رسانه ها منتشر کند 
و به طور غیر مســتقیم به بخشی از ابهامات پاسخ 
بدهد. خاتمی در مقابل انتقادات، رو به انتقاد آورده 
و در بخشی از اظهارات خود به فعاالن اصالح طلب 
گفته اســت: »من به دوستان اصالح طلب خودمان 
می گویم، شما که مدام می گویید باید جامعه محور 
باشــیم و رو به جامعه بیاوریــم و فقط به فکر اینکه 
در قدرت باشــیم، نباشــیم، خب این اآلن جامعه؛ 
آقایــان و خانم های اصالح طلــب، چه طرح و چه 
همبســتگی ای بــرای خدمت به این مــردم و رفع 

مشکالت آنها در مسئله کرونا ارائه دادید؟«

این اظهارات موجب نشد قصه تقابالت کالمی 
و قلمــی اردوگاه اصالح طلبان فروکــش کند. در 
همین راســتا، افــراد متعددی اظهــار نظر کردند. 
پیشــگام ماجرا باز هم »غالمحسین کرباسچی« 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی بود که انتقادات 
ماه های اخیر او از رویه حاکم در جریان اصالحات 
و شخص خاتمی، با واکنش اصالح طلبان روبه رو 
شده بود. وی بالفاصله از این سخنان استقبال کرد 
و در صفحه خود نوشــت: »این هم از جناب آقای 
خاتمی که خودشــان هم از دوستان اصالح طلب 
بازخواســت می کنند.« از دیگر سو، شاهد واکنش 
شــدیدتر برخی دیگر از فعاالن سیاسی این جریان 
بــه اظهــارات خاتمی بودیــم. »عبــاس عبدی« 
روزنامه نگار بنــام اصالح طلب در یک گفت وگوی 
الیو اینستاگرامی در واکنش به سخنان اخیر رئیس 
دولت اصالحات گفت: »فکر می کنم آقای خاتمی با 
این وضع نمی تواند رهبری کند. واقعیت این است و 
سخنرانی چند روز اخیرشان نشان داد که او متأسفانه 
در این مقام نیست و خودش را در این مقام تعریف 
نمی کند. ایشــان نباید بگوید کــه از اصالح طلبان 
جامعه محــور می خواهم تا برنامه و طرح های خود 
را برای چنین موقعیتی ارائه کنند، بلکه باید بگوید 
برنامه خودشــان چیست. مشکل اصلی ما شکاف 
قدرت و مســئولیت اســت، چه در حکومت و چه 
در میان منتقدان و اصالح طلبان.« وی با نفی امکان 

تعریف یک فرد به عنوان رهبر اصالح طلبان گفت: 
»من فکر نمی کنم کسی با صفت فردی بخواهد در 
این مقام باشد؛ بیشــتر باید به صفت جمعی رفتار 
کنند. من از سال ۹0 گفته ام که اصالح طلبان نیازمند 
ایده و اراده هســتند. در اراده هم باید یک جمعی را 
تعریف کنند و بگویند اینها نماینده ما برای پیگیری 
ایده ها هستند و محکم هم پای آن بایستند، نیازی هم 

به فرد و صفت شخصی وجود ندارد.«
این ماجرا همچنان ادامــه خواهد یافت و باید 
منتظر باشیم افراد دیگری نیز وارد میدان اظهار نظر 
شوند. نکته دیگر اینکه حتی اگر این چالش با ورود 
برخی واسطه ها فروکش کند و به نشست های پشت 
پرده اصالح طلبان کشیده شود، معضل ریشه دارتر از 

آن است که با واسطه گری ها قابل حل باشد.
در شرح وضعیت کنونی اردوگاه اصالح طلبان 
باید به این نکته توجه کــرد که آنان در طول دو دهه 
اخیر در فرایند به روزرســانی با مشــکالت جدی 
روبــه رو بوده اند؛ از یک ســو در حــوزه گفتمانی 
تضادهای جدی با گفتمان انقالب اسالمی داشته اند 
و رگه های سکوالریســتی باورهای ایشــان، مانع 
حرکت در مســیر تحقق تمام عیار انقالب اسالمی 
به قرائت امــام و رهبری بوده اســت؛ این واگرایی 
را در حوزه های سیاســت ورزی داخلی، سیاســت 
خارجی و عرصه های فرهنگی و اجتماعی می توان 
مشاهده نمود؛ این پارادوکس درونی تا حل نشود، 

اصالح طلبان همواره با نوعی دوگانگی و پنهان کاری 
در عرصه عمل سیاسی مواجه خواهند بود.

از ســوی دیگــر، میل بــه قــدرت، برخالف 
شــعارهایی که در باب تقدم امــر اجتماعی بر امر 
سیاســی مطرح می کنند، موجب شــده اســت با 
رویکردی عملگرایانه در سیاست وارد شوند؛ برای 
نمونه در سال های اخیر همه توان خود را پای جریان 
دیگری چون اعتدال گذاشتند که درنهایت کارنامه 
عملکرد دولت برآمده از اعتدال نیز چندان دستاورد 

مثبتی برای اصالح طلبان به همراه نداشته است.
قدرت طلبانــه  رقابت هــای  اســت،  گفتنــی 
درون گروهی این اردوگاه نیز موجب شــده است از 
لحاظ ساختار ائتالف درونی خود نیز با چالش های 
جــدی مواجــه شــوند و حاصل آن شــکل گیری 
تشــکیالتی غیردموکرات باشــد که اعضای آن با 
محوریــت یک فــرد انتخاب شــده اند! و عماًل در 
ســال های اخیر تصمیماتی اتخاذ کرده اند که نظر 

اکثریت این اردوگاه را تأمین نکرده است!
منازعات درون اردوگاهی اصالح طلبان محصول 
موارد برشــمرده فوق اســت و حاصل تــداوم این 
وضعیت، فقط حرکت در قهقرای بیشــتر برای این 
اردوگاه خواهــد بود؛ از این رو تنهــا راه برون رفت 
از این شــرایط، خانه تکانی اساسی است که هم در 
سطح گفتمان و هم در سطح ساختار، حتی بازیگران 

باید صورت گیرد.

پارادوکسبیپایان
نگاهی به آخرین وضعیت جریان اصالحات

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

به زودی مجلس یازدهم شــروع بــه کار خواهد 
کرد  و انتظار این اســت که با برنامه های منسجم 
و هدفمند پیگیر حل مشــکالت مردم باشند. در 
همین زمینه با »مهــدی طغیانی« منتخب مردم 

اصفهان گفت وگو کردیم که در ادامه می آید:

BBBBB شــما برای مجلس شورای اسالمی 
و  برنامه هــا  چــه  یازدهــم  دوره 
اولویت هایی دارید و چه مســائلی را 

پیگیری خواهید کرد؟
ایــن دوره از مجلس با آثار ناشــی از تحریم ها 
و ســوء مدیریت ها در اقتصــاد و زندگی مردم 

مصادف شد. طبعًا مطالبه اصلی ما در حوزه های 
اقتصادی اســت، آن هــم در بحث های مربوط 
به معیشــت مردم، تورم، بیکاری و.. اســت ؛ 
بنابراین اولویــت در مجلس یازدهم بحث های 
اقتصادی  از مشکالت  اقتصادی است.بسیاری 
کشــور در داخل حل می شــود و به این شــکل 
نیست که فقط تحریم ها موجب به وجود آمدن 
این مشــکالت باشند یا تنها راه حل رفع آنها نیز 
فقط بحث مذاکره و تالش برای برداشــته شدن 
تحریم ها باشداولویت اصلی در مجلس یازدهم 
به میدان آوردن ظرفیت ها و داشــته های کشور و 
تبدیل تولید به یک ارزش در ایران اســت. تولید 
باید به صرفه باشد و در مقابل آن، هر فعالیت غیر 
تولیدی نباید صرفه اقتصادی بیشتر داشته باشد؛ 
یعنی دولت باید با ابزار مهم حکمرانی اقتصادی، 

مثــل مالیات، یارانه و انواع و اقســام مجوزها و 
تسهیالت تالش کند تولید به یک ارزش تبدیل 

شود .

BBBBB با توجه به نقاط ضعفی که در برخی 
سطوح اجرایی کشــور وجود دارد، 

شما چه برخورد یا تعاملی با دولت 
خواهید داشت؟

به نظر بنده، مــا می توانیم با بدنه دولت تعامل 
داشته باشیم؛ چراکه با تغییر دولت ها مدیران 
عالی رتبه تغییر می کنند و اعضای بدنه دولت 

کم وبیش باقی می مانند؛ سعی می کنیم 
با تعامل با بدنه دولت و مدیران 

بتوانیم حرکت هایی انجام 
دهیم تا بتوانیم مسائل را 

حل کنیم.

BBBBB به نظر شــما رئیس مجلس باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد؟

اصلی ترین کار رئیس مجلس بــه میدان آوردن 
ظرفیت های خانه ملت و هماهنگی 
آن  تــا  نماینده هاســت  بیــن 
قرار  کــه  صــدای واحدی 
اســت از مجلس شــنیده 
شــود، به گوش برســد و 
با سلیقه ها  نمایندگان  بین 
و دیدگاه هــای مختلف، 
انســجام بــه وجود 

بیاورد. 

ارزشگذاریتولیدداخلیهدفماست

   دریچه    
  نگاهی به مجلس آینده در گفت وگو با مهدی طغیانی منتخب مردم اصفهان

زینب السادات حسینی
خبرنگار
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۴
راهبرد

تبیین
مواسات و کمک مؤمنانه

رزمایش مواسات یکی از بهترین ابتکارات 
رهبر معظم انقالب در روزهای اخیر است 
که موجب جوشش عمیق عواطف مردم در 
کمک به نیازمندان و دستگیری از آنان شده 
است. مواســات مد نظر در منابع اسالمی 
دارای ویژگی هایی اســت، مانند همراهی 
کردن، کمک فکــری، کمک مالی، کمک 
جسمانی و کمک آبرویی. موضوع مواسات 
آن قدر وســیع و زیبا در اسالم تصویرسازی 
شــده است که در اثر آن چنان به هم نزدیک 
می شویم که دردها و آالم دیگران را زودتر از 
دردهای خودمان درمان می کنیم. درباره این 
رزمایش مؤمنانه اشاره به چند نکته ضروری 

است:
1ـ اکنون که شــاهد این حرکــت عظیم و 
مخلصانه مردم در سراسر کشور هستیم، باید 
به این نکته توجه داشته باشیم که در مواسات 
باید امور خیریه ادامه دار و فرایندمحور باشد 
و نیازمند را به مقصد برســاند؛ به این معنا 
که بــا هدیه یک یــا دو کاال و در یک زمان 
مشخص فعالیت ما تمام نمی شود و وظیفه 

به انجام نمی رسد.
2ـ در زمینه مواســات، حفظ شأن و آبروی 
دریافت کننده باید رعایت شود؛ گزارش های 
تصویری، فیلم برداری، در میان جمع توزیع 
کردن یا انتشار فهرست ها با نهایت دقت در 
حفظ آبروی فــرد صورت می گیرد و همین 
اقدامات موجب شــده اســت مردم به این 
گروه ها اعتماد کننــد و کمک های مؤمنانه 
آنها را که خالصانه و بدون ریاست، دریافت 
نمایند؛ چنانچه احیانًا تصویری در این زمینه 
تهیه می شود که برای تشویق مؤمنان می تواند 
بهره برداری شــود، مطلوب است کرامت 

دریافت کنندگان لحاظ شود.
3ـ امــام کاظم)ع( می فرماینــد: »هرگز به 
نیکوکاری نخواهید رســید تا اینکه از آنچه 
دوســت دارید، انفاق کنید.« در بسیاری از 
بســته ها و مواد غذایی که توزیع می شــود، 
شــاهد توزیع عادالنه کاالهای با کیفیت و 
مرغوب در بین مردم هستیم؛ باید کاالهایی 
توزیع شوند که نیاز ضروری مردم هستند و 

مردم برای تأمین معاش به آنها نیاز دارند.
4ـ در حالی که کشــور با مشکالت ارزی 
مواجه اســت و دغدغه رهبر معظم انقالب 
همواره اســتفاده از کاالی ایرانی بوده، الزم 
اســت نیروهای انقالبی بیش از ســایرین 
به این امر توجه داشــته باشند که اجناس و 
کاالهایی را تهیه و توزیع کنند که صددرصد 
ایرانی هستند؛ مثاًل دیده شده است در برخی 
بسته های مواد غذایی از مرغ، گوشت و برنج 
وارداتی استفاده می شود؛ توزیع این اقالم نه 
تنها خاطر جوانان عالقه مند به همکاری را 
مکدر می کند، بلکه موجب می شــود اصل 
مواسات نیز زیر سؤال برود. به این موضوع 
هم توجه داشته باشیم که خرید کاالی بیگانه 
هم منجر به بیکار شدن همین اقشار ضعیف 
می شــود و هم اقتصاد کشــور را ضعیف و 
نحیف می کند و همین موضوع با شعار سال 

که جهش تولید است منافات دارد.
5ـ مواســات، تمرینــی بــرای خدمت و 
فعالیت عاشقانه و عادالنه در حکومت امام 
زمان)عج( اســت؛ این حرکت مؤمنانه اگر 
از هم اکنــون مبنای عمل و ســبک زندگی 
قرار بگیرد، با یــاری خداوند خواهیم دید 
تا زمــان ظهور حضــرت ولی عصر )عج( 
بسیاری از نابه سامانی های زندگی انسان ها 
برطرف می شود و تعداد مشتاقان و یاوران آن 
حضرت روز به روز افزایش می یابد. باید از 
امروز برای رسیدن به آن روز بزرگ، حرکت 
مستمر و مشتاقانه داشته باشیم تا ان شاءالله 

در رکاب آن حضرت قرار بگیریم.

تورمتدبیرمیخواهد!
  صبح صادق عوامل و پیامدهای 

            سیر صعودی قیمت ها 
                        و راه های برون رفت از آن را 

                                   واکاوی می کند

اگرچه وجود تورم ســاختاری در اقتصاد 
ایران قدمتی چنددهــه ای دارد و به اوایل 
دهه 50 شمســی باز می گردد، اما اقتصاد ایران در 
نیم قرن گذشته در برخی مقاطع، مانند اواسط دهه 
70 و ســال های اخیر، با تورم های بسیار شدیدی 
مواجه بوده است؛ تورم هایی که پیامدهای آن صرفًا 
اقتصادی نبوده و گاهی به اعتراضات مردمی و ایجاد 
بحران های اجتماعی نیز منتج شــده است؛ این در 
حالی است که بر اســاس قوانین کشور و به سبب 
وجود نهادها و سازمان هایی، چون سازمان حمایت 
از مصرف کننده و ســازمان بازرسی در کنار نقش 
دولت در تولید و توزیع کاالهای اساســی، کشور 
حتی در سخت ترین سال های جنگ در اواسط دهه 
1360 که درآمدهای ارزی ایران به چیزی حدود 6 
میلیارد دالر کاهــش یافته بود، هرگز با گرانی های 
افسارگسیخته مواجه نشــد؛ به طوری که باالترین 
نــرخ تورم طی ســال های دفاع مقــدس، رقم 28 
درصد بوده است و تورم اقتصاد ایران در آن سال ها 
هرگز به 30 درصد نرسید؛ نرخی که البته بعدها و 
در ســال های فراغت از جنگ، بارها جابه جا شد و 
اقتصاد ایــران تا مرز تــورم 50 درصدی نیز پیش 
رفــت؛ اما دلیــل اصلــی گرانی هایی کــه هر از 
چندگاهی در اقتصاد ایران شدت می گیرد، چیست؟ 

BBتخصیص های غیربهینه و اتالف منابع
جمهوری اســالمی طی چهار دهه اخیر همواره بر 
خودکفایی در تأمین محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی و تخصیص ارز ترجیحی در تأمین کاالهای 
اساســی و نهادهای دامی و کشاورزی تأکید داشته 
است؛ به نحوی که تأمین کاالهای اساسی و مورد 
نیاز عموم مردم طی چند دهه اخیر با سیاست های 
مختلفی، ازجمله کاالبرگ، پرداخت یارانه مستقیم 
و غیر مســتقیم و... از سیاســت های الینفک در 
دولت های مختلف بوده اســت؛ چنانکه واردات 
و در دســترس قرار گرفتن کاالهای اساسی مردم، 
مانند گندم، دارو، مواد اولیه تولید و... بر کاالهای 
لوکس، مصرفی و غیر ضــروری همواره اولویت 
داشــته و اهتمام اصلی دولت ها تأمین این کاالها 
برای تمام شهروندان بوده است. سیاستی که منجر 
شد اقتصاد ایران در دهه 60 باوجود جنگی فراگیر 
و طوالنی مــدت در کنار تحریم هــای اقتصادی و 
کاهش درآمدهای ارزی، هرگز با قحطی، افزایش 
جهشی قیمت ها و کمبود کاالهای اساسی مواجه 
نشــود. واقعیت این اســت که بــه محض وجود 
محدودیت در درآمدهای ارزی، نیازهای کشور به 
تأمین کاالها باید بر اســاس اولویت بندی صورت 

بگیرد و نباید به تمام نیازهــای موجود به یک دید 
نگریســت؛ موضوعی کــه در ســال های اخیر با 
بی توجهی دولتمردان مواجه بوده اســت و باوجود 
محدودیت های ارزی کشور، با نگاهی به فهرست 
کاالهای وارداتی مشاهده می کنیم منابعی که باید 
صرف واردات کاالهای اساســی، دارو، مواد اولیه 
و کاالهای واسطه ای می شــد به واردات کاالهای 
مصرفی و غیر ضروری، چون خودروهای لوکس، 
لوازم تزئیناتی، لوازم آرایشــی و... اختصاص یافته 
است. موضوعی که موجب شد باوجود تخصیص 
بیــش از 40 میلیــارد دالر ارز ترجیحــی 4200 
تومانی طی دو سال گذشته، قیمت کاالهای اساسی 

با رشدهای عجیبی مواجه شوند.

BB!دالرهای گمشده
گزارش تفریغ بودجه 13۹7 را می توان نمونه بارزی 
از اتالف منابع ارزی در کشــور دانست. مفقودی 
4/8 میلیارد دالر در گزارش تفریغ بودجه ســپس 
جوابیه بانــک مرکزی و تأیید حــدود 1/6 میلیارد 
دالر از این رقم نمونه کوچکی از اتالف منابع ارزی 
کشــور در زمان محدودیت های ارزی اســت؛ به 
طوری که در نبود نظارت دولت و مجلس، ارزهایی 
که باید صــرف واردات کاالهای اساســی و مواد 
اولیه و ضروری می شد، به سبب سود و نفع بیشتر 
برای واردکنندگان و در نبود نظارت دســتگاه های 
ذی ربط، به واردات کاالهای لوکس و غیر ضروری 
اختصاص داده شده است. این موضوع را می توان 
یکی از دالیلی دانســت که موجــب افزایش نرخ 
عمومی تورم در ســال 13۹8 به بیش از 40 درصد 
و نرخ تورم مواد غذایی به حدود 60 درصد شــده 
است. افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال های 
اخیر موجب شده است فشــار مضاعفی بر اقشار 
ضعیف و حتی حقوق بگیــران و دارندگان درآمد 
ثابت وارد شود؛ به نحوی که طی سال های گذشته، 
این قشر همواره با کاهش قدرت خرید مواجه بوده 

است.
با این حال، با آغاز سال 13۹۹ شاهد فاز دیگری 
از گرانی ها در اقتصاد ایران بوده ایم و قیمت برخی 
کاالهایی که در اقتصاد ایران به عنوان نماد جهش 
قیمتی مطرح هســتند، طی دو ماه اخیر، با افزایش 
شدیدی مواجه بوده  است؛ از رشد صعودی قیمت 
انــواع خودرو تا نــرخ دالر و قیمــت طال که طی 
روزهای گذشــته رکوردهای جدیدی را از خود به 
جا گذاشته اند، همه و همه نشان دهنده وجود ضعف 
و عدم نظارت از ســوی دولت و مسئوالن اجرایی 

کشور بر بازارهای مختلف است.
طبیعتًا افزایش قیمت  کاالهایی، مانند مسکن، 
طال، خودرو و... برای افرادی که به این کاالها نگاه 
مصرفی دارند، با ســوداگران و سفته بازان فعال در 
این بازارها کاماًل متفاوت است. سفته بازان با منابع 
خود وارد این بازارها شــده اند و به محض کسب 

ســودهای کالن از این بازارها خارج می شــوند و 
فقط مصرف کنندگان واقعی این کاالها هستند که با 
افزایش یک باره قیمت های اجاره بها، خرید مسکن، 
خودرو و... با مشکالت گسترده ای مواجه می شوند 
و تمام رشته های خود را پنبه شده می بینند؛ به نحوی 
که افزایش قیمــت این کاالها زندگی برخی از این 
افــراد را با چالش های جدی روبه رو می کند؛ برای 
نمونه، افزایش شدید قیمت خودرو طی هفته های 
اخیر با هیچ مدل و منطق اقتصادی سازگار نیست 
و کاماًل مشخص است که این افزایش قیمت ها به 
ســبب حضور دالالن و سفته بازان در بازار خودرو 
و نبود شــفافیت در پیش فروش های خودروسازان 
بزرگ کشور است؛ این در حالی است که بر اساس 
سرانه تعداد خودروهای سواری نسبت به جمعیت 
کشــور، ایران از پتانسیل باالیی برای تولید خودرو 
برخوردار اســت و بخش قابل توجهی از جمعیت 
ایران نگاهی مصرفی به خرید خودرو دارند؛ اما نبود 
شفافیت و نظارت در این حوزه موجب شده است 
دالالن بازار خودرو مشتریان و ذی نفعان بزرگ این 

بازار در ایران دانسته شوند.

BB خوش بینی های غیرواقعی بودجه
یکــی از دالیل اصلــی نابه ســامانی در وضعیت 
بازارهای مختلف در ســال جاری را می توان نبود 
نظارت و برنامه ریزی دولت برای بازارهای مختلف 
و بــه طور کلی اقتصاد کشــور دانســت. اوج این 
بی برنامگی را نیز می توان در پیش بینی های درآمدی 
دولت در الیحه بودجه سال 13۹۹ دید. به طوری 
که با وجود هشدارهای رهبر حکیم انقالب درباره 
لزوم ایجاد اصالحات ساختاری در بودجه، نه تنها 
هیچ اصالح ساختاری در بودجه 13۹۹ دیده نشد، 
بلکه عمــده پیش بینی های درآمدی دولت بســیار 
خوش بینانه و غیر واقعی بوده اســت؛ برای نمونه، 
دولــت با علم بر اینکه هرگز موفق به فروش روزانه 
یک و نیم میلیون بشکه نفت در سال 13۹۹ نخواهد 
بود، این رقم را در بودجه ســال 13۹۹ قرار داد، یا 
افزایش 25 برابــری فروش امــوال و دارایی های 
دولت در حالی در بودجه 13۹۹ گنجانده شده که 
این رقم در سال 13۹8 چیزی حدود 2 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت، اما باید در ســال 13۹۹ به 50 
هزار میلیارد تومان افزایش یابد. مواردی که نشان از 
بی برنامگی یا ضعف برنامه ریزی دولت برای اداره 

اقتصاد کشور در سال 13۹۹ دارد.

BBپیامدهایی که فقط اقتصادی نیست
شاید بدترین و بزرگ ترین لطمه افزایش قیمت در 
حوزه هایی چون، خودرو، مســکن، طال، نرخ ارز 
و... که عمومًا در اقتصاد ایران و جهت دهی به نرخ 
عمومی تورم دارای نقش اساسی و مهمی هستند، 
کاهــش ارزش و اعتبار پول ملــی در اقتصاد ایران 
باشــد. بی شــک، اولین نتیجه کاهش ارزش پول 

ملی نیز افزایش شکاف طبقاتی و اولین قربانیان آن، 
اقشار آسیب پذیر، ازجمله افراد فاقد شغل و درآمد 
مشــخص و حاشیه نشینان خواهند بود؛ موضوعی 
که می تواند عالوه بر پیامدهای اقتصادی ماجرا به 
ایجاد پیامدهای اجتماعی حتی سیاســی و امنیتی 

منجر شود. 
دولــت در ایــن شــرایط، در گام اول باید مانع 
ایجاد نارضایتی های اقتصادی و حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر شود. شرایط ویژه سال 13۹۹ با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ بیکاری، به ویژه 
برای افرادی که در برخی مشاغل خدماتی مشغول 
به کار بودنــد، پیامدهای زیادی داشــته و طبیعتًا 
کمک هــای بالعوض 200 تــا 600 هزار تومانی 
دولت به حدود سه میلیون نفر از شهروندان ایرانی 
یا اعطای وام های یک تا دو میلیون تومانی دولت به 
تمام خانوارهای یارانه بگیر و... جواب گو نخواهد 
بود؛ آن هم در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی 
به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصاد ایران 
شناخته شده و پدیده ای تحت عنوان شاغالن فقیر 
طی ســال های اخیر در جامعه ما به شدت پررنگ 
شده است. از سوی دیگر، وضعیت افراد فاقد شغل 
و درآمد ثابت خطرناک تر است؛ به طوری که تداوم 
روند موجــود و عدم اصالح آن می تواند به افزایش 

شکاف اجتماعی منجر شود.
افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در کالن شهرها 
و وجود نشــانه هایی مبنی بر عدم اصالح این روند 
و تداوم آن تا انتهای ســال 13۹۹، به خروج برخی 
اجاره نشینان شهری از منطقه محل سکونت خود 
و افزایش حاشیه نشــینی در شهرهای بزرگ منتج 

خواهد شد. 
افزایــش حاشیه نشــینی در کنــار افزایش نرخ 
بیکاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و نقش باالی 
مشاغل خدماتی در اقتصاد ایران به بیکاری تعداد 
قابل توجهی از افراد شــاغل می انجامد و در نتیجه 
میزان بزهــکاری و معضالت اجتماعی در جامعه 
با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. درواقع، 
باید اذعان داشت مشــکالت اقتصادی محدود به 
مسائل اقتصادی نیست و گســتره پیامدهای آن به 

مسائل اجتماعی و سیاسی نیز خواهد رسید.
اقدام ابتدایی برای رفع این مشــکل، این است 
که باور کنیم اقتصاد ایران در شرایط تحریمی خود 
منابع و امکانات الزم برای تأمین زندگی شهروندان 
و تأمین کاالهای اساســی کشــور را دارد. با توجه 
به تجربه ســال های دفاع مقدس الزم اســت یک 
شناســنامه اقتصادی یا پایگاه اطالعات اقتصادی 
منسجم از تمام شهروندان ایرانی در اختیار دولت 
و نهادهای ذی ربط قرار بگیرد تا از این طریق نحوه 
حمایت از شــهروندان کاماًل هدفمند شود. به نظر 
می رسد در شرایط فعلی مهم ترین چالش و مشکل 
اقتصاد ایران، عدم تخصیص بهینه منابع و هدررفت 

منابع ارزی کشور است.

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

 ادامه از صفحه2
ناخوش بودن این جماعت ، بیشتر از آن است که 
با پدیدآیی این بحران،  واقعیات آشکار شده است 
و مــردم ایران و خصوصًا جوانان این ســرزمین،  
اکنــون با تمرکز بر واقعیــات میدانی به قضاوت 
نشســته اند. در این قضاوت، مردم با مشاهدات 
عینــی رویدادها و حــوادث در جوامع اروپایی و 
آمریکا، شکست های مدیریتی، اخالقی و فلسفه 
اجتماعی در نظام های لیبرال دموکراسی غربی را 
با تمام وجود درک می کننــد؛ اما همین مردم در 
این قضــاوت، کارآمدی و ماهیت کاماًل مردمی، 
اخالقی و با توجه به کرامت انســانی نظام دینی 
با »محوریت والیت مطلقه فقیــه« را هم درک 

می کنند. در این قضاوت مبتنی بر بررسی تطبیقی 
با مشــاهدات عینی، دیگــر تصویرپردازی های 
دروغین و منفی از جامعه ایران و نظام والیی اش 
و تصویرپردازی هــای دروغین و مثبت از جوامع 
غربی با نظام های لیبرال دموکراسی اش کارآمدی 
نــدارد. اکنون و در شــرایط بحرانــی،  واقعیات 
رخ نموده مالک قضاوت خواهد بود، نه تصاویر 
ساختگی و دروغین؛ اما چرا جمهوری اسالمی 
برخالف ناتوانی نظام های غربی، کارآمدی خود 
در مواجهه با بحران کرونا را به نمایش گذاشــته 

است؟ 
دلیــل اصلی ایــن کارآمدی در نظــام دینی، 
وجود همان ارزش هایی اســت که غرب گرایان 

در 40 گذشته  سعی در انکارش داشتند. »مردمی 
بــودن و نقش آفرینی مردم به صــورت واقعی  در 
اداره کشــور« و »دانایی محوری و حرکت مبتنی 
بــر واقع بینی و نظــرات کارشناســی صحیح و 
دقیــق« در کانــون این ارزش هــا در نظام والیی 
قرار دارند؛ ایــن ارزش ها  از عناصــر اصلی در 
نظام مردم ســاالری دینی است. در این 40 سال، 
توجه کردن ولی فقیه دارای والیت مطلقه الهی به 
نظرهای کارشناسی و خرد جمعی دارای رویکرد 
آرمان گرایی واقع بین،  بارها و بارها مشاهده شده 
اســت؛ نمونه اخیرش را مــردم در بیانات رهبر 
حکیم انقالب اسالمی به وضوح مالحظه کردند؛ 
آنجا که معظم له با اشاره به ضرورت توجه به نیاز 

مردم برای عبادت و مناجات در شب های قدر و 
حضور در مساجد، خطاب به اعضای ستاد ملی 
مبــارزه با کرونا در ارتباطــی تصویری فرمودند: 
»بنده هیچ پیشــنهادی در این باره نمی کنم و تابع 
نظر و تشخیص کارشناسی ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا هستم.« ایشان همچنین با اشاره به ضرورت 
استفاده از کارشناسان متعهد فرمودند: »همان گونه 
که گفتم، نظر کارشناسی شده در ستاد ملی مبارزه 
با کرونا را معتبر می دانم؛ اما این بررسی را باید به 
کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل 
را درک می کننــد، آن وقت هرچــه آنها تصمیم 
 بگیرند، بنــده و همه مردم بــه آن عمل خواهیم 

کرد.«

جایگاهنظرکارشناسیدرنظاموالیی
   سرمقاله    

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه
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 شاهزاده در مخمصه!
بلومبرگ: »بن ســلمان« شاهزاده ســعودی بیش از هر عضو ارشد 
دیگر خانواده سلطنتی در 75 ســال اتحاد سعودی و آمریکا در حال 
تبدیل شــدن به چهره ای غیر قابل قبول است. اکنون در واشنگتن، در 
هر دو جناح حمایت گسترده ای برای برای اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه 
ریاض وجود دارد. حاال جنگ نفتی ای که بن ســلمان به راه انداخته، 
تولیدکنندگان ضررکرده نفتی آمریکا را هم در صف مخالفانش قرار 
داده است. همه معتقدند سال جاری، سال موفقیت بن سلمان نخواهد 

بود. در حال حاضر، شاهزاده در بد مخمصه ای گیر افتاده است. 

رفتار محتاطانه آنکارا
المانیتور: اردوغان نسبت به سیاست های تهاجمی ضد ترکی ریاض 
و ابوظبی به آرامی برخورد کرده اســت. یکی از دالیلی که اردوغان 
ترجیح می دهد مستقیمًا این کشورها را به چالش نکشاند، این است 
که آنها به عنوان رقبای اصلی آنکارا، مانند آمریکا یا کشورهای اتحادیه 
اروپا دیده نمی شــوند. اردوغان همیشه نســبت به تحریک رهبران 
سایر کشورهای مســلمان، به ویژه کســانی که به »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا نزدیک هستند، محتاط عمل کرده است. آنکارا 
به دنبال این است که ببیند آیا سقوط قیمت نفت به کاهش نفوذ ابوظبی 
و ریاض در آمریکا و همچنین خاورمیانه منجر می شــود یا نه. بازی 
به زودی عوض خواهد شــد؛ این جمله ای است که اغلب در آنکارا 

درباره خلیج فارس شنیده می شود. 

گسترش روابط هند در خلیج فارس
فارین پالیسی: هند طی چند سال گذشته، به ویژه در دوره نخست وزیری »نارندرا 
مودی« گام های قابل توجهی در روابط با کشــورهای خلیج فارس برداشته است. 
بــرای یک دولــت ملی گرای هندو این دســتاورد کوچکی نیســت؛ به ویژه اینکه 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچون امارات متحده عربی، شریک دیرینه رقیب 
هند، یعنی پاکســتان، بوده اند؛ اما روابطی که دهلی نو در پنج سال گذشته با دقت 
ایجاد کرده، اکنون با اقدامات ضد مسلمانان هند در معرض خطر قرار گرفته است. 
تحوالت داخلی در هند در رابطه با 200 میلیون جمعیت مســلمان این کشور، بر 
رویکرد محتاطانه دیپلماتیک دولت مودی در خاورمیانه تأثیر منفی خواهد گذاشت.

خطای فاحش!
آسیاتایمز: تهران با وجود فشار حداکثری آمریکا طوفان کرونا را از 
سر گذرانده و این مســئله بیش از همه »دونالد ترامپ« را عصبانی 
کرده اســت. در این میان، اقدام ایران به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره 
نظامی که همه بخش های آن ســاخته دانشمندان ایرانی بود، دولت 
ترامپ را غافلگیر کرد. پیام نهفته در پس این موفقیت، این است که 
تحریم ها مانعی برای پیشــرفت ایران نخواهند شد. روشن است که 
ترامپ دیگر گزینه ای ندارد. حاال پس از چند ماه، معلوم شده صدور 
دستور حمله به سردار سلیمانی نیز خطایی فاحش بوده است؛ ترور 

وی نــه موقعیت ترامپ را در انتخابات تقویت کرد و نه عزم ایران و 
موقعیت این کشور را در عراق سست؛ بلکه بر سرسختی ایران 

در برابر ترامپ افزود. 

بهانه همکاری با تل آویو!
معاریو: طی هفته های گذشــته تعدادی از کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس برای کسب اطالعات درباره چگونگی برخورد 
با شیوع ویروس کرونا از تل آویو کمک خواسته اند. رهبران کشورهای 
عربی خلیج فارس معتقدند با اســتفاده از ثروت خود می توانند کنار 
صهیونیست ها به ساخت واکسن کرونا برسند و درواقع این واکسن را 

فرصتی برای همکاری میان خود و تل آویو می بینند.

جهان

یادداشت
 پشت پرده جنجال سازی

  در مناسبات تهران ـ کابل

موضوع غرق شــدن تعدادی از 
اتباع افغانستانی در مرز مشترک 
ایران و افغانســتان در حوالــی منطقه ای 
موسوم به »دهانه ذوالفقار« چندی است که 
در بسیاری از رسانه های پرمخاطب جهان و 
افغانستان پوشش وسیعی داده شده است. 
آنچه در این رســانه ها مطرح می شود، این 
است که مرزبانان جمهوری اسالمی ایران، 
46 تن از اتباع افغانستانی را که قصد ورود 
غیر مجاز به ایران داشته اند، دستگیر کرده و 
پس از شــکنجه، آنها را به جریان سیالبی 
»هریرود« انداخته انــد. در پی این ماجرا، 
فضای رسانه ای شدیدی علیه ایران ایجاد 
شــده اســت، حتی تجمعی اعتراض آمیز 
مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
کابل شکل گرفت که به صدور قطعنامه ای 
علیه ایران از سوی به ظاهر معترضان مردمی 
منجر شــد. با وجود تکذیــب این اقدام از 
ســوی ســخنگوی وزرات امــور  خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین اعالم 
وقوع این اتفاق در خاک افغانستان، کمیته 
رئیس جمهور  فرمــان  بــا  حقیقت یابــی 
افغانستان تشکیل شده است و با رایزنی های 
صورت گرفته از ســوی طرف افغانستانی، 
مقرر شد تیمی از جانب ایران نیز به محل 
حادثه اعزام شود و جریان را بررسی نماید. 
از نکات قابل توجــه در این جریان، اتخاذ 
مواضع تند و بی ســابقه مقامات رســمی 
افغانســتان علیه جمهوری اسالمی است. 
پرسشی که اینجا به ذهن می رسد، این است 
که دلیل این حجم از جنجال های سیاسی و 
تبلیغاتی قبل از اثبات ماجرا چیست؟ پاسخ 
را می تــوان بــا رصــد فضای رســانه ای 
افغانســتان طی ماه ها و سال های اخیر پیدا 
کرد؛ فضایی که در آن دائمًا اخباری مبنی بر 
بدرفتاری مرزبانان ایرانی با اتباع افغانستانی، 
مشکالت معیشتی و امکاناتی آنها در ایران، 
حمایت ایران از طالبان و تجهیز و تسلیح 
آنها، و زیر سؤال بردن سیاست های ایران در 
افغانســتان مطرح می شــود. حقیقت این 
است که جریانی هدایت شده و هدفمند در 
منطقــه بــا هدایــت بازیگــران مخرب 
بین المللی و منطقه ای، یعنی آمریکا و رژیم 
سعودی، عملیات روانی گسترده و مستمری 
را علیه جمهوری اسالمی به پیش می برد و 
از هر دســتاویزی که بتوانــد در این زمینه 
هجمه ای علیه ایران وارد کند، بهره می برد؛ 
از این رو جنجال های تبلیغاتی غرق شدن 
اتباع افغانســتانی را باید به عنوان جزئی از 
برنامه کلی و هدفمند عملیات روانی علیه 
جمهوری اسالمی ایران ارزیابی کرد. از بین 
بــردن زمینه هــای هم گرایی بیــن ایران و 
افغانستان، تخریب روابط اقتصادی ایران و 
افغانســتان و حذف افغانســتان از گردونه 
ظرفیــت دور زدن تحریم هــا مضــاف بر 
تخریب وجهه جمهوری اسالمی ایران نزد 
افکار عمومی افغانستان و همراهی آنها با 
پروژه های ضد ایرانی آینده، ازجمله اقدام 
نظامی از خاک افغانســتان علیه جمهوری 
اســالمی، از مهم ترین تأثیراتی اســت که 
جریــان عملیان روانی جــاری علیه ایران 
می تواند در مناسبات بین تهران ـ کابل ایجاد 
کنــد. در این میــان نبایــد از نقش دولت 
»اشرف غنی« نیز غفلت کرد؛ به این معنا که 
دولت اشرف غنی که اساسًا نزدیکی جدی 
با مواضع کاخ سفید و دولتمردان واشنگتن 
دارد، برای کسب رضایت آنها از هر تصمیم 
و رویدادی برای تحت الشــعاع قرار دادن 
روابط کابل با تهران اســتفاده می کند تا به 
زعم خود بتواند همراهی بیشتر آمریکایی ها 

با خود را شکل بدهد.

   رصد    

دیکتاتورجاهطلبدربحران

ایدئولوژیــک  و  ژئوپولیتیــک  رقابت هــای 
عربســتان ســعودی و امارات متحده با ترکیه 
روند فزاینده ای را طی دو سال اخیر طی کرده، 
بــه صورتی که مســیری از رابطه دوســتانه تا 
خصومت و دشــمنی را در فاصله زمانی کمی 
پیموده است. اگر نقطه عطف افزایش این تنش 
را در قتل »جمال خاشــقچی« و جنگ لفظی 
عربستان و ترکیه بدانیم، آن گاه می توان بحران 
لیبی را نمود بارز این تقابل دانســت؛ جایی که 
اختالفات در حمایت از »خلیفه حفتر« و »فائز 
السراج« به اوج خود می رسد. این تنش در حال 
درنوردیدن تمام سطوح روابط طرفین، از لفظ تا 
عمل است، تا جایی که طرفین نسبت به مسدود 
کردن وب سایت های خبری »تی آر تی« ترکیه و 
»آژانس خبری سعودی« اقدام کرده اند. با این 

مقدمه می توان به چند نکته توجه کرد:
نخست اینکه ســیالیت تحوالت منطقه ای 
نیازمند بازیگرانی اســت که انعطاف باالتری 
داشته باشــند تا خود را با تغییرات وفق دهند، 
در غیر این صورت، منطقه دائمًا در حال تنش 
و درگیــری خواهد بود. اکنون بــا عبور از اوج 
تنش در پــی تحوالت جهان عرب و تحرکات 
داعش، اگرچه می توان پیش بینی کرد تا حدود 
زیادی تقابل ترکیه و جبهه عربستان و امارات به 
درگیری شدید منجر نخواهد شد، اما مطمئنًا در 
حافظه تاریخی طرفین باقی خواهد ماند تا در 

زمان و مکان دیگری بروز کند.
دوم اینکه قطب بندی های منطقه ای دائمًا در 
حال تغییر است؛ پیش از افزایش تنش در لیبی 
و ورود طرفین به این بحران، عربستان سعودی 
تــالش می کرد ترکیه را وارد تنش با ایران کند. 
در حال حاضر تنــش در روابط ترکیه با جبهه 
سعودی ـ اماراتی از یک  سو و اختالفات شدید 
در جبهه ائتالف علیه یمن از سوی دیگر فضا را 

برای جمهوری اسالمی مناسب تر کرده است.
اینکــه سیاســت های »بن زاید« و  ســوم 
»بن سلمان« در منطقه در حال پیچیده تر کردن 

معماهای منطقه ای اســت و مســیر تنش را به 
سمت وســویی می برد که زمان و انرژی زیادی 
برای بازگشت به نقطه صفر تلف خواهد کرد. 
قطع رابطه با ایران و قطر، جنگ در یمن، تنش 
در لیبی، روابط سرد با عراق و اختالف با سوریه 
حکایت از این دارد که جبهه عربستان و امارات 
مسیر پرپیچ وخمی برای حل مسائل منطقه ای 
خود دارد. ورود ترکیه به این بحران ها نیز ضمن 
افزایش هزینه های اقتصادی ترکیه، حلقه های 

این اختالفات را تا شمال آفریقا کشانده است.
چهارم اینکه روند به  گونه ای است که نه  تنها 
به نظر نمی رسد غرب آسیا به سمت تنش زدایی 
پیش برود، بلکه به نظر می رسد منطقه دائمًا در 
حال آفرینش تنش جدید یا بازآفرینی اختالفات 
پیشین است. این سیاست ها فقط فضا را برای 
ورود بازیگران فرامنطقه ای، مانند ایاالت متحده 
فراهم تر می کند؛ اگر فضا به همین منوال پیش 
برود و در ایاالت متحده دوباره ترامپ به قدرت 
برسد، این احتمال که حتی نیروهای خود را در 

منطقه افزایش دهد، بیشتر نیز می شود.
پنجم اینکــه به هر میــزان تنش ها افزایش 
می یابد، چشم اندازهای اقتصادی منطقه ای نیز 
تیره تر می شود. ترکیه، امارات متحده و عربستان 
سعودی سه کشوری هستند که تعریف اقتصادی 
مبتنی بر توریسم و جذب سرمایه از خود ارائه 
کرده انــد. با توجــه به افزایش تنــش میان این 
کشورها و دامن زدن به ناامنی های منطقه ای، به 
نظر نمی رسد اقتصاد هر سه کشور بتواند مطابق 
انتظار مســیر خود را طی کند؛ این موضوع به 
ویژه برای عربستان سعودی و امارات روشن تر 

به نظر می رسد.
در نهایت باید گفت اگرچه تنش در روابط 
عربســتان و امارات با ترکیه پرنوسان و همراه 
بــا افزایش و کاهــش خواهد بود و شــاید در 
کوتاه مدت مسیر خود را تغییر دهد، اما همچنان 
آتش زیر خاکستر باقی خواهد ماند. اختالفات 
ژئوپولیتیــک، ایدئولوژیک و رویکرد تهاجمی 
در سیاســت خارجی چیزی نیســت که برای 
هیچ کدام از کنشــگران منطقــه ای قابل  هضم 

باشد.

آتشزیرخاکستر
روابط ترکیه ، عربستان سعودی و امارات

   پنجره    

ســرعت رشــد چیــن در عرصــه اقتصادی 
و هم زمــان در ســایر ابعــاد راهبــردی که از 
شاکله های زیرســاختی و بنیادین یک قدرت 
پایدار به حساب می آید، حکایت از خودنمایی 
ابرقدرتی فراتر از آمریکا در سطح جهانی دارد؛ 
ابرقدرتی که عرصــه را روزبه روز برای آمریکا 
تنگ تر می کند و بر این اساس است که سیاست 
مهار چین از اولویت های مهم سیاست  خارجی 
آمریکا در دهه 2020 قرار گرفته است؛ اما این 

سیاست چگونه تحقق پیدا خواهد کرد؟ 
شکی نیســت وارد آوردن ضربه مستقیم بر 
پیکره تنومند اقتصاد چین، کار ساده ای نیست؛ 
ازاین رو تــالش برای تضعیــف هم پیمانان و 
دوستان چین در کنار جنگ تجاری با این کشور 
راه حل مناسب تری به نظر می رسد. در این میان 
با توجه به نقشی که ایران و روسیه در صادرات 
انرژی به چین و همراهی نکردن با سیاست های 
آمریکا از خود نشان داده اند، گزینه های مناسبی 
برای اجرای این سیاست خواهند بود که کاهش 
رابطه آنها با چین بــه تضعیف و ضربه پذیری 
اقتصاد این کشور منجر خواهد شد. نیاز روزانه 
چین به 10 میلیون بشکه نفت دلیل اساسی این 
آسیب پذیری است، اما ایران و روسیه به تنهایی 
قادر به تأمین نیاز چین در این حوزه هســتند؛ 
کمااینکه آمریکا نیز تالش دارد تا با هدف کنترل 
رفتار پکن، بر بــازار انرژی جهانی نیز کنترلی 
بالمنــازع پیدا کند و از این طریق نه تنها چین، 
بلکه ســایر قدرت های جهانی را تحت کنترل 
داشــته باشــد و از رفتارهای گریز از مرکز آنها 

جلوگیری کند. 
در این میان، همراهی ایران، روسیه و چین 
هرچند بــا چالش های فراوانی همراه شــده، 
اما این توان را به این کشــورها داده اســت تا 
سیاســت های خود را مستقل از آمریکا و نظام 
یک جانبــه حاکم بــر روابــط بین الملل پیش 
ببرند، تا جایی که امروز آمریکا به سادگی قادر 
به ایســتادگی در برابر سیاست های منطقه ای 

و بعضــًا جهانی این دولت ها نیســت و برای 
تغییر ســاده ترین رفتار آنهــا هزینه های زیادی 
باید پرداخت کند که بعضــًا نیز ناکام می ماند 
که این موضوع در تحوالت منطقه غرب آســیا 
کاماًل خودنمایی می کند. کاخ سفید با درک این 
ناتوانی در مقابله با اتحاد ایران، روسیه و چین 
و با هدف تحت فشــار قرار دادن این کشورها، 
سیاســت های جدیدی را به صــورت متمایز 
طرح ریزی و دنبال می کند؛ سیاست هایی که گاه 

با فشار و گاه با تطمیع همراه است.
تالش آمریکا با توجه به شــرایط کنونی در 
رابطه با چین و روســیه به تطمیع این کشورها 
برای دور شــدن از ایران متمرکز شــده است؛ 
بازی با ســطح مبــادالت تجاری بــا پکن یا 
ارســال پالس همکاری با روســیه در سوریه 
و منطقــه در صورت کاهش روابــط با ایران، 
به این سیاســت باز می گردد؛ امــا باید توجه 
داشت هرچند واشنگتن بر ایجاد گسست بین 
این کشورها تمرکز بیشــتری دارد، اما درواقع 
هدف، ناکارآمــد کردن هر قدرتی اســت که 
 در صدد ایســتادگی در برابــر نظام تک قطبی 

آمریکاست.
در رابطــه با ایران نیــز، آمریکا با همکاری 
متحدان اروپایــی خود، هم زمان در پی اجرای 
سیاســت پلیس خوب و پلیس بد اســت؛ از 
ســویی اروپا خود را به مذاکــره و ادامه برجام 
متمایل نشان می دهد و از سوی دیگر، آمریکا 
به دنبال افزایش فشارها و محدودیت ها نسبت 
به تهران اســت؛ سیاســتی که هدف آن ایجاد 
ســراب و امید غیرواقعی برای افزایش کشش 
تهران به سمت غرب و دوری از شرکای شرقی 
است. با این وجود، پیامدهایی که ویروس کرونا 
بــرای اقتصاد جهانی و اقتصــاد آمریکا در پی 
داشته اســت و عملکرد ضعیف کاخ سفید در 
مواجهه با این چالش و همچنین موفقیت چین ـ 
برخــالف آمریکا ـ در مهار و کاهش پیامدهای 
شــیوع کرونا، این فرصت را بــرای پکن مهیا 
کرده اســت تا فارغ از کارشکنی های آمریکا، 
 جایگاه خــود را به عنــوان ابرقدرتی نوظهور

 تثبیت کند.

امیدغیرواقعی
اما و اگرهای حفظ نظام تک قطبی از سوی واشنگتن

   فراسو    

سجاد محسنی
کارشناس  روابط بین الملل

امیر حکمت
کارشناس مسائل افغانستان

بهنام محمدی 
کارشناس مسائل بین الملل
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تحقق ایران قوی در حوزه اقتصادی بدون شــناخت مســئله و 
بهره گیری از تجربیات کشور خودمان در سال های وابستگی به 
نفت و نیز شناخت تجربیات سایر کشورها در این زمینه، محقق 
نخواهد شــد. به طور معمول، کشــورهای نفتی دارای برخی 
مسائل و مشکالت اقتصادی هستند که این مشکالت در اکثر 
این کشورها مشابه اســت. در علم اقتصاد، ادبیات گسترده ای 
درباره این موضوع شــکل گرفته است که چرا کشورهای نفتی 
با وجود برخورداری از منابع عظیم، به طور معمول رشــدهای 

اقتصادی پایین و شرایط نامناسب اقتصادی را تجربه می کنند؟

راهطیشده!
منهای نفت

بر اســاس گزارش »رویترز«، دفتر پروژه سرمایه گذاری چین ـ 
آمریکا در آخریــن گزارش خود اعالم کرده اســت، چینی ها 
در ســال 201۹ فقط 5 میلیارد دالر در آمریکا سرمایه گذاری 
کرده اند که این رقم نسبت به سال قبل،  کاهش داشته و کمترین 
میزان از زمان بــروز رکود بزرگ اقتصادی در 10 ســال پیش 
تاکنون بوده است. اعمال محدودیت در خروج سرمایه در چین، 
افزایش قوانین نظارتی در ایاالت متحده آمریکا، کاهش رشد 
اقتصادی چین و تشــدید تنش تجاری بین دو کشور در دوران 

ریاست جهوری دونالد ترامپ از علل این کاهش می باشد.

معضلجدیدآمریکا
شاخص

»تورم« عبارت اســت از میزان رشد قیمت کاال ها و خدمات 
کــه بنا بر دالیلی، مانند کاهش عرضه، افزایش تقاضا، کاهش 
ارزش پول ملی، افزایش هزینه های تولید و... رخ می دهد؛ اما 
شیوه  محاسبه  تورم که البته روش های مختلفی نیز دارد، معمواًل 
فاصله های زمانی مشــخص و محدودی را پوشــش می دهد 
چنانکه در هر کشور به صورت ماهانه و ساالنه اعالم می شود. 
اما »انباشت تورم« نرخ مجموعه این تورم ها در یک بازه  زمانی 
بسیار طوالنی تر را نشان می دهد؛ مثاًل اعالم می شود که انباشت 

تورم در دهه 1380 رقمی حدود 200 درصد بوده است.

انباشتتورمچیست؟
افزوده

بررسی مصوبه مجلس پیرامون تغییر واحد پول ملی
در گفت وگوی صبح صادق با سیدبهاءالدین حسینی هاشمی 

صفرهامیروند
تورممیماند!  پرهزینه و کم فایده

ماهیت حذف صفرهــا از پول ملی برای 
اقتصادهایــی کــه در بلندمــدت دارای 
تورم های ساختاری بودند، اقدامی درست 
و به جاست؛ اقدامی که البته باید در شرایط 
و زمان مناســب خود رخ دهــد تا نتایج 
مناسب حاصل شود. یکی از این شرایط، 
ایجاد ثبــات یا وضعیت پایدار در اقتصاد 
آن کشور است. این در حالی است که در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران، حتی به فرض 
حــذف صفرها از پول ملی، به علت حل 
نشدن مشکل تورم و وجود شرایط ناپایدار 
اقتصاد، این صفرها پس از گذشت چند 
سال مجددًا به اقتصاد باز خواهند گشت؛ 
درواقع حذف صفرها اثر مثبتی بر اقتصاد 
ایران نخواهد داشت؛ بلکه در اقتصادهایی 
کــه اصالحات ســاختاری در آنها انجام 
شده اســت، هم زمان یا بعد از انجام این 
اصالحــات، حــذف صفرها به ســبب 
بازگشت حیثیت پول ملی انجام می شود؛ 
ضمن اینکه در بیان نامناسب بودن زمان 
اجرای این طرح در شرایط فعلی، می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ هزینه های اجرای این طرح؛ با اجرای 
این طــرح باید تمام پول هــای فیزیکی، 
اعم از اسکناس و ســکه های موجود در 
سطح کشــور، به علت تغییر واحد پولی 
و بی اعتبار شدن پول های موجود از زمان 
اجــرای این طرح، جمع آوری شــود. در 
کنــار جمع آوری پول هــای موجود، باید 
به همین میزان اســکناس  و سکه  جدید 
چاپ و توزیع شــود. طبیعتًا جمع آوری 
پول های موجــود و توزیع پول های جدید 
هزینه های زیــادی را بر اقتصاد کشــور 
تحمیل خواهد کرد؛ در کنار این موضوع، 
لزوم تغییر نرم افزارهای اســتفاده شده در 
بانک مرکزی و سیســتم چاپ پول یکی 
دیگر از هزینه های اجرای این طرح است؛ 
هزینه هایی که چیزی حدود 3 هزار میلیارد 

تومان برآورد می شود.
2ـ این اقدام هیچ تغییری در قدرت خرید 
شهروندان ایجاد نخواهد کرد؛ برای نمونه 
اگر دستمزد یک کارمند در شرایط فعلی 
سه میلیون تومان باشــد، با حذف چهار 
صفر، حقــوق وی 300 تومــان خواهد 
شــد، در این میان اگر قیمت یک کاال 10 
هزار تومان باشــد، با حذف چهار صفر، 
قیمت آن یک تومان خواهد شد. کاهش 
قیمت اســمی یک کاال از 10 هزار تومان 
به یــک تومان به معنــای افزایش قدرت 
خرید شــهروندان نیست؛ چراکه حقوق 
سه میلیون تومانی یک کارمند نیز به 300 
تومان تبدیل شده اســت؛ اگرچه ممکن 
اســت به لحــاظ کاهش اســمی قیمت 
کاال و خدمات، نوعــی آرامش روانی در 
جامعه ایجاد شود؛ اما این آرامش زمانی 
به صورت حقیقی وجود خواهد داشــت 
که قدرت خرید شهروندان افزایش یابد؛ 
بنابراین در شرایط فعلی اجرای این طرح 

هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
3ـ عدم تناسب مزایا و معایت؛ در شرایط 
فعلی احتمااًل نکته مثبت و نتیجه اجرای 
این طرح در اقتصاد ایران، بار روانی مثبت 
در خوانش اعداد و ارقام قیمت هاســت؛ 
درواقع با ایــن کار دیگر نیازی به نگارش 
ریــال و خوانــش تومان در محاســبات 
بانکی و حســابداری نیســت و با حذف 
چهار صفر، محاســبه اعــداد بزرگ در 
عملیات حســابداری با سهولت بیشتری 
انجام خواهد شد. طبیعتًا این نتایج مثبت 
با هزینه های اجرای این طرح در شــرایط 

فعلی به هیچ وجه هم خوانی ندارد.

یادداشت 

BBBBB حذف چهــار صفر از پول ملی چه
منافع و عوایدی بــرای اقتصاد به 

همراه دارد؟
حذف چهار صفر از پول ملی نشــان می دهد 
اقتصاد کشــور دچار تورم مزمن شده است و 
شــمارش واحد پول برای مردم کشــور، نظام 
حسابداری، بازرگانی، حمل ونقل، مبادالت و 
معامالت ما مشــکل ایجاد کرده است. بر این 
اســاس مســئوالن دولتی و حکومتی به دنبال 
حذف چهار صفر از پول ملی هستند. در واقع 
حذف چهار صفــر از پول ملی در یک اقتصاد 
تورمی، راه حلی برای ســاده کردن حساب و 
کتاب ها در اقتصاد کشــور است؛ بنابراین در 
بهترین حالت، این اقدام برای تغییر وضعیت به 
کاهش تورم منجر نخواهد شد، بلکه صرفًا به 

تغییرات اسمی منجر می شود.

BBBBB یعنی حذف چهار صفر از اقتصاد 
کشور نمی تواند به تغییر مطلوبی در 
اقتصاد ایران منجر شود یا به نوعی 

تحول یا اتفاقی مثبت رخ دهد؟
حذف چهار صفر از پول ملی هیچ اثر مطلوبی 
بر اقتصاد کشور ندارد. این موضوع به کاهش 
یا رفع تــورم از اقتصاد منجر نخواهد شــد و 
هیچ گونه رونق اقتصادی نیــز با این اقدام رقم 
نمی خورد؛ در واقع این کار اصاًل طرح و پروژه 

ویژه ای نیست که بتوان روی آن مانور داد.

BBBBB پس چرا برخی کشورها این اقدام را 
انجام داده اند؟

وضعیت و شــرایط کشــورها با هم متفاوت 
اســت. در وضعیت امروز اقتصاد ایران حذف 
چهار صفر از اقتصاد کشــور مطلوب نیست؛ 
یعنی زمان درستی برای انجام این کار در نظر 
گرفته نشده اســت؛ اگر حذف چهار صفر در 

زمان مطلــوب خود انجام شــود، حتمًا برای 
اقتصــاد مفیــد خواهد بود؛ امــا در وضعیت 
کنونی اقتصاد ایران که کشور با رکود تورمی و 
مشکالت متعددی روبه روست، حذف چهار 
صفر به نوعی موجب سرخوردگی یا شکست 
غرور ملی است؛ مثاًل اگر چهار صفر 10000 
را حذف کنیم، یعنی ده هزار برابر تورم را کم یا 
آن را کوچک کرده ایم که در صورت بازگشت 
صفرها به اقتصاد قطعًا با مشــکالت متعددی 
روبه رو می شویم؛ لذا حذف چهار صفر از پول 
ملی زمانی باید اجرا شود که اقتصاد در شرایط 
رونق باشــد؛ به این معنا کــه حداقل اقتصاد 
کشور چند سالی با چالش تورم روبه رو نباشد 
و تورم از اقتصاد رخت بسته باشد. حذف چهار 
صفر از پول ملی زمانی می تواند مفید باشد که 
اقتصاد با رشــد اقتصادی مواجه باشد و ما از 
دوره رشــدهای منفی اقتصادی خالص شده 
باشیم و شرایط رقابتی در اقتصاد وجود داشته 
باشد؛ یعنی بازار در وضعیت رقابتی به سر ببرد 
و هیــچ گروهی به صــورت انحصاری نتواند 
بر بــازار، اعم از عرضه یا تقاضا تأثیر بگذارد. 
زمانی می تــوان چهار صفر از پول ملی حذف 
کرد که تراز پرداخت خارجی مثبت باشد؛ به 
این معنا که کسری بودجه در حداقل ترین رقم 
ممکن باشــد، اقتصاد کشــور تحریم نباشد، 
اقتصاد با بحران های مختلفی مواجه نباشد و... 
شرایطی که هیچ کدام در اقتصاد امروز ما وجود 
ندارد؛ پس شرایط برای حذف صفرها از پول 

ملی مهیا نیست.

BBBBB یعنی شــما بر این باوریــد که در 
شــرایط کنونی اقتصاد؛ صفرها به 

پول ملی برمی گردند؟
زمانــی مــردم با بازگشــت صفرهــا مواجه 
نمی شــوند که اقتصــاد در رونــق و پول ملی 

تقویت شده باشد، در غیر این صورت بازگشت 
صفرها به پول ملی بسیار محتمل است. شرط 
مخصوص بازنگشــتن صفرهــا، از بین رفتن 
تورم در اقتصاد اســت؛ اما در حال حاضر ما 
با تمام این عارضه ها روبه رو هســتیم؛ تورم در 
کشــور باالی 40 درصد است و کشور تحت 
شــدیدترین تحریم های ظالمانه قــرار دارد، 
دولت کســری بودجه باالیی دارد و اقتصاد به 
هیچ وجه در شرایط رقابتی کامل نیست. وقتی 
در اقتصادی بیکاری به صورت فزاینده ای وجود 
دارد، نشــان می دهد ما در حال حاضر دست 
به کاری زدیم که به احتمال زیاد به بازگشــت 
تعدادی از صفرها یا همه صفرهای حذف شده 

مجبور می شویم.

BBBBB حذف چهــار صفر از پول ملی چه
بار روانی ای بر جامعه دارد؟

این اقدام قطعــًا در کوتاه مدت در معامالت و 
مبادالت اختالل ایجــاد می کند؛ هر چند که 
حذف چهار صفر از پول ملی به گفته مسئوالن 
در مدت دو تا سه ســال اتفاق می افتد، اما در 
معامالت صورت گرفته تا عادی شدن آن برای 
مردم ایجاد اختالل می کند. از ســوی دیگر، 
شــما وقتی 5 میلیون تومان حقوق بگیرید، با 
حذف صفرها در اصل شما 500 تومان حقوق 

گرفته اید.
وقتی به شــما چنین رقمی به عنوان حقوق یا 
دستمزد اعالم شود، قطعًا دچار توهم و مشکل 
تردید نسبت به گذران امور زندگی می شوید، 
یا مثاًل قیمــت کاالیــی 10000 تومان بوده، 
اآلن 1 تومان شده است، این مسئله ما را دچار 
مشکالتی می کند که در درازمدت با آن مواجه 
می شویم. قطعًا اینکه بازرگانان برای محاسبات 
خرد و کالن، خودشــان را به وضعیت جدید 
عادت بدهند، زمان بر است و مشکالتی را به 

مردم عارض می کند؛ اما بعد از گذشت زمان 
مشخصی، به تدریج رقم های جدید ملکه ذهن 
مردم می شــود وبه حساب و کتاب با آن عادت 

می کنند.

BBBBB برخی کارشناسان معتقدند حذف 
چهار صفر از پول ملی ممکن است 
سبب تورم شود، آیا این تحلیل را 

درست می دانید؟
می توانــد موجب تورم کوچک یــا به عبارتی 
خفیف در اقتصاد شود؛ این تورم ناشی از این 
است که فروشنده ها به همین راحتی  تمایلی به 
حذف چهــار صفر از قیمت ها ندارند، یا مثاًل 
ممکن اســت یکی یا دو صفر را نگه دارند. با 
توجه به اینکه محاسبه برای برخی تا مدت ها 
ســخت خواهد بود، تا زمانی که با شــرایط و 
نرخ هــای جدید خود را تطبیــق دهند، دچار 
دردسرهایی می شویم که کمی تورم در آن دور 

از ذهن نیست.

BBBBB آیــا می توان از تجربه کشــورهای 
دیگــری که صفــر را از پــول ملی 
خود حذف کرده انــد، مواردی را 

آموخت؟
حتمًا، ترکیه، روسیه، برزیل، آرژانتین، ونزوئال 
و برخی کشــورهای آفریقایی صفر را از پول 
ملی خود حذف کرده انــد، هرچند برخی از 
این کشــورها بعد از حذف صفر دچار بحران 
مقطعی شدند، اما بعد به حالت رونق و تعادل 
رســیدند؛ حذف کردن صفر در این اقتصادها 
به نوعی راحت کردن حساب و کتاب بود؛ اما 
نباید مانند برخی کشورهای آفریقایی یا روسیه 
سیاســت گذاری کنیم که عملکرد غلط ما به 
بازگشــت چندباره صفرها به پول ملی منجر 

شود.

مجلس شــورای اســالمی کلیات طرح حذف چهار صفر از پول ملی را که در چند ســال گذشــته کش و قوس های فراوانی را پشت سر گذاشته است، به 
تصویب رســاند. اگرچه بانک مرکزی و دولت حذف چهار صفر از پول ملی را به عنوان ضرورتی برای اقتصاد ایران عنوان می کنند، در شماره گذشته نیز در 
گفت وگو با علی قاسمی، کارشناس ارشد اقتصادی نگاه و دالیل موافقان این طرح را تبیین کردیم، در این شماره و با توجه به اهمیت بررسی همه جانبه مسئله، 
با »ســیدبهاءالدین حسینی هاشمی« از کارشناسان بانکی و مخالفان اجرایی شــدن حذف چهار صفر در برهه کنونی گفت وگویی ترتیب دادیم که در ادامه 

می خوانید:

حمیدرضا جوانبخت
خبرنگار 

میالد شکری
خبرنگار
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تبری از ساکتین

  انســان ها در هــر اردویی که 
باشند، اگر درایت و تعقل آن را 
انتخاب نکرده و ناخواسته در آن قرار گرفته 
باشند، طبیعی اســت نسبت به اهداف و 
شرایط آن اشــراف کافی نداشته یا به آنها 
پایبند نباشند؛ افزون بر این، ممکن است 
بعضی از اعضای جامعــه در گذر زمان 
دچار اســتحاله شــوند و بــه آرمان ها و 
هدف های نهضت پشت کنند؛ برخی هم 
ممکن است هدف تبلیغات یا نفوذ دشمن 
قرار گیرند؛ این افراد چه بی تفاوت باشند و 
چه آنکه در دامن دشمن غلتیده باشند، باید 
از سوی اعضای جامعه شناسایی و دوباره 
به اردوی حق جذب شــوند و اگر جذب 

نشدند، باید شامل تبری شوند.
در حقیقت، یکی از جلوه های تبری، 
تبری از انسان های بی طرف و بی حرکت 
اســت، اگرچه بــه ظاهــر در جبهه حق 
باشند. این قاعده ناشی از مبنای تاریخی 
صف بندی حق و باطل اســت؛ یعنی در 
ایــن میدان، حد وســط و منطقــه امن و 
ســالمت وجود ندارد؛ هرکس از صف 
توحیــد و والیت حق جدا شــدـ ولو به 
خیــال خود در وســط بمانــدـ ملحق به 
جبهه طاغوت اســت؛ بی طرفی در اینجا 
واژه ای بی معناست. به روایت شیخ مفید، 
حضرت امیر)ع( فرموده اند: »هرکه با ما 

نباشد، بر ماست.« 
آیت  الله العظمی خامنه  ای  حضــرت 
در کتاب »پیشــوای صادق« روایتی را از 
امام صادق)ع( می آورند که در آن اوضاع 
جامعه اسالمی پس از شهادت حضرت 
سیدالشــهدا)ع( بیان شده است که فقط 
چند نفر انگشت شــمار ثابــت ماندند و 
از دیــن و ایمان خود منحرف نشــدند. 
حضرت درباره »یحیی بن ام الطویل« یکی 
از این شخصیت های تأیید شده که در آن 
برهه بر ایمان خود پایدار ماند و همچون 
دیگران که به  ســان مگســان گــرد اراده 
حاکمان می چرخیدند، منحرف نشد، بیان 
می کند او وارد مسجد پیامبر)ص( می شد 
و با صدای بلند از کسانی که ادعای والیت 
داشتند، اما ساکت نشسته بودند و با حکام 
جور کنــار می آمدند و بــر وضع موجود 
اعتراض نمی کردند، اعالم برائت می کرد 
و ایــن آیه  را که یــاران ابراهیم خلیل)ع( 
می خواندند، بــر آنان تــالوت می کرد: 
»َکَفْرنا ِبُکْم َو َبدا َبیَننــا َو َبیَنُکُم اْلَعداَوُة َو 

َبدًا«)ممتحنه/ 4(
َ
اْلَبْغضاُء أ

در »تحــف  العقــول« هــم از امــام 
ســجاد)ع( چنین نقل شده است: »نشانه 
زاهدان در دنیا،  که از دنیا چشم پوشیده و 
به آن بی رغبتند، این است که هر دوست 
و یاری را که با آنــان هم عقیده و هم فکر 
و هــم دل و هم خواســت نیســت، ترک 
می کنند.«  این بیان به ما می آموزاند که باید 
با دیگرانی که اهداف ما را دنبال نمی کنند، 
انگیزه ما را ندارند و دنبال تحقق حکومت 
علوی و حکومت حق نیســتند، غریبه و 
بیگانه باشیم. امام ســجاد)ع( همچنین 
می فرماید: »رفت وآمد و برخورد شــما با 
کسانی که اراده شــما و فکر و راه شما را 
نمی پیمایند و ندارند و هدف نمی گیرند، 
باید رفتاری غریبه وار و بیگانه وار باشــد و 
آنها را باید ترک کرد.«  به این ترتیب باید 
مرزهای اعتقــادی و فرهنگی را در میان 
اعضای جبهه حق هم شناخت و کسانی 
که به ظاهر در جبهه حق هســتند، اما از 
نظر افکار و کردار در اردوگاه دشمن قرار 
دارند، شناسایی کرد و نسبت به آنان تبری 

جست. 

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

 »ولنبلوّنکم بشیٍء من الخوف و الجوع و 
نقٍص من األمــوال و األنفس و الّثمرات و 

بّشر الّصابرین« )بقره/ ۱55(

کرونا، تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که 
همه خالیق را بدون نگهبان در خانه های شان 
حبس و زندانی کرده ای »ولله جنود الّسماوات 
و االرض« )فتــح/ 4 و 7(؛ که بی ســر و صدا 
و بدون اینکه چشــمی بتواند تــو را ببیند، در 
قوی ترین مکان های محافظت شده با نگهبانان 
مســلح، نفوذ می کنی: »وان یمسســک الله 
بضر فال کاشــف له إال هــو« )یونس/ 107(؛ 
که زندگی را بر انســان ها همچون روز قیامت 
نموده ای و انسان از برادر، خواهر، پدر، مادر، 
فرزند، همســر، قوم، خویش، دوست و بیگانه 
فاصله می گیرد: »یوم یفرُّ المرُء من أخیه و أّمه 
و أبیه و صاحبتــه و بنیه لکل امرٍی منهم یؤمئٍذ 
شــاٌن یغنیه« )عبس/ 37ـ34(؛ که در کشــتن 

افراد فقیرو غنی، رئیــس و مرئوس، کارفرما و 
کارگــر، بی عدالتی نمی کنی و بین آنان تفاوت 
نمی گــذاری: »ُکلُّ نفٍس ذائقــة الَموت« )آل 
عمران/ 185(، )انبیاء/ 35(، )عنکبوت/ 57(؛ 
که ثروت ثروتمندان، دیگر در بیمارستان های 
خصوصی هــم برای شــان خطر تــو را دفع 
نمی کند: »أّمن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم 
مــن دون الرحمن« )ُملک/ 20(، »یوم ال ینفع 
مال و ال بنون« )شعراء/ 88(؛ که قوی ترین سهام 
و ثروت ثروتمندان جهان با شنیدن آمدنت در 
مقابلت ُکرنش کردند و ارزش خود را از دست 
دادند: »فظّلت أعناقهم لها خاضعین« )شعراء/ 
4(؛ که خالیق را به سبب جرم شان در زندانی 
به وسعت دنیا و در همه خانه ها با پای خودشان، 

بدون هیچ گونه زندان بانی زندانی کنی.
کرونا، تو آمده ای برای غفلت زدایی. معمواًل 
باید هر زندانی در کنــج زندان با خود خلوت 
کند و از خود بپرســد چه گناهــی کرده که به 
جرم آن زندانی شــده است و هرچه زودتر توبه 
و عذرخواهــی کند، »رّبنا ظلمنا أنفســنا و إن 
لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاســرین« 
)اعراف/ 23(، تو آمده ای تا بچشانی بر ما درد 
نیازمندانی را کــه در اطراف مان بودند، ولی ما 

آنها را نمی دیدیم که از شــرم نداشتن لباس و 
کفش نو، آجیل، شیرینی و تنقالت عید نوروز، 
خود را در خانه حبس می کردند و از عید نفرت 
داشتند. آمده ای تا به ما بچشانی درد خانه نشینی 
ایتام نیازمند را: »یحســبهم الجاهل أغنیاء من 

التعّفف« )بقره/ 273(
تــو آمده ای ُمــردن فقیر و غنی را یکســان 
کنی. آمده ای تا مجلس ختمی در کار نباشــد، 
ازدحامی در کار نباشد، تا آن کس که نه ثروت 
دارد و نــه طائفــه و جمعیت، گرفتار شــرم و 
خجالت نشود. تو آمده ای تا مرگی که حقیقت 
زندگی ماست خیلی نزدیک نشان دهی: »إنهم 
یرونه بعیدًا و نراه قریبــًا« )معارج/ 6 و 7(؛ تو 
آمده ای تا بر بشر نعمت سالمتی اش را گوشزد 
نمایی و بگویی که خدا به تو بدهکار نیســت؛ 
ای انســان، این تویی که تا عمر داری بدهکار 
خدایــی: »إعملوا آل داوود شــکرًا و قلیٌل من 
عبادی الّشکور« )سبأ/ 13( تو آمده ای که به یاد 
بیاوری خدایی را که بشر فراموشش نموده بود: 
»و ال تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
اولئک هم الفاسقون« )حشر/ 1۹(؛ تو آمده ای 
تا از مکر و تزویر دغل کاران بدسگال دنیا پرده 
 بــرداری و آنان که خــود را مهد تمدن معرفی 

می کنند و تبلیغات شان در پیشرفت گوش فلک 
را کر نموده است، به دنیا نشان بدهی و نمایان 
کنی که طبل توخالی اند: »إن أوهن البیوت لبیت 

العنکبوت« )عنکبوت/ 41(
تو آمده ای که اتوکشــیده های ظاهرساز را 
دزدان حرفه ای نشان دهی. تو خوب نشان دادی 
که ادعای حقوق بشــر در آمریکا و اروپا، دروغ 
و یاوه ای بیش نیســت و آنجا که نفع شان اقتضا 
کند، نه تنها حقوق بشر، که جان و مال انسان ها 
نیــز برای آنها بهایی ندارد. تو اگر هم ســاخته 
دست مکاران ددمنش باشی، به هدایت الهی 
به ســوی آنان برمی گردی و نابودی آنان را رقم 
می زنی، ان شاءالله: »وال یحیق المکر السّییء 

إال بأهله« )فاطر/ 43(.
کرونا، گرچه جمعــی از هم نوعان ما را از 
نفس انداختی و ما هم برای آن ناراحتیم، ولی 
چه بســا خداوند حکیم خیر زیــادی را برای 
مــردم جهان درون تو قرار داده اســت که ما از 
آن بی خبریم: »فعسی أن تکرهوا شیئًا فیجعل 
الله فیه خیــرًا کثیرًا« )نســاء/ 1۹(؛ گرچه بد 
می دانیمت، اما چه کنیم که اذن خدای قادر را 
داری: »قل کٌل من عند الله فماِل هوالء القوم ال 

یکادون یفقهون حدیثًا« )نساء/ 78(.

خداوند قرآن را کتاب هدایت قــرار داده و در آن 
از سرگذشت انســان هایی گفته است که در این 
دنیا، خوب یا بد، زندگی کرده اند. این داستان ها 
به این علت بیان شده اند که فرزندان آدم برای قدم 
گذاشتن در مسیر زندگی و رسیدن به منزل مقصود 
چراغ راهی داشته باشــند و گرفتار وسوسه های 
شیطان نشوند. وقتی از قوم عاد و لوط می گوید و 
رفتارهای زشت آنان را دلیل عذاب شان می داند، 
یعنی انسان ها باید راهی درست در پیش گیرند تا 
سرنوشت شان نیک باشد؛ به همین علت وقتی نام 
فردی در قرآن می آید که دوست یا دشمن خداوند 
بوده است، اول باید شاخصه های دوست یا دشمن 
خدا را بشناســیم و دوم در راه دوســتان خداوند 
برویم و از راه و رفتار دشمنان خدا دوری کنیم؛ اما 

آیا انسان ها عبرت می گیرند؟
خداوند در قرآن و در ســوره »مسد« نام یکی 
از لجوج ترین دشمنان اسالم و پیامبر خدا)ص( 
را ذکــر می کند؛ کســی که به هر کاری دســت 
زد تــا پیامبر)ص( را بیازارد و مــردم را از گرد او 

پراکنده کند و او کسی نیست جز »ابولهب«. دقیقًا 
مشخص نیست علت دشمنی ابولهب و همسرش 
با رسول خدا)ص( چه بود؛ اما همین قدر می دانیم 
که آتش دشــمنی اش با اسالم، مسلمین و پیامبر 
اسالم)ص( هر لحظه برافروخته تر و سوزاننده تر 

می شد.
او میــان ســران قریــش که تصمیــم به قتل 
پیامبر)ص( گرفته بودند، حضور داشت و به این 
تصمیم رأی مثبــت داد؛ چنانکه قباًل به این اقدام 
دست زده بود. او در جنگ بدر حضور پیدا نکرد، 
اما فردی را به جای خود تجهیز و به جنگ فرستاد. 
ابولهب هفت روز پس از جنگ بدر بر اثر بیماری 
پوســتی به درک واصل شد. دو شب بدن او روی 
زمین ماند و کســی او را دفن نمی کــرد تا به این 
بیماری دچار نشود، تا جایی که بوی تعفنش همه 
را آزار می داد. پس از آن بود که به پیشنهاد مردی 
از قریش بدون لمس کردن نعشش او را روی تخته 
چوبی گذاشــتند و به بیرون مکــه بردند و آن قدر 

سنگ رویش ریختند تا مدفون شد.
تفســیر »مجمع البیان« در ذیل آیه شریفه »و 
أنِذر عشیرَتَک األقربیَن« از ابن عباس روایت آورده 
است: »وقتی این آیه نازل شد، رسول خدا)ص( 
بر باالی صفا رفت و با بلندترین صوتش فریاد زد: 
یک خبر مهم. قریشیان بدون درنگ دورش جمع 

شدند و پرسیدند: چه شده است مگر؟ فرمود: به 
نظر شــما اگر خبری بدهم که فردا صبح یا امروز 
عصر دشمنی بر سر شما می تازد، از من می پذیرید 
یا نه؟ همه گفتند: بلی، برای اینکه ما از تو دروغی 
نشنیده ایم. فرمود: هم اکنون شما را انذار و هشدار 
می دهم از عذابی سخت که در انتظار شماست. 
ابولهب گفت: تبا لک  )مرگت باد( برای این همه 
مــا را صدا زدی و اینجا جمــع کردی؟ و خدای 

عزوجل در پاسخ وی سوره مسد را نازل کرد.«
طارق محاربی نقــل می کند: »روزی در بازار 
ذی العجاز ]ظاهرًا از بازارهای مکه بوده اســت[ 
جوانی را دیدم که می گفت: أیها الناس، قولوا ال 
اله اال الّله تفلحوا؛ و مردی از پشت سر به پای او 
سنگ می زد و پای او را مجروح کرده بود و فریاد 
می زد: أیها الناس، إّنه کذاب؛ او دروغ می گوید، 
ســخنی از وی باور نکنید. پرسیدم: این شخص 
کیست؟ گفتند: آن محمد)ص( است که خود را 
پیامبر معرفی می کند و این عمویش، ابولهب است 

که او را تکذیب می کند.« 
خداوند در سوره مســد نکات قابل مالحظه 
برای عبرت پذیران ذکر کرده است؛ از جمله اینکه 
اگر انسانی به دشــمنی با اسالم و پیامبرش اقدام 
کند، بهره ای از این دنیا و هر چه به دست می آورد، 
ندارد؛ بر همین اســاس ســوره »مسد« در مقام 

ِبی َلَهٍب 
َ
ْت َیَدا أ رد ابولهب نازل شــد؛ در آیه »َتَبّ

«، کلمه »تب« به معنی »بریده می شــود«  َوَتَبّ
ْغَنی َعْنُه َماُلُه َوَما َکَسَب« هم به این 

َ
است؛ آیه »َما أ

اشاره دارد. 
برابر روایتی، شبی پیامبر)ص( به خواب دید 
فریاد العطش ابولهب در دوزخ بلند اســت؛ اما 
از انگشت ابهامش آب می نوشد. چون راز آن را 
پرســید، گفت: »به  آن  جهت که ثویبه را به  سبب 
والدت تو آزاد  کردم.« همچنین در برخی نقل ها 
آمده خداوند طریقه مرگ همســر ابولهب را در 
این سوره ذکر کرده است. همه مسلمانان شنیده 
ُتُه 

َ
بودند که در ســوره مسد آمده اســت: »َواْمَرأ

اَلَة اْلَحَطِب؛ ِفی ِجیِدَها َحْبٌل ِمن َمَسٍد«؛ در  َحَمّ
حالی که همسر او هیزم بیاور معرکه است، طنابی 
به گردن اوســت؛ اما معنایش را نمی دانستند تا 
روزی که ام جمیل برای برداشتن آب کنار چاهی 
می رود. ســطل را پــر از آب می کند و کنار دیوار 
چاه می گذارد. وقتی که می نشیند تا سطل را روی 
دوش خود بگذارد سطل به داخل چاه برمی گردد، 
لیف خرما به گردنش گــره می خورد و او را خفه 
می کند. مردی عرب هنگام عبور از آن مکان این 
صحنه را می بیند و به سمت شهر می دود و فریاد 
اَلَة  ُتُه َحَمّ

َ
اَلَة اْلَحَطِب، َواْمَرأ ُتُه َحَمّ

َ
می زند: »َواْمَرأ

اْلَحَطِب.«

دشمنخدابهرهایازدنیایخودنمیبرد
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

به مناسبت 2۴ رمضان، روز به درک واصل شدن سرسخت ترین دشمن رسول خدا)ص(

قرآن می فرماید: »خداوند متعال همان است که 
بزرگ تر و در اوج غناست.« آداب دریافت کردن 
از این خدای بزرگ آن اســت که کوچک شویم؛ 
پس اولین ذکر نماز الله اکبر اســت؛ یعنی خدایا 
من کبریایی تو را فهمیدم که آداب ذکر را رعایت 
می کنم. »اقم الصالة لذکری«؛ اصلی ترین ذکر ما 
نماز اســت. ببینید در نماز چقدر تواضع هست؛ 
رکوع و دو ســجده در هر رکعت اســت و مدامًا 

الله اکبر هست.
لذا مرحوم آیت الله بهجــت می فرمود: نماز 

فقط اول وقت باشد، به همه جا می رسید.
شب عید فطر را از دســت ندهیم؛ این شب 
همانند شــب قدر اســت، حتی شــاید انســان 

بیش از شــب قدر بخشــیده شــود. شــب عید 
فطر در زمین و آســمان جشن اســت؛ خداوند 
هر بنده گناهکاری را می بخشــد، بــه اندازه کل 
 ماه رمضان که بخشــیده اســت، شب عید فطر 

می بخشد. 
اولیای خدا شب عید فطر تا صبح نمی خوابند، 
حیف شان می آید که بخوابند. آدمی که شب عید 
فطر را نخوابد، صبح برای نماز عید فطر مســت 
خواب است؛ آن مســتی، مستی قشنگی است، 

مستی نماز عید فطر زیباست.
مکــرر دعــا می کنیم کــه خدایــا هرچه به 
پیامبر)ص( و آل پیامبر)ع( دادی، به من هم بده و 
هر خطر و ضرری که به آنها نرساندی، به من هم 

نرسان. ذره ای کمتر از آنچه خدا به اهل بیت داده 
است، قبول نمی کنید.

 روایــت داریم: »ذکــر علی عبــادة«؛ ذکر 
علی بن ابی طالب)ع( و اهل بیت)ع( هم متصل 
به ذکر خداست؛ خودشان فرموده اند: »ان ذکرنا 
من ذکر الله.« بعضی ها این مشــکل را دارند که 
چرا در ذکر توجه شــان عمیق نیســت. یکی از 
راه های تمرین برای حل این مشــکل، ذکر امام 
حسین)ع( است؛ امام حسین)ع( لطف و عنایتی 

دارد که وقتی به در خانــه اش می روی، یک 
لحظه عمیقــًا تو را متوجه می کند و آن 

یک لحظه عمیق بــرای تمام عمر 
کافی است.

شبعیدفطرهمانندشبقدر
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان

   منبر    

 حجت االسالم
 غالمرضا گودرزی

 مسئول نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه حفاظت ولی امر

ویروسیبرایغفلتزدایی
برداشتی قرآنی در باب شیوع کرونا
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پرونده

وابط با ابزار فرهنگ عادی سازی ر
 هادی سیدافقهی در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

قدس
نگاهی به 

 آخرین تحوالت فلسطین 
به بهانه روز جهانی قدس

زهرا ظهروند
خبرنگار

عادی سازی روابط کشــورهای عربی با رژیم صهیونیستی از 
طرق مختلف در سال های متمادی انجام می شد؛ اما بیشتر در 
سطح حکام و مســئوالن این کشورها بوده است؛ ولی اخیرًا 
با فرهنگ سازی های مختلفی که برخی کشورهای عربی انجام 
می دهند، در حــال ایجاد فرهنگ ارتباط مردم این کشــورها 
هســتند تا ملت ها نیــز همراه حکام شــوند و از این طریق به 
اهداف خود برسند. در همین زمینه با دکتر »هادی سیدافقهی« 
کارشناس مســائل غرب آســیا گفت وگو کردیم که در ادامه 

می خوانید:

 در گفت وگو با حسن هانی زاده بررسی شد

 ترامپ در کاخ سفید
 بحران در تل آویو

بعد از چندمرحله برگزاری انتخابات در رژیم 
صهیونیستی و به نتیجه رسیدن تشکیل یک 
دولت واحد، ســرانجام ائتالفی به رهبری 
»بنیامین نتانیاهو« و »بنی گانتس« تشکیل 
شده اســت که بر اســاس این توافق، قرار 
شد 18 ماه ابتدایی »نتانیاهو« نخست وزیر 
باقی بماند و »بنی گانتس« وزارت دفاع را 
عهده دار باشد، سپس نتانیاهو، جای خود را 
به »بنی گانتس« بدهد. با همه این تفاسیر، 
اختالفاتی در رژیم صهیونیســتی به وجود 
آمده  و نظام سیاســی دچــار چالش های 
متعددی شــده اســت. در همین زمینه با 
»حسن هانی زاده« کارشناس مسائل منطقه 

گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:  

BBBBB با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی 
بــا تنش های داخلی روبه روســت 
و نظام سیاســی آن دچار آشفتگی 
شده و این موضوع به تشکیل یک 
ائتالف برای اســتقرار دولت منجر 
شده است، شــرایط نظام سیاسی 
رژیــم صهیونیســتی و ناتوانی در 
تشــکیل دولت این رژیم را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در واقع از زمان تشــکیل رژیم صهیونیستی در 
ســال 1948، برای نخســتین مرتبه است این 
رژیم دچار چالش جدی تشــکیل کابینه شده 
است؛ شرایط داخلی فلسطین اشغالی همچنین 
اختالف بین جریان های افراطی دینی و احزاب 
چپ صهیونیستی موجب شده است برای اولین 
مرتبه درون ساکنان سرزمین های اشغالی نوعی 
شــکاف سیاســی و اجتماعی جدی به وجود 
بیاید. همچنین نگاه حاکمیت رژیم صهیونیستی 
به طبقات و قشــرهای جامعه یهودی موجب 
شده اســت نوعی تقابل میان همه طیف های 
سیاسی ـ اجتماعی موجود در فلسطین اشغالی 

شکل بگیرد.  
نادیده گرفتن یهودیان فاالشــه کــه از اتیوپی 
مهاجرت کرده انــد، همچنین نگاه تحقیرآمیز 
حاکمیت به یهودیان ســفاردی موجب شــده 
اســت بخشــی از جامعه یهودی نســبت به 
حاکمیت دچار گسست شود، در حال حاضر 
بیش از 40 درصد اقشــار جامعــه یهودی از 
فاالشــه ها و ســفاردی ها که یهودیان شــرقی 
هستند، تشکیل شده است و این گروه ها نسبت 
به حاکمیت بدبین شــده اند؛ لذا این رویکرد 
و نــگاه بدبینانــه تأثیر خود را روی کنســت و 
انتخابات رژیم صهیونیستی باقی گذاشته است؛ 
لذا میان احزاب آبی و سفید و لیکود نوعی تقابل 
جدید ایجاد شــده است. حزب آبی و سفید به 
رهبری »بنی گانتس« معتقد است سیاست های 
»بنیامیــن  و غیــر اصولــی  ســرکوب گرانه 
نتانیاهو« در ده سال گذشته موجب شده رژیم 
صهیونیستی به شدت دچار انزوا شود و باید یک 
جریان به اصطالح میانه و چپ وارد حاکمیت 

شود تا شرایط تل آویو را بهبود ببخشد.

بعد از سه بار شکســت »بنیامین نتانیاهو« در 
انتخابات، وی در حال حاضر تالش می کند تا 
به نوعی همچنان قدرت را در اختیار داشته باشد 
و از طرف دیگر، »بنی گانتس« نیز درحقیقت 
درصــدد برکناری »بنیامین نتانیاهو« اســت؛ 
بنابراین رهبران رژیم صهیونیستی به این نتیجه 
رسیده اند که در این فضای ناهمگون، باید راه 
حل میانه ایجاد کنند و به همین دلیل تقســیم 
قدرت بین »بنیامین نتانیاهو« و »بنی گانتس« 
موجب شــده اســت در حــال حاضر فضای 
سیاسی رژیم صهیونیســتی به صورت شناور 
اداره شود؛ به طوری که یک کابینه پایدار در این 
رژیم حاکم نیست؛ چراکه »بنیامین نتانیاهو« 
بیش از دو سال نمی تواند در قدرت باشد، سپس 
قدرت به طور مستقیم به »بنی گانتس« منتقل 

خواهد شد.

BBBBB 2020 به نظر شــما انتخابــات 
آمریکا چه اثری در وضعیت ناپایدار 

دولت صهیونیستی دارد؟
نگرانی هایــی در تل آویــو وجــود دارد؛ اینکه 
وضعیت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
به گونه ای باشــد که در انتخابــات 2020 به 
قدرت نرسد؛ به همین دلیل، آنچه در این رژیم 
می گذرد، نتیجه وضعیت ناپایدار آمریکاست. 
نگرانی دیگر، وحشــت حزب جمهوری خواه 
از این اســت کــه احتمااًل »دونالــد ترامپ« 
نتواند بــار دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
انتخاب شود و حزب دموکرات و شخص »جو 
بایدن« در انتخابت پیروز شوند و طبیعی است 
که این تغییر، اثر مســتقیمی بر دولت غاصب 
صهیونیستی داشته باشد؛ چراکه حزب لیکود 
ارتباط تناتنگ و مستقیمی با جمهوری خواهان 
دارد، در حالی که حزب آبی و سفید به رهبری 
»بنی گانتس« به نوعی با دموکرات ها در ارتباط 

است.

BBBBB شما آینده تشــکیل کابینه در رژیم 
صهیونیســتی را چگونه پیش بینی 

می کنید؟
همه چیــز متوقف بر این اســت که انتخابات 
آمریکا چگونه پیش برود؛ اگر »دونالد ترامپ« 
در انتخابات 2020 به پیروزی برســد، امکان 
دارد بــار دیگــر »بنیامین نتانیاهــو« به عنوان 
نخست وزیر دائمی انتخاب شــود و کابینه بر  
اساس شاکله انتخابات آمریکا شکل بگیرد که 
یک کابینه افراطی و ســرکوب گر خواهد بود؛ 
ضمن اینکه ممکن است انتخابات کنست برای 
چهارمین بار در این فرایند زمانی کوتاه، شکل 
بگیرد؛ اما اگــر دموکرات ها مخصوصًا »جو 
بایدن« به پیروزی برسند، طبیعی است که »بنی 
گانتس« قدرت را در اختیار بگیرد و بر اساس 
رفتار دموکرات ها و شخص »جو بایدن« کابینه 

به شکل یک کابینه معتدل خواهد بود.

BBBBB از نظر شــما این دولت ائتالفی در 
تل آویو چگونه دولتی است؟

دولتی است که بین احزاب کوچک و افراطی 
و احزاب چپ تشکیل شــده است و یک جّو 
بدبینانه بین این احزاب وجــود دارد. در حال 
حاضر حدود هشــت حزب مختلف چپ و 
دینی و راســت افراطی در ایــن کابینه حضور 
دارنــد و این احزاب نســبت بــه حاکمیت 
»بنیامین نتانیاهو« نظر مناســبی دارند و او 
را به عنوان فردی قدرتمند می دانند؛ ضمن 
اینکه نباید فراموش کرد »نتانیاهو« یک 
پرونده ســنگین فساد مالی دارد و به هر 
شــکلی قصــد دارد در حاکمیت باقی 
بماند و به شــدت از سوی جمهوری خواهان 
آمریکا حمایت می شود؛ در عین حال احزاب 
چپ هم از روی ناچــاری وارد کابینه 
شده اند؛ چراکه به هر حال بعد از 
دو سال به طور طبیعی قدرت به 
حزب آبی و سفید به رهبری 
»بنی گانتس« منتقل خواهد 

شد.
 

یادداشت 
معامله قرن و چالش های 
صداقت ناگهانی آمریکا!

از زمان به وجود آمدن درگیری  بین رژیم 
صهیونیستی و فلسطین، حل این مسئله از 
اولویت های  دولت های آمریکا است. از 
»جیمی کارتر« و تشکیل جلسات مذاکره 
در کمپ دیوید گرفتــه تا برگزاری کمپ 
دیوید دو در سال 2000 به میزبانی دولت 
»بیل کلینتون« یا تالش های »اوباما« برای 
اجرایی کــردن راه حــل دو دولتی، همه 
اقداماتی بوده است که البته درنهایت هم 

به  جایی نرسیده است.
دولت آمریکا به دلیل ذی نفع بودن در 
مسئله فلســطین و به سبب حمایت های 
بی شــائبه اش از صهیونیست ها، در طول 
تاریــخ، اثرگذاری و محوریــت خود را 
برای حل وفصل این موضوع از دست داده 
اســت. »دونالد ترامپ« چهل وپنجمین 
رئیس جمهور آمریکا، به خوبی این مسئله 
را دریافته اســت و به همین دلیل دیگر به 
دنبال حل وفصل بی طرفانه مسئله فلسطین 
نیست. او به جای این کار قصد دارد آرمان 
نهایی صهیونیســت ها را هرچه سریع تر 
برای آنها محقق کند، صادقانه و یک راست 
به سراغ اصل موضوع می رود: به رسمیت 
شــناختن قدس به عنــوان پایتخت رژیم 
صهیونیســتی، کمک به ایــن رژیم برای 
الحاق بخش های دیگری از کرانه باختری 
به ســرزمین های اشــغالی و به رسمیت 

شناختن شهرک سازی های غیر قانونی.
 مســئله دیگر اما نوع تجربه تاریخی 
ملت هــای منطقــه از مســئله مذاکره و 
معامله بــا آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
اســت. مســلمانان که هر کدام به  نوعی 
از مذاکره، مصالحه یــا معامله با آمریکا 
زخــم خورده اند و منافع ملــی خود را به 
ســبب حضور در این نــوع مذاکرات از 
دســت داده اند، حاضر نیســتند بپذیرند 
مهم ترین مسئله جهان اسالم با معامله ای 
به سرانجام برسد که بین ایاالت متحده و 
رژیم صهیونیستی بسته می شود و منطقه 
و فلســطین در آن نادیده گرفته می شوند. 
مذاکره یا مصالحه ای که حق فلســطینان 
بــرای بازگشــت به ســرزمین های خود 
در آن دیده نشده باشــد و در عین حال به 
اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان ندهد، 
نمی تواند برای مردم منطقه یا جهان اسالم 
 پذیرفتنی باشد.می توان گفت ترامپ دو 
چیز را به روشنی مشــخص کرده است؛ 
یکی کارزار فشــار حداکثــری به ایران و 
دیگری مسئله صلح خاورمیانه )یا همان 
معامله قرن( و سرعت بخشیدن به اجرای 
آن. با این حال، همان طور که مسئله کمپین 
فشار حداکثری بارها به اذعان بسیاری از 
کارشناســان آمریکایی با شکست مواجه 
شــده اســت، معامله قرن نیز به دومین 
شکســت ترامــپ در عرصه سیاســت 

خارجی اش تبدیل خواهد شد.

ثمانه اکوان
کارشناسبینالملل

BBBBB عادی سازی روابط بین جبهه اعراب با رژیم صهیونیستی از 
چه زمانی شروع شده است، چه اهدافی در آن دنبال می شود 

و چه منافعی برای هر دو طرف دارد؟
استکبار و استعمار جهانی با کمک صهیونیسم بین الملل، دو کشور را 
طراحی کردند که یکی در قالب رژیم صهیونیســتی و یکی هم در قالب 
عربستان سعودی بود که این کشورها از همان گذشته همکاری های پشت 
پرده با یکدیگر داشته اند. »عبدالعزیز آل سعود« بنیان گذار عربستان سوم 
بود؛ چون عربستان دو مرتبه تشکیل شد و شکست خورد؛ اما عبدالعزیز 
آل سعود با کمک انگلیســی ها و آمریکایی ها باالخره موفق شد »نجد« 
و »حجــاز« را یکپارچه و کل شــبه جزیره را به نام خــود ثبت کند و نام 

»المملکة العربیة السعودیة« بر این کشور گذاشته شود.
زمانی که عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربســتان سعودی شد، نامه ای 
برای »سر پرسی کاکس« که نماینده تام االختیار بریتانیای کبیر در منطقه 
بود، نوشت که در آن گفته شده بود من عبدالعزیز آل سعود و آل فیصل اقرار 
می کنم مانعی ندارم آقای »سر پرسی کاکس« نماینده تام االختیار بریتانیای 
کبیر فلسطین را به یهودیان بینوا بدهند و از این تعهد تا روز قیامت نه خود 
و نه فرزندانم برنمی گردیم. بنابراین اینجا دیگر بحث عادی سازی نیست، 
بلکه بحث بنیان گذاری است؛ در بستر تاریخ، ما چنین کشورهایی داریم 

که خودشان از ابتدا بنیان گذار رژیم صهیونیستی هستند.
در کنــار آنها حکامی وجــود دارند که تابوی تحریــم روابط با رژیم 
صهیونیســتی را می شکســتند و تقبیح می کردند؛ اما در مقطعی که این 
کشورها با رژیم صهیونیستی روابط رســمی برقرار کردند، دیگر بحث 

عادی سازی مطرح نبود؛ برای نمونه »انور سادات«  طبق معاهده »کمپ 
دیوید« و »ملک حسین« نیز طبق معاهده »وادی عربه« به قول خودشان 

روابط را رسمی کردند.
این در حالی اســت کــه روابط مردم مصــر و اردن هرگــز با رژیم 
صهیونیستی عادی نشد، بلکه روابط حکام با یکدیگر عادی شد؛ البته فقط 
روابط دیپلماتیک و تشریفاتی برقرار کردند که بعد از آن نیز »انور سادات« 
چوب خیانت خود را خورد و در نهایت شهید »خالد اسالمبولی« وی را 
به درک واصل کرد؛ این نوع دوم روابط عادی با رژیم صهیونیســتی بود. 
جدیدًا این تابو در ســطح جهان عرب در حال شکستن است و می بینیم 
پرچم دار این عادی ســازی عربستان ســعودی، امارات، قطر، بحرین و 
دیگر کشورها هســتند؛ یعنی ابتدا در بنیان گذاری شرکت کردند، سپس 
در برقراری روابط دیپلماتیک و در نوع ســوم که در حال حاضر اســت، 
می خواهند روابط ملت ها را با مردم رژیم صهیونیســتی عادی ســازی 
کننــد؛ لذا در اینجا دیگر روابط دیپلماتیک جــواب نمی دهد؛ چراکه از 
طریق روابط دیپلماتیک امتحان کردند و دیدند به هدف خود نمی رسند 
و مردم با همدیگر محشور نشدند؛ بنابراین به جای عادی سازی در حال 

فرهنگ سازی هستند.

BBBBB اشــاره کردید یک  ســری از کشــورها در مدل سوم رابطه 
عادی سازی با رژیم صهیونیستی، در حال فرهنگ سازی این 
روابط از طریق ملت ها هســتند؛ در این باره بیشتر توضیح 

می دهید؟ 
برای نمونه دو ســریال »ام هارون« و »مخرج ۷« پخش می شــود که 
البته قبل از آنها نیز سریال هایی پخش شده بود، اما به این حد از وقاحت 
نبودند. اینجا فرهنگ سازی بسیار خطرناک تر از عادی سازی است؛ چراکه 
تا وقتی فرهنگ سازی نشــود، قبح قضیه برای مردم نمی ریزد؛ لذا چنین 
فرهنگ سازی می کنند که مثاًل آنها نیز مثل خود ما بوده اند و زجرکشیده 
هستند و حق مالکیت و ادعا دارند و در این منطقه صاحب تاریخ و سابقه 

هستند.
در اصل، داستان »ام هارون« بر پایه همین موضوع است و 

اینکه چرا شما به مردم رژیم صهیونیستی ظلم می گویید. 
پشت بند این سریال ها و در راستای همان عادی سازی 
و فرهنگ سازی، اســتادان دانشگاه ها و نویسنده های 
کشــورهای عربســتان ســعودی، کویت، امارات و 
جاهای دیگر به صورت بسیار گسترده  حمله می کنند 

و منکر چیزی به نام فلسطین می شوند و می گویند شما 
فلسطینی ها، قوم قجر و اصالتًا ترک و بادیه نشین هستید 
و به آنهــا اهانت می کنند. در حال حاضر عربســتان 
ســعودی، رهبران سیاســی و نمایندگان حماس در 

عربستان را زندانی کرده است. تمام این اقدامات از طریق هنر، توئیت و 
مقاله یا از طریق زندان و فشار یا معامله قرن همگی در راستای ایجاد یک 
حاشیه امن بسیار قوی، اطمینان بخش و مستدام برای رژیم صهیونیستی 

صورت می گیرد و این کار اآلن در عراق هم در حال انجام است.
با توجه به اینکه دشــمنی مردم عراق، چه شــیعه و چه سنی، با رژیم 
صهیونیســتی بسیار ریشــه دار اســت و نمی توانند در آنجا کاری انجام 
دهند، می خواهند عادی ســازی این روابــط را با حکام عراق پی بگیرند 
که در حال حاضر این عادی ســازی را از کردستان عراق شروع کرده اند 
و آقای »مســعود بارزانی« می گوید هیچ مشکلی ندارد پرچم این رژیم 
غاصب را در کردســتان برافراشــته ببیند؛ بنابراین مسئله عادی سازی، 
پروژه ای مرحله بندی و زمان بندی شــده است و متأسفانه در هر زمانی با 
موافقت نسبی در حال پیشرفت است. ملت عرب هم خواب هستند؛ آن 
نویسندگانی که روزی علیه رژیم صهیونیستی مقاالت آتشین می نوشتند، 
متأسفانه امروز با دالرهای نفتی عربستان، امارات و قطر در حال انحراف 

هستند. 

BBBBB در خالل صحبت های تان گفتید این عادی ســازی پروژه ای
زمان بندی و مرحله بندی شده است؛ مثالی در این باره ذکر 

می کنید؟
برای نمونه اول ســعی کردند از طریق توریســم، برگزاری مسابقات 
ورزشی بین کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، کارهای هنری مشترک، 
برگزاری سمینارها و برنامه های گفت وگو محور، برگزاری نمایشگاه ها و 
کارهای رســانه ای که با یکدیگر انجام می دهند این عادی سازی را پیش 
ببرند، ســپس از طریق مالقات خــارج از چارچوب رســمی و دولتی 
روشنفکران که می گویند ما استادان دانشگاه ها می خواهیم با یکدیگر بحث 
کنیم و بگوییم تا چه زمانی این دشــمنی با رژیم صهیونیستی می خواهد 
ادامه پیدا کند، پی گرفته می شود که یکی از سردمداران این نشست های 
سیاسی »انور عشقی« صاحب یک مؤسسه پژوهشی خاورمیانه است. قباًل 
این نشست ها محرمانه بود، اما در حال حاضر روی آنتن تلویزیون می رود؛ 
پس اول ســری و بعد نیمه پنهان بود و اآلن دیگر در ابعاد مختلف کاماًل 
علنی شده است؛ برای نمونه وزیر ورزش رژیم صهیونیستی که یک خانم 
است به مساجد امارات می رود و از آنها بازدید می کند، یا آقای »شیمون 
پرز« در بازارهای قطر قدم می زند و با مردم دست می دهد و خود را معرفی 

می کند؛ لذا شیوه ها و وسیله های زیادی برای اهداف خود دارند.

BBBBB ســخنگوی جنبش انصارالله یمن اعالم کرده است اقدام 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در پخش سریال های 
تلویزیونی، همچون »مخــرج ۷« در ماه مبارک رمضان با 
هدف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است؛ در این 

باره توضیح می دهید؟
بله، همین طور اســت و واضح تر از زبان هنر وجود ندارد؛ چراکه زبان 
هنر زبان بســیار مؤثری است؛ یعنی گاهی یک فیلم یا تابلو کار صد کتاب 
و سخنرانی را می کند؛ چراکه از این طریق مسئله را سه بعدی می بینیم و آن 
را کامل لمس می کنیم. آنها متوجه شده اند زبان هنر، مثل سریال ها، فیلم ها 
و نقاشی ها خیلی روی انســان اثر می گذارد و در اصل اثری که هنر دارد، 
قالب های سیاسی ندارد؛ بنابراین به شــدت در حال سرمایه گذاری روی 
چنین موضوعاتی هستند.در مقابل، ما نیز هیچ کار جدی و اثربخشی جز 
یک  ســری کارهای جزئی نکرده ایم. با اینکه توان ما خیلی باالست، اما با 
همدیگر هماهنگ نیستیم. ســاکنان صهیونیست سرزمین های اشغالی با 
کم و زیاد، حداکثر ۵ میلیون نفر و جمعیت عربستان 24 میلیون نفر است 
که البته همه آنها نیز مردم عربستان نیستند، در حالی که ملت های عرب و 
جهان اسالم یک میلیارد و خرده ای هستند. در اینجا این سؤال ایجاد می شود 
که چرا هنرمندان، نویســندگان، ورزشکاران و به قول برخی ها سلبریتی ها 
تشــکلی ایجاد نمی کنند و اگر برای دین، آیین و کیش خود غیرت دارند، 
چرا با همدیگر متحد نمی شوند که با اقتدار وارد میدان رقابت با آنها شوند؟

به یادماندنی تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی 
جمله های رهبــر معظم انقالب در ســال 
1394 ایــن بــود کــه فرمودنــد: رژیــم 
صهیونیســتی 25 ســال آینده را نخواهد 
دید. آمریکایی ها برای تأمین و حفظ امنیت 
این رژیــم غاصب که در راســتای حفظ و 
تأمین منافع  خودشــان نیز است، هر کاری 
انجام می دهنــد و با اقدامــات مختلفی، 
همچــون تحریــک تروریســم در منطقه، 
تأسیس داعش و گروه های تروریستی دیگر، 
تقویت پایگاه های نظامی خود در ســوریه، 
تحریم کشــورهایی که با رژیم صهیونیستی 
مخالف هســتند و ایجاد شورش و ناامنی 
در این کشــورها قصد دارند به باقی ماندن 
غده سرطانی منطقه کمک کنند. در بررسی 
آخرین نقشه های کاخ سفید در این راستا، با 
»جعفر قنادباشی« کارشناس مسائل  منطقه 

گفت وگو کردیم که در ادامه می آید:

BBBBB بــا توجه بــه صحبت هــای رهبر 
معظم انقالب مبنــی بر اینکه رژیم 
صهیونیســتی 25 ســال آینده را 
نخواهد دید، بفرمایید سناریوها و 
برنامه های آمریکا برای تأمین امنیت 

این رژیم چیست؟
آمریکایی هــا در قضیــه باقــی مانــدن رژیم 
صهیونیستی ســه نوع فعالیت انجام می دهند 
که یکی از اصلی ترین آنها این اســت که سعی 
می کنند درخواســت های آنها اجرا شــود، به 
ویژه در زمان ریاســت »دونالــد ترامپ« این 
سیاست بسیار پررنگ است و روابط ترامپ با 
صهیونیســت ها، هم از حیث خانوادگی و هم 
سیاسی، بسیار نزدیک است؛ برای نمونه در سال 
گذشــته دیدیم ترامپ »معامله قرن« را مطرح 
کرد که هنوز به مرحله اجرا نرســیده اســت؛ 
مسئله بعدی بخشیدن بخشی از »جوالن« به 
رژیم غاصب و نیز انتقال ســفارت از تل آویو به 
بیت المقدس است؛ البته اقدامات دیگری هم 
انجام داده اند؛ مثاًل باقــی ماندن آمریکایی ها 
در ســوریه. فعالیت مهم دیگر این اســت که 
آمریکایی ها یک  ســری راهبــرد را در منطقه 
خاورمیانه دنبال می کننــد و هر منطقه راهبرد 
و سیاســت خاصی دارد که در آن، اصلی ترین 
سیاست حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است 
و ایــن هدف ربطــی بــه جمهوری خواهان و 
دموکرات هــا ندارد؛ درمجمــوع این موضوع 
هــدف آمریکایی هاســت و هر شــخصی که 
رئیس جمهور باشد یا هر حزبی که در پارلمان 
یا کنگره حضور داشــته باشد، این سیاست را 
دنبال می کند. سومین فعالیت به مسائل دیگری 
مربوط می شــود کــه در اثــر اقداماتی امنیت 
اشــغالگران قدس حفظ می شود؛ برای نمونه 
عربستانی ها یک  سری هزینه می کنند و روابط 
خود را با آمریکا گسترش می دهند، ولی بخشی 
از آن به این مربوط می شــود کــه تل آویو از آن 
بهره برداری کند یا روابطی که با صهیونیست ها 
و اروپا دارند و مســئله بعدی رخ دادن اتفاقات 
خاصی اســت که به نوعی به باقی ماندن رژیم 

صهیونیستی کمک می کنند.

BBBBB ،منظور شــما از روابط عربســتان 
همان بحث عادی ســازی روابط با 

تل آویو است؟ 
بله، ایــن یک اتفاق خاص اســت؛ 

آمریکایی ها  به  یعنی عربستانی ها 
فشار بیاورند که معامالت بزرگی 
صورت بگیــرد و داللی خاصی 
بین عربســتان و صهیونیست ها 

آمریکایی ها  کــه  می شــود  آغاز 
از این داللــی برای باقــی ماندن 

اشــغالگران قدس استفاده می کنند. 
بحث بعدی این است که اروپا و آمریکا 

وارد برخی مناقشات می شوند 
کــه صهیونیســت ها از آن 

می کنند.  بهره بــرداری 
یک  ســری اتفاقات 

کــه در راهبرد 

آمریکا نیست، بلکه به اتفاقات خاصی مربوط 
می شــود که رخ می دهد؛ مــورد دیگر تحریم 
روسیه از ســوی آمریکاست که به نوعی منافع 

صهیونیست ها در آن دنبال می شود.

BBBBB آمریکا اخیرًا کشــورهایی را که با 
رژیم صهیونیستی مخالف هستند، 
تحریم می کند؛ مثل لبنان و عراق، 
 تــا عالوه بر به هــم ریختن محیط 
سیاسی این کشورها، اقتصاد آنها را 
نیز دچار چالش کند؛ در این باره نیز 

توضیح بفرمایید.
هــدف آمریکایی ها از این شــورش ها و به هم 
ریختن کشــورهای محور مقاومت، دو بخش 
ساختار سیاسی و امنیت این کشورهاست که 
این سیاستی جدید است؛ درواقع آمریکایی ها 
بعــد از اینکــه در عرصه مقاومت شکســت 
خوردنــد، این سیاســت را اجــرا کردند. با 
توجه بــه اینکه آمریکایی هــا در قضیه داعش 
و سیاست های دیگرشــان در منطقه شکست 
CIA  خوردند، می توان گفت پروژه ای است که

طراحی و دنبال می کند کــه البته هزینه هایش 
نیز از طریق عربســتان پرداخت شــده است. 
گفته شده این جنگ از نوع چهارم است؛ یعنی 
جنگ داعش یک جنگ ســری بود که مخفی 
کار می کــرد؛ اما این جنگ بــه جای اینکه در 
بیابان و کوه باشــد، بهره اش به طور مســلم به 
صهیونیست ها می رسد. داعش طرحی مشترک 
بود کــه آمریکایی ها و انگلیســی ها طراحی 
کــرده بودند و هزینه آن را عربســتان پرداخت 
می کرد و نیروهایش نیز از کشورهای مختلف 
تأمین می شــد. در اینجا نیز به نوعی یک طرح 
مشترک است؛ چراکه هزینه آن را عربستان تقبل 
می کند؛ از این رو این نیز یکی دیگر از اقداماتی 
است که برای حفظ امنیت رژیم اشغالگر قدس 
انجام می شــود که درواقع نوعــی ایران زدایی 
است و می خواهند محور مقاومت به هم بریزد 
و حضور ایران کم رنگ شــود تا این رژیم باقی 

بماند.

BBBBB ،آمریکا برای تأمین امنیت تل آویو 
در موضوع تحریک تروریســم چه 
اقدامات دیگری انجام می دهد، به 
ویژه در بحث مسائل اخیری که در 

سوریه و عراق اتفاق افتاده است؟
داعش ارتش ســری بســیار پرخرج است که 
آمریکایی ها ایجاد کردند و بــرای پیدایش آن 
زحمت هــای فراوانی کشــیده شــد؛ در واقع 
یک گروه به روزشــده القاعده اســت، ولی با 
عضوگیری بسیار بیشتر که از 80 کشور جهان 
انجام شــد؛ آمریکایی ها در این طرح پرهزینه 
شکست ســختی خوردند، داعش فرو پاشید، 
نیروهای شان را از دســت دادند و االن امکان 
عضوگیری برای داعش بســیار کم است؛ اما 
آنچه االن مسلم اســت، این است که مجددًا 
در حــال فعال کردن این ســرمایه گذاری خود 
هســتند که این هم در راســتای ناآرام سازی و 
اغتشاشات عراق اســت؛ به عبارتی، در حال 
حاضــر عراقی ها به نوعی بیــن دو فک، یعنی 
ارتش خیابانی یا همان جوکرها و ارتش بیابانی 
یا همان ارتش سری آمریکایی ها، قرار گرفته اند 
که هر دو طــرف یک هدف را دنبال می کنند و 
می خواهند زیرســاخت های عراق را تخریب 
و این کشــور را ناآرام کنند و ســاختار سیاسی 
ارزشــمندی را که بسیار گرانبهاست، به 

هم بریزند و ناآرامی ایجاد کنند. 

 محور مقاومت و  استیصال صهیونیسم

از زمانی که محور مقاومت در غرب آسیا شکل گرفت، 
بحرانی جدی برای اشــغالگران قدس ایجاد شــد که 
تاکنون موجب عقب نشــینی مستمر رژیم صهیونیستی 
شده اســت. تل آویو نه تنها راهکاری برای برون رفت از 
بحران نیافته اســت، بلکه هر روز در مقابل این روند رو 
به رشد، ضعیف تر دیده می شــود. رژیمی که در خیال 
امپراتوری از نیل تا فرات بود، مدت هاست توانی برای 
رویارویــی با مقاومت غزه ندارد. روزگاری بود که مردم 
فلسطین فقط می گریختند یا با توسل به گروه های چپ، 
فقط می توانستند ضرباتی محدود به صهیونیست ها بزنند 
که خود بهانــه ای برای توجیه جنایات بی شــمار رژیم 
تل آویو را فراهم می کرد. سال های بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، انگیزه دینی به یاری جوانان فلسطینی آمد تا با 
ستمگران صهیونیست بجنگند.  سال های دو دهه قبل، 
در دســت جوانان فلسطینی فقط سنگ بود؛ نه عقبه ای 
راهبردی داشتند و نه توانی برای بازدارندگی، چه رسد به 
پیش دستی عملیاتی. هنوز محور مقاومت شکل امروزی 
را نداشــت؛ لبنان زیر چنگال تل آویو بود و ایران درگیر 

جنگ با صدام، این مزدور رژیم صهیونیستی. 
انتفاضه اول با ترفند ســازش و قراردادهای یک ســویه 
مادریدـ اسلو خاموش شد؛ اما با پیروزی حزب الله لبنان 
در سال 2000 و آزادســازی جنوب این کشور بود که 
گروه های فلسطینی  توانستند از حزب الله لبنان به عنوان 
نمونه ســازمان رزم موفق به صورت دقیق الگوبرداری 

کنند؛ درنتیجه شــاخه های نظامی احزاب فلسطینی به 
آن سو گرایش یافتند. برای اولین بار در داخل مرزهای 
فلسطین اشغالی، موازنه وحشت به تل آویو تحمیل شد 
و صهیونیســت ها مزه ترس از موج انفجار و عملیات 
استشهادی در شهرها را چشیدند و مهاجرت معکوس 

به خارج از فلسطین اشغالی آغاز شد.
انتفاضه دوم حفاری زیر مسجداالقصی را متوقف 
کرد و غزه هم آزاد شــد، اما تازه ماجــرا برای محور 
مقاومت شروع شده بود.  بعد از آزادی غزه و موفقیت 
حماس در انتخابات 200۵ بود که ریاســت سازمان 
امنیت تشــکیالت خودگردان در غزه بــه یک مزدور 
انگلیسی، موســوم به »محمد دحالن« رسید. بعد از 
مدتی، نیروهای این خائن با حماس درگیر شدند، اما 
مقاومت اســالمی به پیروزی رســید و سراسر غزه را 
تســخیر کرد. دحالن، این نورچشمی صهیونیست ها 
به امارات فرار کرد. غزه دیگر می توانســت یکپارچه 
در اختیار مقاومت باشــد. در این شرایط ضلع جنوبی 
محور مقاومت تکمیل شده بود، حزب الله از شمال و 
غزه از جنوب. از زمــان آزادی غزه تاکنون چند جنگ 
خونین میان مقاومت و رژیم صهیونیستی روی داد که 

با شکســت تل آویو به پایان رســید. فاصله جنگ ها با 
ارتش صهیونیست هر بار کوتاه تر شده و از 22 روز به 
دو ساعت کاهش یافته است.  ضرب شست مقاومت از 
برد هزار متر تفنگی به برد صد کیلومتر و احتمااًل بیشتر 
موشکی ارتقا یافت؛ دیگر رژیم صهیونیستی گزینه ای 
در برابر حماس و جهاد اســالمی ندارد. عرض اندام 
صهیونیست ها به پرتاب چند بمب از راه دور خالصه 
می شــود که در ازای آن از طــرف مقاومت موجی از 

کاتیوشا حتی موشک دریافت می کنند.

BB چشم انداز اجمالی مقاومت فلسطین
الف ـ از 1948 تا 1980، ســال های قبــل از پیروزی 
انقالب اســالمی که همه امیدها به ارتش های فرتوت 

عربی بسته شده بود.
ب ـ دهه 1980 و انتفاضه اول که به سنگ پرانی محدود 

بود و با ترفند سازش خاموش شد.
ج ـ دهــه اول قــرن بیســت ویکم کــه بــا انتفاضــه 

مسجداالقصی شروع و به آزادی غزه منجر شد. 
دـ دهه دوم قرن حاضر که راکت، سپس موشک به یاری 

نیروهای مقاومت در غزه آمد.

ه ـ دهه ســوم قرن بیســت ویکم احتمااًل یکــی از این 
گزینه ها روی می دهد: عقب نشینی رژیم صهیونیستی 
از مجاورت غــزه؛ جنگ خونین و پیش روی نیروهای 
مقاومت در ســاحل یا صحرا؛ انتفاضه سوم در کرانه 
غربی، این بار مســلحانه و بــدون مخالفت نیروهای 
ساف و آزادی کامل شهرهای آن ناحیه؛ شروع عملیات 
آزادسازی جوالن که بزرگ ترین وحشت تل آویو  است. 

BBدستاوردهای محور مقاومت در فلسطین
موفقیــت اول ـ جبهه مقاومــت در آخرین درگیری در 
آبان 1۳98 نشــان داد به توانایی تولید موشــک هایی 
دست یافته اســت که به راحتی می تواند فواصل دور، 
مانند بئرالسبع، تل آویو، قدس غربی و ایالت را هدف 
بگیرد؛ مضاف بر اینکه همه پرتاب هایش از سامانه های 
پدافندی تاد و پاتریوت نیز عبور می کنند، چه رســد به 

فالخن داوود و گنبد آهنین. 
موفقیت دوم ـ مقاومت اسالمی در لبنان، سپس غزه 
و اکنون در یمن در حمایت از معیشــت مردم فعالیت 
خوبی داشت و زندگی های بسیاری را از معرض نابودی 
رهانید. این حمایت اجتماعی و اقتصادی بدنه مردمی 

مقاومــت را در لبنان، یمن و غــزه تقویت کرد. اکنون 
می توان گفت محور مقاومت در ســه بخش توانست 
موفق عمل کند: اول نظامی، دوم عقیده و سیاســت، 
سوم اقتصادی و اجتماعی. موفقیت سوم ـ خوددرگیری 
و تفرقه میان صهیونیســت ها برای اولین بار است که 
روی می دهد. این رژیم در مدت یک ســال گذشته سه 
بار انتخابات پارلمانــی برگزار کرد و برای چند ماه در 
تشکیل کابینه ناموفق بود. در این شرایط رسمیت دادن 
به غصب زمین های بیشــتر در کرانه غربی چه مشکل 
بنیادینی را از این رژیم حل خواهد کرد؟ تالش تل آویو 
با حمایت واشنگتن در نمایش مضحک »معامله قرن« 
قطعًا به جایی نمی رسد و محور مقاومت دست برتر را 
در معادالت خواهد داشــت. اکنون صهیونیست ها با 
بحران سیاســی داخلی، آتش باری از غزه، درگیری در 
کرانه غربی و بیم از یورش بزرگ در جوالن و الجلیل 

روبه رو هستند.
موفقیت چهارم ـ مسلمانان فلسطین همه اهل سنت 
هســتند، اما حامیان مقاومت و آزادی این ســرزمین را 
ایران، حزب الله لبنان و انصارالله یمن تشکیل می دهند 
که همه شیعه هستند. ایجاد مقاومت اسالمی و رویکرد 
محور یکپارچه توانســت همه تالش انگلیس و آمریکا 
برای مرزبندی های تفرقه افکن، مانند هالل شیعی، هالل 
ســلفی و اتحاد اخوانی را نقش بــر آب کند. مقاومت 
اسالمی چه در لبنان، چه در فلسطین و چه در یمن برای 
نجات امت اســالمی تالش می کند و این رویکرد ضد 
ظلم که موجب انقالب اسالمی در ایران شد، نشان داد 
می تواند عاملی برای اتحاد امت اسالمی هم باشد. این 
در حالی است که دولت سعودی اعضای حماس را که 

سنی هستند، بازداشت و زیر شکنجه قرار می دهد.

محمدپارسا نجفی 
روزنامهنگار

 در گفت وگو با جعفر قنادباشی بررسی شد

یکا  آمر نسخه  ین   آخر
برای حفظ امنیت اشغالگران!
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یکی از حوادث پرمناقشه سال های ابتدایی پیروزی 
انقالب اســالمی، اختالف بر ســر شــکل گیری 
کابینــه دولــت »محمدعلــی رجایــی« در زمان 
ریاست جمهوری »ابوالحسن بنی صدر« بود. طبق 
قانون اساسی، پیشــنهاد وزیران به رئیس جمهور از 
جانب نخســت وزیر صورت می گرفــت و تأیید و 

معرفی آنها به مجلس با رئیس جمهور بود.
پس از انتخــاب رجایی به نخســت وزیری، از 
همان آغاز بر سر انتخاب کابینه اختالفات جدیدی 
به  وجود آمد. در این مقطع دیدگاه های طرفین درباره 
کابینــه متفاوت بود. رجایی بر کابینه یک دســت و 
بنی صــدر بر کابینه ائتالفی تأکیــد می کرد. از آنجا 
که رجایی و بنی صدر از بینشــی متفاوت برخوردار 
بودند، صالحیت ها و لیاقت های افراد نیز در اندیشه 
هر یــک از آنها متفاوت بود و هــر یک معیارهایی 
درباره وزرا داشــتند. بنی صدر خواستار این بود که 
کابینه ای ائتالفــی را از همفکران خود انتخاب کند 
و تمایل نداشت وزرا از نهادهای انقالبی، که غالبًا 
افرادی متعهــد و انقالبی بودند، باشــند و فقط بر 
تخصص تأکید می کــرد. رجایی در این باره نظری 
مخالف رئیس جمهــور داشــت و همانند حزب 
جمهوری اسالمی بر اهمیت تعهد در کنار تخصص 
پافشــاری می کرد؛ وی معتقد بود برای اینکه بتواند 
کشــور را اداره کنــد، باید کابینه ای یک دســت از 

نیروهای انقالبی و متعهد شکل گیرد.
رجایی طی جلســه ای با حضور نمایندگانی از 
نهادها و نیروهای انقالبی، نظر آنها را در گزینش و 
انتخاب وزرا جویا شــد. در این جلسه وی بار دیگر 
بر سیاســت کلی انتخاب وزیــران، یعنی مکتبی، 
انقالبی و مقلد امام خمینی بــودن، تأکید کرد و از 
شرکت کنندگان خواست افراد پیشنهادی خود را به 
صــورت مکتوب معرفی نمایند. رجایی در دیدار و 
مشورت با امام خمینی)ره(، در اول شهریور 135۹، 
توضیحاتــی درباره روند انتخــاب کابینه به اطالع 
ایشان رســاند. فردای آن روز رجایی در مالقات با 
رئیس جمهور، فهرست بیست  نفره اعضای کابینه 
خود را معرفی کرد. بنی صدر پس از این جلســه، 
در سوم شهریور، دو نامه متفاوت خطاب به رجایی 
نوشت؛ در نامه اول اعالم کرد به جز وزرای دفاع و 
کشور به دلیل حساسیت وضع کشور، درباره سایر 
وزرا کاری ندارد؛ اما در نامه دوم اعتراض شــدید 
خود را به نحوه و چگونگی گزینش وزرا اعالم کرد؛ 
بنابراین به دلیل مخالفت بنی صدر با بعضی از وزرا، 

خصوصًا وزیر کشور، معرفی کابینه به تأخیر افتاد.
بنی صدر به علت آنچه وابســتگی حزبی وزیر 
پیشــنهادی، یعنی »حجت االســالم ناطق نوری« 
نماینده امام در جهاد سازندگی، اعالم نمود، با وزیر 
کشــور مخالفت کرد. همچنین بر ســر کاندیدای 
وزارت امــور خارجه نیز بحث هایی درگرفت. پس 

از آن، طبق دســتور بنی صدر در سوم شهریور، نام 
ناطق نوری از فهرست اعضای دولت حذف شد.

با هدف نزدیک کــردن مواضع رئیس جمهور و 
نخست وزیر، در چهارم شهریور جلسه ای با حضور 
بنی صــدر، رجایی، حجت االســالم ســیداحمد 
خمینــی، حجت االســالم هاشمی رفســنجانی، 
حجت االسالم  موســوی اردبیلی،  حجت االسالم 
مهدوی کنی، بازرگان، معین فر و عزت الله سحابی 
برگزار شــد که باز هم توافقی کامل درباره اعضای 
کابینه حاصل نشــد. ســرانجام پس از دیدارهای 
جداگانه رئیس جمهور و نخست وزیر با امام)ره(، در 
هشتم شهریور، جلسه ای سه  ساعته بین رئیس جمهور 
و نخســت وزیر برگزار شــد و طی آن، آنها درباره 
فهرســت اعضای کابینه، به جز وزیــر دفاع، توافق 
کردنــد.  بنی صدر که ظاهرًا همچنان از فهرســت 
وزرای پیشنهادی ناراضی بود، در همین روز نامه ای 
درباره کابینه آینده خطاب به امام)ره( نوشــت و از 
ایشان ورود به قضیه را درخواست نمود. امام)ره( نیز 
در جواب یادآور شدند قصد ندارند در این گونه امور 
دخالت کنند و موازین همان بود که کرارًا گفته اند و 
خواستار تفاهم میان مسئوالن برای انتخاب هرچه 
سریع تر کابینه شدند. با توجه به اینکه برای بنی صدر 
مسجل شد امام)ره( درباره انتخاب کابینه دخالتی 
نخواهند کرد، در نهم شهریور، طی نامه ای به مجلس 
نظر خود را در زمینه وزرای پیشنهادی رجایی اعالم 

کرد. هم زمان بــا این تحــوالت، خبرگزاری های 
خارجی تالش می کردنــد اختالفات موجود میان 
نخست وزیر و رئیس جمهور در زمینه معرفی کابینه 
را تحلیل کنند. سخنرانی های اعتراضی بنی صدر از 
یک  سو و ادامه تأخیر در اعالم کابینه و اظهار نگرانی 
برخی شخصیت ها و گروه های سیاسی از سوی دیگر 
و نیز تأکید آنها بر حل وفصل سریع موضوع، موجب 
شــد باز هم از طریق امام)ره( مســائل حل وفصل 
شــود؛ بر این اســاس در 14 شــهریور، طی دیدار 
رئیس جمهور با امام خمینی)ره( مقرر شد بنی صدر 
اسامی وزرایی را که تصویب شده اند، اعالم کند و 
وزرای باقی مانده را نیز تا اشخاص قابلی پیدا شدند، 
به تدریج معرفی کند. پس از این تأکید امام)ره(، در 
15 شهریور، در جلسه ای با حضور رئیس جمهور، 
نخست وزیر و همچنین »حجت االسالم محالتی« 
دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، در زمینه تشکیل 
کابینه بحث و تبادل نظر شــد. بالفاصله پس از این 
دیدار، نخســت وزیر از تفاهم خود با رئیس جمهور 
درباره 14 نفر از وزرا خبر داد. در روز 16 شهریور، 
در جلسه علنی مجلس، رئیس مجلس هم زمان دو 
نامه جداگانه رئیس جمهور در اعالم 14 وزیر کابینه و 
نخست وزیر در اعالم 21 نفر از اعضای کابینه خود 
را به مجلس قرائت کرد؛ وزرای تأیید شده از جانب 

بنی صدر عبارت بودند از:
1ـ حســن عارفی، وزیر آمــوزش عالی؛2ـ عباس 

دوزدوزانی، وزیر ارشــاد ملــی؛ 3ـ هادی منافی، 
وزیر بهداری؛4ـ دکتــر محمدعلی فیاض بخش، 
وزیر بهزیســتی؛ 5ـ محمود قندی، وزیر پســت و 
تلگراف؛6ـ سرهنگ جواد فکوری، وزیر دفاع؛7ـ 
موسی کالنتری، وزیر راه و ترابری؛8ـ محمدشهاب 
گنابادی، وزیر مســکن؛۹ـ محمدرضا نعمت زاده، 
وزیــر صنایع و معادن؛10ـ محمد ســالمتی، وزیر 
کشــاورزی؛11ـ محمدرضــا مهدوی کنــی، وزیر 
کشــور؛ 12ـ محمود احمدزاده، سرپرست فوالد؛ 
13ـ حسن عباســپور، وزیر نیرو؛ 14ـ بهزاد نبوی، 

وزیر مشاور در امور اجرایی.
بنی صدر بــا هفت نفر از 21 وزیر پیشــنهادی 
رجایی موافقت نکرد؛ ایشــان عبارت بودند از:1ـ 
علی اکبــر پــرورش، وزیر آموزش و پــرورش؛ 2ـ 
دکتر محســن نوربخش، وزیر اقتصــاد و دارایی؛ 
3ـ سیداســماعیل داودی، وزیر برنامه و بودجه؛ 4ـ 
میرحسین موســوی، وزیر امور خارجه؛ 5ـ احمد 
توکلی، وزیر کار؛6ـ دکتر حســن عباس پور، وزیر 

نیرو؛7ـ اصغر ابراهیمی، وزیر نفت.
سرانجام پس از سخنان مفصل نمایندگان موافق 
و مخالف کابینه، نماینــدگان مجلس رأی خود را 
درباره کابینه رجایی اعالم کردند. در نهایت، کابینه 
چهارده نفری رجایی در روز 1۹ شــهریور، با 16۹ 
رأی موافــق، 14 مخالــف و 10 ممتنع رأی اعتماد 

گرفت و در 20 شهریور رسمًا شروع به کار کرد.

پس از کودتای 1332، آمریکایی ها، 
انگلیسی ها را عقب زدند و به دست 
برتر در تحوالت سیاســی ایران تبدیل شدند. 
نفوذ گسترده آمریکایی ها در ارتش، بیش از هر 
جای دیگر نمایان بود و محمدرضا که سودای 
قدرت یابی در منطقه غرب آســیا را داشت، با 
همه توان به نزدیکی و وابستگی به آمریکایی ها 
می اندیشــید؛ به ویژه پــس از ارائــه دکترین 
نیکســون، همراه با افزایــش درآمدهای نفتی 
ایران، ســیل تجهیزات نظامی آمریکایی روانه 
کشور ما شد تا آن را به پایگاه اصلی آمریکا در 
منطقه حساس خلیج فارس تبدیل کند و ایران را 
به ظاهر ژاندارم منطقه قرار داد تا تضمین کننده 
منافع آمریکا در منطقه باشد. این توسعه ظاهری 
ارتش با هزینه کردهای گسترده ای همراه بود که 
مهم ترین آن اشراف همه جانبه آمریکایی ها بر 
ارتش ایران بود. »خاطــرات ژنرال هایزر« از 
جمله منابعی اســت کــه در شــرح ابعاد این 
وابستگی می تواند روشنگر باشد. محمد حسین 

عادلی کتاب هایزر را در سال 
1365 ترجمــه و مؤسســه 
خدمات فرهنگی رسا آن را 

منتشر کرد.
نکتــه ای قابــل مالحظه که 
درباره هایزر باید به آن توجه 
داشت، آشنایی وی با مسائل 
نظامی و سیاسی ایران است. 
هایزر بنا به مسئولیت خویش 
دارای ارتباطات گســترده با 
ایران در عالی ترین ســطوح 

نظامی و سیاســی بود: »در اوایل سال 1۹78 
شاه از آمریکا خواست تا او را برای ایجاد یک 
سیســتم کنترل و فرماندهی و ایجاد دکترین و 
اصــول و وظایف عملیاتی ســازمان نیروهای 
مســلح کمک کند... در اواسط آوریل 1۹78، 
وزارت دفاع مرا برای همکاری با اعلی حضرت 

به ایران اعزام داشت.«
 آنچه شــاه در مالقــات با هایزر بــه وی بیان 
می دارد، حاوی نکته پراهمیتی است که توجه 
به آن در ادامه این بحث کاماًل ضروری است: 
»شاه به من گفت از اینکه سرپرستی این پروژه 
را به عهده دارم، خوشــحال اســت؛ زیرا فکر 
می کند من شــیوه حکومت و نیروهای مسلح 
او را دریافته و تفاوت بین سیســتم آمریکایی و 
ســلطنت در ایران را درک کرده ام. گفت یکی 
از نیازمندی های اصلی او در طراحی سیســتم 
کنترل فرماندهی این اســت که او کنترل کامل 
و مطلق )اســتبدادی( خود را بر نیروها حفظ 
نماید. او سیســتمی می خواست که او 
را صد درصد در برابر کودتا حفظ 

کند.« 
نتیجه این مأموریت برای هایزر این 
بود که وی را بیش از پیش بر امور 
نظامی و نیز سیاســی و اجتماعی 
ایران واقف کرد؛ چراکه به منظور 
کســب اطالعــات الزم بــرای 
طراحی این سیستم، گروهی عازم 
ایران شــده و کلیه اطالعات الزم 
را جمع آوری کرد و در اختیار وی 

قرار داد.

سلطه تمام عیار آمریکایی ها بر ارتش شاهنشاهی

پروژههایزر

   دهلیز    

تقویم انقالب
نماز تاریخی عید فطر 

روزهــای پایانــی مــاه مبارک 
رمضــان در تقویــم تاریخــی 
انقالب اســالمی جایگاه ویژه ای دارد و 
یکی از مؤثرتریــن عوامل قدرت معنوی 
انقالب اسالمی در ســال 1357 دانسته 
می شــود. مردم روزه دار با بر پا داشــتن 
نمازهای جماعت، مجالس ذکر و دعا و 
تحــوالت  خداونــد،  از  درخواســت 
حیرت انگیزی را در تابستان گرم آن سال 
رقم زدند. به مناســبت ماه رمضان بود که 
ســازمان، ســاختار و برنامه های جامعه 
روحانیت مبارز تهران شــکل گرفت و به 
انسجام بیشــتری رو نهاد و ائمه جماعت 
مساجد به تبادل اخبار و اطالعات، تحلیل 
سیاســی ـ  اجتماعی از اعالمیه های امام 
خمینی)ره(، تظاهــرات خیابانی مردم و 
مسائل دیگر موفق شدند که هیچ قدرتی از 
عهده مهار آن برنمی آمد. به جرئت می توان 
ادعا کرد لیالی قدر در ماه رمضان ســال 
1357 نتیجــه ای نجات بخش داشــت؛ 
چون همدلی و هم صدایی را بین مردم و 
نهادهای معنوی دینی بــه وجود آورد که 
یکی از نمادهای شاخص آن نماز عید فطر 

آن سال بود. 
برگزاری نماز عید فطر در چند نقطه تهران 
تدارک  دیده  شد؛ در شرق تهران، در میدان 
شــهدا به امامت یحیی نــوری، در غرب 
تهران، در حاشیه خیابان محمدعلی جناح 
به امامت آقای مروارید و در شمال تهران 
نیز نماز به امامت محمد مفتح در تپه های 
قیطریه برگزار شــد که از برجسته ترین و 
مؤثرترین آنها بود؛ در این جماعت بود که 
پس از اقامه نماز، شهید محمدجواد باهنر 
طی سخنانی اعالم کرد بر اساس تصمیم 
جامعــه روحانیــت تهــران، روز جمعه 
16 شــهریور به منظور گرامی  داشت یاد 
شهدای ماه رمضان تعطیل است. در پایان 
سخنرانی شهید باهنر که حدود ساعت ۹ 
صبح بود ، انبــوه جمعیت نمازگزار اقدام 
به راه پیمایی گسترده ای نمود؛ جمعیت از 
تپه های قیطریه به سمت جنوب به حرکت 
در آمد و در ادامه راه پیمایی، هر لحظه به 
جمعیت افزوده می شــد. در غرب تهران 
نیز راه پیمایی دیگری از بیابان های کن تا 

میدان راه آهن رقم خورد. 
تظاهــرات قیطریــه کــه از جمعیــت و 
بود،  برخــوردار  بیشــتری  گســترد گی 
بعد از ســاعاتی مقابل حســینیه ارشــاد 
رســید و ســخنرانی کوتاهی انجام شد. 
انبوه نیروهای مســلح نظامیــان ارتش با 
ماشــین های مخصوص خود گارد گرفته 
بودند و خــود را آماده درگیری می دیدند. 
این نقطه که محل تالقی مردم و ارتش بود، 
ادامه یا توقف راه پیمایی را رقم می زد؛ اما 
اتفاق بســیار جالبی افتاد؛ مردم سربازان 
و ســایر درجه داران را در محاصره خود 
گرفتند و پس از اندکی سکوت، حلقه های 
گل را که از قبل آماده شــده بود، به گردن 
آنها انداختند و آنهــا را در آغوش گرفتند 
و مردم یک صــدا فریاد زدند: ارتش برادر 
ماســت،  خمینی رهبر ماست. این پیوند 
مبارک ارتش و مردم ناشــی از برکات ماه 
رمضان، لیالی قدر، عید فطر و نماز عید 
بود. راه پیمایی ادامه داشت و تا پایان روز 
به طول انجامید. کسبه و ساکنان محلی از 
این جمعیت استقبال و با آب سرد، شربت 
و شــیرینی از آنها پذیرایی می  کردند.  این 
پدیده مبارک برای سران رژیم و شاه گران 
تمام شد و تالش کردند ارتش را رودرروی 
ملت قرار دهند که نتیجه آن را در ماجرای 

17 شهریور 1357 شاهد بودیم.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

کابینه مناقشاتبستن
مروری بر اختالفات محمدعلی رجایی و ابوالحسن بنی صدر

»بابــی ســاندز« یکــی از اعضــای ارتــش 
جمهوری خــواه ایرلنــد، نیــروی ســردمدار 
مبارزات و خواســتار خــروج ارتش بریتانیا از 
ایرلند، استعمار پیر را با بحرانی بزرگ روبه رو 
کرد. ساندز در ســال 1۹77 میالدی، به جرم 
حمل اسلحه به 14 ســال حبس محکوم شد. 
او زنــدان را به محلــی برای ادامــه مبارزات 
سیاسی خود تبدیل کرد. اعتراض نخست او و 
یارانش این بود که چرا به عنوان مجرم جنایی، 
و نه سیاسی، شناخته شده بودند. اما تنها به این 
مسئله محدود نماند؛ در مقابل دولت انگلیس 
در برابر همه  خواســته های ســاندز و یارانش 
مقاومت کرد تا آنهــا اعتصاب غذای تاریخی 
خود را در مــارس 1۹81 آغاز کنند. در همین 
ایام، یکی از نمایندگان محلی ایرلند در پارلمان 
درگذشت و مردم ایرلند، بالفاصله، بابی ساندز 
را به جای وی انتخاب کردند؛ اما دولت بریتانیا 
قانونی گذاشــت که زندانیان امکان شــرکت 
در مجلس نمایندگان را نداشــته باشند. به این 
ترتیب اعتصاب غذای ساندز ادامه پیدا کرد تا 
اینکه پس از گذشت بیش از 50 روز گرسنگی، 
در 7 مه 1۹81 درگذشــت. پس از او، مبارزان 
ایرلندی دیگر مانند فرانســیس هیوز، ریموند 
مک کریش، پتسی اوهارا، جو مک دانل، مارتین 
هریسون، کوین لینچ، کی ران دوهرتی، توماس 
مک الوی، مایکل دویــن و... هم به اعتصاب 
خود ادامه دادند که از جمع آنها نزدیک به ده نفر 
دیگر هم جان خود را از دست دادند.  مقاومت 
مسالمت آمیز بابی ســاندز و پایان تراژیک آن، 
در ســطحی وســیع در ایران بازتــاب یافت و 

اجماعی عمومــی در حمایت از ایرلندی های 
مبــارز و تقبیح عملکرد دولت بریتانیا به وجود 
آمــد. بســیاری از گروه ها، شــخصیت ها و 
نهادهای انقالبی، مانند کمیسیون امور خارجه 
مجلس، روابط عمومی نخســت وزیری، دفتر 
اسالمی،  جمهوری  حزب  ریاست جمهوری، 
جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و... به این اتفاق 
واکنش نشان دادند و انقالبیون از درگذشتگان 
ایرلندی در جریان اعتصاب، با عنوان »شهید« 
یــاد کردند. در اردیبهشــت 1360، شــورای 
نام گذاری شــهر تهران خیابانی در ضلع غربی 
سفارت انگلیس را برای بزرگداشت بابی ساندز 
نامگــذاری کرد. روزنامه »کیهان« به انتشــار 
یادداشت های منسوب به بابی ساندز در دوران 
زندان مبادرت کرد. مرداد همان سال، تعدادی 
از نمایندگان مجلس به ایرلند عازم شــدند و 
ضمن بازدید از گورســتان مبارزان ایرلندی در 
شهر بلفاست، بر آرامگاه بابی ساندز نیز حضور 
یافتند. آنها ضمن حضور در مراســم تدفین دو 
نفر از واپسین اعتصاب کنندگانی که کشته شده 
بودند، با خانواده جان باختگان و نیروهای ارتش 

آزادی بخش هم گفت وگو کردند.

بابی  ساندز نماد مقاومت انقالبی

ایرلندی قهرمان

   حافظه    

مصطفی جوان
پژوهشگر تاریخ
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سیاست نامه
 اندیشه سیاسی عالمه نائینی  ـ ۴

 بایستگی تأسیس حکومت

نائینی در روشنگری اندیشه های سیاسی 
خود هر چند بارها به اصل »والیت فقیه« 
در دوره غیبت اســتناد می جوید، ولی بر 
آن نیست که پایه نظام سیاسی پیشنهادی 
خود را بر آن نهد؛ زیرا در آن شــرایط آن 
را امکان پذیر نمی داند. نراقی در »عوائد 
االیام«، میرفتاح در »عناوین«، بحرالعلوم 
در »بلغــة الفقیه« و صاحــب جواهر در 
»جواهــر الکالم« محور مشــروع بودن 
حاکمیت و پایه نظام سیاسی اسالم را بر 
اصل والیت فقیــه گذارده اند ولی نائینی 
ضمن اســتناد به عقل و نقــل و عرف و 
احکام ثانوی در ثابت کردن مشروع بودن 
مشــروطیت، فقط در پاره ای از موارد به 
اختیارها و مســئولیت های فقیه عادل در 
دوره غیبت اشــاره و اســتناد می جوید. 
اندیشــه های سیاســی نائینــی دارای دو 
محور اساســی و در حقیقت پاسخ به دو 
اشکال زیر بود: 1ـ علمای شیعه به علت 
باور داشتن به مشــروع بودن انحصاری 
حکومت ائمــه)ع(، همواره بــا هرگونه 
مفهومی از دولت و نظام سیاســی ســر 
ناسازگاری داشته اند؛ 2ـ قانون گذاری در 
اسالم تشریع است و شارع در اسالم جز 
خداوند یا پیامبر)ص( نمی تواند باشد. با 
این اعتقاد در قضایای نهضت مشروطه این 
پرسش مطرح شد که نمایندگان مجلس 
شــورای ملی با چه حقی به قانون گذاری 
مشغول می شوند؟ نائینی در محور نخست 
به ضرورت حکومت و اقســام حکومت 
اشاره دارد و اثبات می کند در زمان حاضر، 
نظام مشروطیت نه در حد حکومت امام 
معصوم)ع( یا فقیه جامع الشرایط مشروع 
است و نه در حد نظام استبدادی که به هیچ 
روی شایستگی تأیید را نداشته باشد و در 
محور دوم، مشــروعیت مجلس شورای 
ملی و قانون گذاری را به اثبات می رساند 
و مبانی آن را شرح می دهد. درواقع، نائینی 
تالش می کند تفسیر و تحلیلی ارائه نماید 
و موضوع را به گونه ای طرح و جواب دهد 
که نه به اعتقادات شیعی در بحث مهندسی 
حکومت و نظام حکمرانی سیاسی خدشه 
وارد شود و نه مردم به ستوه آمده از فشارها 
و مظالم نظام سلطانی از مواهب شیوه های 
مدرن حکومت محروم شــوند.  با وجود 
کژتابی هــا و رفتارهای توتالیتر از ســوی 
غالب حکومت هــا در درازنای تاریخ، به 
هیچ رو نمی توان این پیامدهای ناگوار را 
بهانه نفی اصل حکومت و ضرورت حتمی 
تکوین و تشکیل آن در جوامع انسانی در 
نظر گرفت. به تعبیر نورانی امام علی)ع(: 
»البّد للناس من امیر بّر او فاجر.« بنابراین 
حکومت چــون بســیاری از پدیده های 
اجتماعی دیگر زاییده نیاز جامعه است؛ 
از این رو دانشــمندان مذاهب اســالمی 
بر بایستگی تأسیس حکومت اتفاق نظر 
دارنــد میــرزای نائینی پس از اشــاره به 
بایستگی تأسیس حکومت در چگونگی 
حکومت و بنیان گذاری حکومتی شایسته 
به بحث مشغول می شود و پس از تقسیم 
حکومت به استبدادی و مشروطه، تبدیل 
حکومت استبدادی به مشروطه را سفارش 
می کند و آن را در روزگار خود بهترین  گونه 
حکومــت ممکن می شــمارد. از دیدگاه 
وی، حاکم در چگونگی حاکمیت دو گونه 
است؛ اول، تملیکیه که با واژگانی همچون 
دل بخواهانه، خودسرانه، استعبادیه )برده 
ساختن(، اعتســافیه )اجباری(، تسلطیه، 
تحکمیــه و اســتبدادیه از آن یاد می کند؛ 
دوم، والیتیــه که با واژه هایی چون مقیده، 
محدوده، عادله، دســتوریه، مســئوله و 

مشروطه از آن یاد می کند.

وضعیت در نگاه اول به معنای چگونگی اســتقرار 
یک چیز در موقعیتی مشخص است. در این معنا، 
وضعیت موصوف یا مضاِف چیزی تعریف شــده 
است و درک آن چندان مشکل نیست؛ یعنی وقتی 
از وضعیت دولــت یا ملت یــا از وضعیت خوب 
و بد ســخن می گوییم، چون معنای وضعیت تابع 
مضاف الیــه یا صفت قرار گرفته اســت، درک این 
مفهوم ســهل می شود؛ اما همه مشکل همین سهل 
انگاشتن مفهوم وضعیت است و این سهل انگاری 
تبعات مهمی را در حوزه سیاست بر جا می گذارد. 
مفهــوم وضعیت، معنایی ســهل و ممتنــع دارد و 
از جمله مفاهیمی نامســطح اســت که به تبع آن، 
تضمنات سیاسی این مفهوم نیز در نگاه اول سهل، 
اما در واقع پیچیده خواهد بود. به گفته »سارتر« اینکه 
وضعیت را مبنای تفکر قرار دهیم یا طبیعت را، مسیر 
اندیشه سیاسی را متفاوت خواهد کرد. وضعیت ما 
را به اصل د ر ـ جهان ـ بودگی و بودن در میان انواعی 
از حدود وا می دارد و به دنبال این موضوع، انســان 
به رابطه مندی و نیز رابطه ای غیرابزاری با هســتی 
می اندیشد و در مقابل طبیعت در مقام مبنای تفکر، 
انسان را ســوژه ای مطلق العنان که نگرشی ابزاری 
به هســتی دارد، تعریف می کند؛ بنابراین وضعیت 
مسئله ای غامض اســت و در این نوشتار که مسئله 
وضعیت ناظر به اندیشیدن درباره دولت و ملت ایران 

است، پیچیدگی بحث بیشتر می شود. 

BBوضعیت مندی انسان و زندگی خردمندانه
از یک منظر، وضعیت یک مفهوم فلســفی بســیار 
مهم است. این مفهوم چگونگی و نحوه بودن ما در 
هســتی را یادآوری، و اصل هستن و بودن انسان را 
آشــکار می کند. طبیعتًا هر مکتب و تفکری، بودن 
و چگونگــی آن را از منظر خود تعریف می کند، اما 
باز هم قبل از تعریف چگونگی بودن، اندیشــیدن 
به اصل بودن و هســتن اهمیــت دارد. این موضوع 
دغدغه اصلــی هایدگر در وجود و زمان اســت و 
برای ما می تواند الگویی برای اندیشــیدن به اصل 

بودن و اســتقرار فرد و جامعه ایرانی باشد. توقف و 
تأمــل در اصل در ـ جهان ـ بودگی فرد، تأمل و تفکر 
در باب وضعیت مندی اوســت؛ بــه عبارت دیگر، 
وضعیت منــدی و در ـ جهان ـ بودگــی یک معنا را 
برمی انگیزنــد و آن یادآوری خلقت متمایز انســان 
اســت؛ به این معنا که این مفاهیم از یک  سو انسان 
را موجــودی تعالی جو که دارای نوعی جوشــش 
درونی برای فرا رفتن از وضع موجود اســت، نشان 
می دهد و از ســوی دیگــر او را در محدوده قیود و 
حدود مشــخصی می انگارد؛ بنابراین تعالی جویی 
انســان را در زیست مسالمت آمیز با هستی تعریف 
می کند؛ یعنی رابطه مطلوب با هستی را مبنای تعالی 
قرار می دهد. بر این اساس، انسانی که ذاتًا موجودی 
ناآرام و بی قــرار و در جســت وجوی مأمن اصلی 
خویش اســت، درگیر با قیود و حدود این جهانی، 
به دنبال انتخاب مسیری است که بتواند امکان های 
وجودی خویش را بیشتر شکوفا گرداند و در ضمن 
رابطه ای غیر ابزاری با هستی برقرار کند. اینجاست 
که انسان به خود حقیقی اش بیشتر نزدیک می شود و 
زندگی رنگ وبوی متعالی و انسانی به خود می گیرد؛ 
این یک زندگی متأمالنه و خردورزانه است. اساسًا 
تأمــل و خردورزی، همزاد تأمل در باب در ـ جهان ـ 
بودگی و وضعیت مندی انســان است و این زیست 
متأمالنه است که مسیر حکم رانی را هموار می کند، 
هزینه های آن را کاهش می دهد و حرکت به ســوی 
یک جامعه سالم را میسر می کند؛ لکن مسئله این 
است که اندیشیدن به این مهمات در جامعه امروز 
ایران با چالش های بسیار ناخوشایندی مواجه شده 
اســت و به تبع آن هزینه های حکم رانی نیز افزایش 
یافته است. انقالب اسالمی داعیه دار رشد و تعالی 
انسان است و اکنون باید دید چه چیزی مانع تحقق 

این دعاوی شده است؟

BBچالش  پیش  روی زیست متأمالنه
مانــع و چالش بســیار مهــم پیش  روی زیســت 
متأمالنه انســان ایرانی که همانا در ـ جهان ـ بودگی 
و وضعیت مندی او را با مشکل مواجه کرده است، 
سیالیت سیاســت ها و فراوانی رخدادها و حوادث 
در حوزه اقتصاد و سیاســت است. به نظر می رسد 
در شرایط کنونی و به دالیل مختلف، فرد و جامعه 
ایرانی خود را در پرتوی طوفان مهیب »بی قراری« 

می بیند؛ هر روز اخبار مختلف و متناقض از حوزه 
اقتصاد می شنود و مهم تر اینکه این اخبار در سخن 
باقــی نمی مانند و دســِت کم، به عرصه بــازار راه 
می یابند و آن را در شــرایطی بی قرار و ســیال قرار 
داده و می دهند؛ بازیگران سیاســی غیر دولتی نیز با 
مواضع متکثر و مختلف بر این بی قراری می افزایند 
و در مجموع، فــرد ایرانــی در بحبوحه صداهای 
مختلف احاطه شده است. وجود صداهای مختلف 
و متکثر از یک منظر نشان دهنده رشد و بلوغ سیاسی 
است، اما آنچه این روزها در جامعه ایران می گذرد، 
آســیب های این موضوع را بیشتر از فرصت هایش 
نشان می دهد؛ به این معنا که گروه های سیاسی منتقد 
حاکمیت در شرایط از دست دادن سرمایه اجتماعی 
خود، نگرش های انتقادی نسبت به نهادهای حاکم 
را افزایش داده  اند و در مجموع فضایی ناامیدکننده 
و بیمناک از آینده کشور را ترسیم می کنند. نیروهای 
در قدرت نیز هرچند در عمل از کوشش برای حل 
مشکالت فروگذار نمی کنند، اما تصویری بی قرار 
و آلــوده به منازعه از حوزه سیاســت به جامعه القا 

می کنند.

BBایستادن بر اصول و هویت خودی
مسلم است که تکثر، رقابت حتی منازعه ویژگی های 
ذاتی حوزه سیاست هستند و امکان نادیده گرفتن آنها 

وجود ندارد، اما بســیاری از ایــن اتفاقات حول 
اختالف بر سر راه های تأمین بهتر قدرت و 

معیشت در جریان هستند. در اینجا اندیشه 
تابع امر واقع شده و به تفکری روزمره گرا 
و گاه توجیه گــر تنــزل یافته اســت؛ به 
عبــارت دیگر، اندیشــه و تفکر درگیر 

با ســیالیت عرصه زندگی روزمره، 
از اصــل در ـ جهــان ـ بودگی و 

ایرانی  انسان  وضعیت مندی 
فاصله گرفته است و هویت 

فکری جامعه را اغلب قدرت 
و  و معیشت تشــکیل می دهد 
تأمل ویژگی َتَبعی به خود گرفته 
اســت؛ یعنی اندیشه چندان در 
مقــام مبتکر و آغازگر زیســت 
ازاین رو  نیســت؛  ایرانی  انسان 

تفکر انسان ایرانی مجال اندیشیدن 

به اینجا و اکنون )اکنونیت( خود و اهداف و غایاتش 
در چارچوب امکان ها و موانع پیش  رو را از دست 
داده است. در این شرایط اولویت ها و ترجیحات فرد 
و جامعه، چندان برخاسته از امکان های وجودی او 
و حدود و قیود پیش  روی وی نیســت، بلکه اساسًا 
مالک هــا و معیارهــای تعیین اولویت هــا به خفا 
رفته و غائب شــده اند. این شرایط به نسبتی گویای 
ازجاشدگی فرد و جامعه ایرانی و عینیت یافتن وجوه 
شیطانی ُپست مدرنیته اســت و این موضوع برای 
جامعه ایران که همچنان در پرتوی امواج سهمگین 
مدرنیته قرار دارد، امری خطرناک شمرده می شود و 
نتیجه آن افزایش هزینه های حکم رانی و در مقابل، 
کاهش تبعیت و اعتماد سیاســی در جامعه است. 
اینکه راه درمان این مشکل چیست را باید در همان 
سیالیت دنیای سیاست و اقتصاد جامعه ایران دید که 
زیست متأمالنه انســان ایرانی را که سال ها بخشی 
از هویتش بوده، به حاشــیه رانــده و درنتیجه اصل 
وضعیت منــدی افراد جامعه که آنان را به زیســت 
مسالمت آمیز در هستی سوق می دهد، به خفا رفته 
است؛ اما امکان ظهور آن همچنان وجود دارد و این 
ظهور در پرتوی ایستادن و توافق بر اصول مشترک و 

برخاسته از فرهنگ و هویت این جامعه است.

در جریان مذاکرات »الجزایر«، بهزاد 
نبوی در فرایندی مشکوک سرپرستی 
هیئت مذاکره کننده درباره اموال و دارایی های 
ایــران را بر عهده می گیرد. »کیومرث رجایی« 
مدعی شد بهزاد نبوی به وی گفته است امضای 
ایــن قرارداد ننگین به اجبــار امام خمینی)ره( 
انجام شده اســت؛ این در حالی است که امام 
برای انجام این قرارداد بر چهار شــرط اساسی 
آزاد شــدن تمام اموال ایران، لغو تمام دعاوی 
آمریکا علیه کشــورمان، تضمین عدم دخالت 
سیاسی در امور ایران و بازپس دادن اموال شاه 
که به تصویب مجلس رسیده بود تأکید ویژه ای 
داشتند مطرح کردند که هیچ کدام از این شروط 
در این قرارداد محقق نشــد. دربــاره قرارداد 
مزبور، کمیسیون اصل ۹0 مجلس هفتم تحقیق 
و تفحصــی انجام داد که بخشــی از زیان های 
وارده به کشور طبق این تحقیق و تفحص به این 

شرح است:
1ـ با اینکه دشمنی آشکار آمریکا با ایران نیازی 
به درنگ نــدارد، به موجب ایــن بیانیه دولت 
آمریکا به عنوان وکیل ایران انتخاب شــد تا از 
طرف ایران بدهی هــای دولت ایران را بپردازد 
و این از موارد معدودی اســت که دولتی چنین 
وکالتــی را به دولت دیگر می دهد؛ البته بعدها 
مشــخص شــد این رقم، 400 میلیــون دالر 
اضافه تــر از اصل بدهی های ایران در دســت 
آمریکا بوده، ولی دولت آمریکا تا سال ها از باز 

پرداخت آن خودداری کرده است.
2ـ در پــی ایــن قــرارداد ناشــیانه و 

غیرکارشناســانه، بلکه مغرضانه، 

1400 دعــوی که دولت جمهوری اســالمی 
ایران علیه اتباع آمریکا به ثبت رسانده بود، طبق 
تصمیم دیوان عمومی مبنی بر فقدان صالحیت 
در زمینه چنین دعاوی ای پس گرفته شــد؛ اما 
اتباع آمریکایی دعاوی خود را علیه جمهوری 
اسالمی در همین دیوان مطرح کردند و در اکثر 

مواقع هم رأی به نفع آنها صادر می شد. 
3ـ از 12 میلیارد دالر دارایی مسدودشده ایران 
فقط 3 میلیارد دالر به ایران پس داده شد و هرگز 

ثروت شاه به ایران عودت نشد.
4ـ مورد آخری کــه می توان درباره این قرارداد 
ننگین نام برد، وام های کالنی است که ایران با 
بهره کم به صورت طوالنی مدت از بانک های 
آمریکایی گرفته بود؛ ایران تا آن زمان ملزم بود 
اقســاط را در موعد مقرر پرداخت کند، ولی 
هم زمان با امضای بیانیه، 8 میلیارد دالر از وجوه 
ایران از بانک های ایران آزاد شد و 3/6 میلیارد 
دالر برای تسویه بدهی های ایران ناشی از وام ها 
در اختیار بانک فدرال رزرو آمریکا در نیویورک 

قرار گرفت.

فراز و فرود بهزاد نبوی  ـ 3

عاملقراردادننگین!

   ریزش ها    

ارائــه هرگونه تبیین و تحلیلــی از نظریه نظام 
انقالبی تابعی اســت از تلقی ای که از انقالب 
اســالمی داریم. به راســتی منظور از انقالب 
اسالمی چیســت؟ آیا همان اهداف، آرمان ها 
و ارزش هایی اســت که جمهوری اســالمی 
برای تحقق آن شــکل گرفته است؟ آیا انقالب 
اسالمی به مثابه پدیده ای تاریخی، رخدادی بود 
 که صرفًا در 22 بهمن ســال 1357 به پیروزی 

رسید؟ 
وقوع انقالب اسالمی در ایران، تالش های 
نظریه پردازان حوزه انقالب ها را با ابهام معرفتی 
روبه رو کرد و ســبب شد آنها به وجوه و اضالع 
دیگر انقالب اســالمی، به ویژه موضوع دین و 
هویت دینی و ملــی بها دهند که تا پیش از این 
در ادبیات انقالب ها مهجور و در حاشــیه بود؛ 
به بیان دیگر با وقوع انقالب اســالمی، تحولی 
پارادایمی درباره کیفیت و بستر وقوع انقالب ها 
در جهان به وقوع پیوست. در یک تقسیم بندی 
کلی، مفهوم انقالب اسالمی از سه منظر قابل 

بررسی است:
۱ـ انقالب اسالمی به مثابه یک رویداد؛ 

در ایــن تعبیــر، انقالب اســالمی به مثابه 
رویــدادی مهم و پدیده ای تاریخی نگریســته 
می شــود. انقالبی کــه در 22 بهمــن 1357 
به وقوع پیوســت و به اعتراف اندیشــمندانی 

نظیــر »تــدا  اســکاچ پل« و »میشــل فوکو« 
بزرگ تریــن حادثه عصر معاصر بــوده و تأثیر 
 شــگرفی در ابعاد منطقه ای و بین المللی داشته

است.
 2ـ انقالب اسالمی به مثابه نظام؛

 در تعبیر دوم، وجه تثبیت شــده و نظام یافته 
انقالب اســالمی، یعنی جمهوری اســالمی 
برجسته می شود. از این نگاه، انقالب اسالمی 
یک حرکــت عظیم مردمی بــر مبنای مکتب 
اســالم و به رهبری امام خمینی)ره( بود که با 
سرنگونی نظام استبدادی شــاه، نظام سیاسی 
جدیدی را بر اســاس ارزش هــا و آرمان های 
اســالمی بنا نمــود. در این دیــدگاه، انقالب 
اســالمی، مرحله ای مقدماتی برای رسیدن به 

جمهوری اسالمی بوده است.
3ـ انقالب اسالمی به مثابه یک گفتمان؛

 بر اساس این دیدگاه، گفتمان ها پنجره فرا 
روی ما برای شناخت جهان هستند و همه چیز 
را معنــا و مفهومی خاص می بخشــند. از این 
نظر، گفتمان انقالب اســالمی در سال 1357 
پدیدار شــد و توانســت با گردآوردن مفاهیم 
مختلفی، ماننــد اســتقالل، آزادی، عدالت، 
شهادت  جهاد،  مستضعفان،  استکبارستیزی، 
و... در یــک زنجیره هــم ارزی و مفصل بندی 
آنها حول محور یک دال مرکزی )اســالم ناب 
محمدی(، منظومه معنایی مستقلی را تشکیل 
دهد و پس از فائق آمدن بر گفتمان های رقیب، 
مانند لیبرالیسم غرب گرا و کمونیسم شرق گرا 
 بــه جایگاه محــوری در جامعــه ایرانی ارتقا

 یابد.

 نظریه نظام انقالبی  ـ 5

انقالباسالمیازسهمنظر

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مسئلهوضعیت
 تأملی در چالش های زیست متأمالنه انسان ایرانی
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پرسش: با سالم، مدت دو ســال است که ازدواج 
کرده ایم، شرایط خوبی هم داریم و تنها مشکل من 
و همسرم عدم ایجاد ارتباط کالمی  است؛ یعنی در 
خیلی از موارد نمی توانیم خواسته یا حس واقعی مان 
را به زبــان بیاوریم و خیلی زود صحبت های عادی 
به مشــاجره می کشــد. چه راهکاری برای رفع این 

مشکل دارید؟
پاسخ:پرسشــگر عزیز،  در زندگی مشترک، 
رضایت مســتقیمًا به میــزان انعطاف پذیری 
زوجین وابسته است. آدمی یک روز به هر دلیلی 
خلقش خوب نیست. ســعی کنید با شناخت 
بیشتر از روحیات همســرتان، در بهبود روابط 
پیروز شــوید. یکی از مهم ترین دالیل شــروع 
مشاجرات، عدم صراحت در بیان احساسات 
اســت. زوجین به جای اینکــه ناراحتی خود 
را مطرح کنند، ایرادهــای بی ربط می گیرند تا 
ناراحتی خود را نشان بدهند. در اینجا به چند 
راهکار ظاهرًا ســاده، ولی شگفت انگیز اشاره 
می کنم:1ـ هر روز صبح قبل از خداحافظی برای 
رفتن به سر کار، درباره کارهایی که قرار است در 
آن روز انجام دهید، از هم بپرسید؛ پرسش ها نه 
به معنی کنترل، بلکه به معنای اهمیت احواالت 

زوجین در غیاب یکدیگر اســت. 2ـ در پایان 
هــر روز یــک گفت وگوی آرام و بی اســترس 
باهم داشــته باشــید. در این فرصت می توانید 
روابط خود را عمیق تر کنید و از خســتگی ها و 
دل مشغولی های هم آگاه شوید. برای دستیابی به 
یک گفت و گوی آرام، الزم است صبور باشید و 
زود قضاوت نکنید. 3ـ محبت خود را از طریق 
رفتارهایی همچون صدا کــردن با الفاظ زیبا، 
روابط دوستانه و محبت آمیز، بخشش درمواقع 
مناسب، انجام رفتارهایی که همسرتان دوست 
دارد، لبخند زدن مداوم و توجه کامل در هنگام 
صحبت ابراز کنید. 4ـ هر روز حداقل پنج بار 
قدردانی و محبت صادقانه بین یکدیگر ردوبدل 
کنید. 5ـ با خود و همســرتان قرار بگذارید که 
مقایســه های غلط و قضاوت های منفی را که 
موجب کدورت و مشــاجره می شــود، تکرار 
نکنید. 6ـ رازدار یکدیگر باشــید و اشتباهات 
هم را بــه بیــرون از خانه درز ندهیــد. 7ـ از 
تکنیک گفت وگوی محترمانه و ارتباط چشمی 
غافل نشــوید. 8ـ حتمًا در پایان مشــاجره از 
عذرخواهی استفاده کنید؛ عذر خواهی نه تنها 
از شــخصیت و بزرگواری شما کم نمی کند، 

بلکه شما را محبوب تر می کند.
در پایان بدانیم که بحث کردن بهتر از مشاجره 
است؛ چون در مشاجره دنبال این هستیم که چه 
کسی درست می گوید، ولی در بحث دنبال این 

هستیم که چه چیزی درست است. 

زندگی

داستان

ایــن روزها بورس به عنوان یکه تــاز عرصه اقتصاد 
کشــور، همه نگاه ها را به ســوی خود جلب کرده 
اســت. از صحبت های مردم عادی در محیط های 
حقیقی و مجازی گرفته تا نشست و برخاست های 
دولتــی، در هر کدام اشــاره ای بــه موضوع بورس 
می شود. از رئیس جمهور تا وزرای اقتصادی و غیر 
اقتصادی دولت هدف شــان این است که فرهنگ 
معامله در بورس را در جامعه اشاعه دهند؛ درواقع 
دولت به هر شکلی تالش می کند نقدینگی مردم را 

به سمت بازار سرمایه روانه کند.
مردم هم البته از این حرکت جدید دولت به خوبی 
استقبال کرده اند و هر روز بیشتر و بیشتر وارد گود بورس 
می شوند؛ به طوری که اگر مراجعه ای به دفاتر خدمات 
الکترونیک که احراز هویت متقاضیان را برعهده دارند، 

داشــته باشیم، متوجه می شــویم صف های عریض و 
طویلی برای این کار شکل گرفته است.

مردمی که همواره دغدغه حفظ ارزش پول شان را 
داشته اند، حاال عالج کار را در ورود به بورس می بینند. 
بورس بازار جذابی است که سودهای باورنکردنی را 
به دارایی افراد اختصاص می دهد؛ همین هم موجب 

شده است مردم به سوی این بازار هجوم بیاورند.
به عالوه، با آزادســازی سهام عدالت متعلق به 
حدود 50 میلیون نفر در کشــور، این روند سرعت 
بیشتری می گیرد و می توان انتظار داشت تا پایان سال 
جاری، 60 میلیون نفر از مردم ایران عضو خانواده 
بورس باشند؛ این اتفاق می تواند برای اقتصاد کشور 
بسیار خوب باشد، اما همین موضوع ممکن است 

چالش هایی را هم برای مردم ایجاد کند.
بازار سرمایه و به ویژه بورس در کشورمان کاماًل 
مبتنی بر علم اســت. اینکه فرد بدانــد کی و کجا 
ســهامی را بخرد و کی و کجا آن را بفروشد، قطعًا 
وابســته به شانس یا با حرف این و آن ممکن نیست 
و باید حاصل یک سری داشــته های علمی باشد. 

هرچند ممکن اســت برخی تصمیمات و حرف و 
حدیث ها بر قیمت ها تأثیرگذار باشند، اما این خود 
یک اصل مبتنی بر روان شناسی بازار است که فرد از 
طریق آن متوجه می شود چه حرفی و به چه اندازه بر 

کدام سهم تأثیر خواهد گذاشت.
اما چالش اصلی ورود بی رویه مردم به بورس این 
اســت که برخالف آنچه گفتیم، بسیاری از کسانی 
که وارد این بازار می شــوند، هیچ نوع سواد بورسی 
و اقتصادی ندارند؛ نداشتن سواد بورسی هم یعنی 
بســیار محتمل است فرد ســرمایه خود را به دلیل 

ناتوانی در تحلیل بازار از دست بدهد.
هیجانی شدن بازار موجب می شود افراد بدون 
تحلیــل و صرفًا به این علت که همه می گویند فالن 
سهم، سهم خوبی است، آن را بخرند و پس از یک 

ضرر هنگفت مجبور به فروش آن شوند.
گاهی هم هیجانی بودن موجب می شــود تا فرد 
تحمل ضررهای کم و کوتاه  مدت را نداشته باشد و 
به اصطالح همیشه از این شاخه به آن شاخه بپرد و به 
سبب همین تغییرهای مداوم، سودی عایدش نشود.

به نظر می رسد مهم ترین وظیفه دولت این باشد 
کــه آموزش های همگانی را برای کســانی که وارد 
بورس می شوند، ترتیب دهد تا افراد بتوانند سره را 
از ناسره تشخیص دهند و دچار ضرر و زیان نشوند.

اتفاق دیگری که ممکن اســت در بازار بورس 
رخ دهد، این اســت که فرد زمانی با آورده  کم خود 
سود خوبی کســب می کند و به این فکر می افتد که 
همه اموالش، از منقول و غیر منقول را نقد و به بازار 
بورس وارد کند؛ در چنین مواردی ممکن اســت با 
یک اشتباه کوچک تمام اموالش را از دست بدهد. 
در واقع باید بدانیم بــورس دو روی کاماًل متفاوت 
دارد؛ یــک روی مهربــان که ســود می دهد و یک 
روی بی رحم که ممکن اســت در اثر بی تجربگی، 

بعضی ها را به خاک سیاه بنشاند.
افراد برای اینکه وارد بازار بورس بشــوند، باید 
ابتدا تعریف مشــخصی از بورس، ســهام، سود و 
دیگر اصطالحات این بازار داشــته باشند و پس از 
آن، مهم ترین چیز داشــتن هدف مشخص در این 

بازار است.

زندگی

شارژر!

باز هم فراموش کرده بود تلفن 
همراهش را شــارژ کند. اگر 
آرش اینجا بود حتمًا کلی غر می زد که: 
»هزار بار گفتم هر تلفنی شارژر خودش 

رو می خواد وگرنه خراب می شه.«
اما نبود و همین دلهره مهین را بیشتر 
می کرد. دیشب پسرش آرش دیر آمده 
بود و دعوای مفصلی کرده بودند. صبح 
که رفته بود پسر نوجوانش را از خواب 
بیدار کند، نبود؛ حتی نفهمیده بود چه 

وقتی از خانه بیرون رفته.
سهراب هم که شیفت بود و نمی شد 
موقع کار با این حرف ها نگرانش کرد. 
اصاًل همان بهتر که نبــود، وگرنه مثل 
بقیه وقت ها سرزنشش می کرد که رفتار 
بــا نوجوان را بلد نیســت و هزار جور 
نصیحت و ایده و برنامه که حتی خودش 

به یکی از آنها عمل نمی کرد.
مهین از ســر کوچه پیچید به سمت 
خیابــان اصلی. صدای آالرم گوشــی 
کالفه و نگرانش می کرد. رفتار آرش بین 
دو حال عجیب و تلخ رهایش کرده بود، 

حس نگرانی و عصبانیت.
با خودش فکــر می کرد فقط همین 
که بیاید همه چیز را جبــران می کند و 
مهربان تر رفتار می کند و چند دقیقه بعد 
خون خونش را می خورد که هر رفتاری 
هم که داشته از سر دلسوزی بوده و چه 
معنا دارد که پســر نوجوانی تا دیروقت 
از خانه بیــرون بماند؟ جلــوی مغازه 
لباس فروشــی دوستش ایســتاد. دلش 
نمی خواست ســفره دلش را باز کند و 
کســی بفهمد آرش از خانه فرار کرده؛ 

بغض گلویش را گرفت. 
چرا باید ایــن اتفاق می افتاد؟ به هر 
صورت ناچار بود برای شارژ گوشی اش 
هم که شــده پا به مغازه مریم بگذارد. 
بی حوصله و خســته، البه الی لباس ها 
چرخــی زد، تمام امیدش بــه این بود 
که شــاید آرش یا یکی از دوستانش با 
او تماس بگیرند و خبر سالمتی اش را 
بدهند. مشتری که خریدش تمام شد، 
مریم لبخندی زد و در مغازه را بست و 

لیوان آبی به سمت مهین گرفت.
ـ شما که مشکلی ندارید، چرا باید 
آرش از خونه بره آخه؟ ناراحت نشی، 
ولی هر کســی باید تــو خونه خودش 
سیراب بشه، چه با غذا چه با اخالق و 
چه با محبت، وگرنه راه می افته تو کوچه 
و خیابون، توخیابون هــم که هر جور 
غذایی پیدا می شه؛ مثاًل همین تلفنت، 
خونه شــارژ نشــده آوردی اینجا، اگه 
تکرار بشه از عمر مفیدش کم می شه، 
ولی چاره چیــه؟ مهین، آرش از صبح 
اومده پیش احسان من، فکر کردم اومده 
درس بخونه، وگرنه زودتر خبر می دادم 
بهت؛ اما از من می شنوی غیر از خودت 
هیچ کس نمی تونه آرش رو سیراب کنه، 
تو باید شارژش کنی... چی از محبت 

مادر و پدر باارزش تره؟
مهیــن بی توجــه به هشــدار های 
پی درپی گوشی به راه افتاد. باید تا پسر 
نوجوانش از دســت نرفتــه بود، کاری 
می کرد، دســت های مادرانه اش هنوز 
توان ســیراب کردن آرش را داشت. از 
استفاده  آخرین رمق گوشی همراهش 

کرد.
ـ مریــم جــون، ممنون بــه خاطر 
حرف هات! فقط بی زحمــت به آرش 
بگو شــام براش قورمه سبزی گذاشتم، 

زود بیاد.

نفیسه محمدی
داستان نویس

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

رمضان، ماه بی نظیری اســت که روزهایش با 
روزه داری، تالوت قرآن و عبادت پیوند  خورده 
است و شب هایش با شب زنده داری، نیایش و 
استغفار به سحرهای ملکوتی متصل می شود. 
عطر خدایی  شــدن در روح و جان انســان ها 
می پیچد و هوای خوب  بودن و خوب  زیستن، 
انسان ها را به ماراتن رقابت در بندگی می کشاند. 
همه می کوشند تا از این فرصت محدود توشه ای 
برگیرند و مدال بندگی و قرب الهی را در پرتوی 

این ماه رحمت الهی کسب کنند.
در کنار این تالش برای خودسازی و بندگی، 
برکات ایــن ماه مبارک تأثیر خــود را بر بنیان 
خانواده به جا گذاشــته اســت و آشفتگی ها و 
نابه سامانی های فضای خانواده در این روزهای 
معنوی کاهش می یابــد؛ گویی خانه بوی خدا 
می گیــرد و از عطر آرامــش و زندگی معنوی 

سرشار می شود.
به برکت زنجیر شدن شیطان، همسران با هم 
مهربان تر می شوند و رأفت و مهربانی شان بیشتر 
می شــود؛ به جای تمرکز بر عیب و ایرادهای 
یکدیگر، بر بهره مندی از فضایل این ماه متمرکز 
می شوند؛ ازاین رو درگیری های لفظی، جدال ها 

و مشاجرات شان به حداقل می رسد.
حس همدلی و میزان مشارکت خانواده در 

سفره های ســحر و افطار بیش از همیشه قابل 
مشاهده است و به روشنی دیده می شود، تا جایی 
که حتی کودکان برای چیدن سفره افطار با ذوق 
و شــوق فراوان تالش می کنند تــا یک تجربه 

مشترک معنوی را رقم بزنند.
ســفره های افطار و سحر فرصت خوبی را 
برای هم نشــینی و گرد هم آمدن افراد خانواده 
فراهم می کنــد و در لحظــات ملکوتی، آنها 
را دور هــم جمع می کند. ایــن انس و الفت و 
همبستگی، همان گمشده زندگی های پرمشغله 
امروزی است که در کنار سفره های رمضان پیدا 

می شود. 
خالصه، سبک زندگی در رمضان به وقت 
تمام خوبی ها و دل خوشی های حقیقی تغییری 

خوشایند می یابد.
امــا رمضان رو بــه پایان اســت و به قول 
شاعر »کم کم غروب ماه خدا دیده  می شود«. 
برخی بــا وداع با ایــن ماه مبــارک، با تمام 
خوبی هایش وداع می کنند و به ســبک سابق 
زندگی برمی گردنــد؛ در حالی کــه وداع با 
رمضــان به معنای وداع با خوبی ها و برکاتش 
نیست؛ باید این برکات بی نظیر را برای تمام 
ماه ها و ســال های زندگی ذخیره نمود و عطر 
زندگی معنــوی را در تمام عمر منتشــر کرد؛ 
این گونه می توان ماه  مهمانی  خدا را بســتری 
برای رسیدن به خانواده معنوی و تحکیم بنیان 

خانواده قرار داد.

صادقوصریحباشید
   راه نرفته    

باخوبیهاوداعنکنیم
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

در این روزهــای کرونایی مردم ما نشــان دادند 
می توان مثل همیشــه از بحران ها، فرصت های 
مختلف ســاخت و یکی از این فرصت سازها، 
پایگاه های بســیج محله ها هستند.  پایگاه بسیج 
حضرت روح الله مسجدالنبی )ص( تهرانسر هم 
یکی از همان هایی است که در این روزها کارهای 
مختلفی برای ســرگرمی، خالقیت و اســتفاده 
کاربردی از ایام »در خانه ماندن« برای بچه های 
بسیج کرده  اســت. »محمدصادق طهماسبی« 
یکی از مربیان گــروه صالحین این پایگاه درباره  
طرح کتاب خوانی می گوید: »گروه صالحین قبل 
از شــیوع کرونا، طرح کتاب خوانی برای بچه ها 

داشت که هر دو ماه یک بار کتابی متناسب با رده 
ســنی بچه ها تهیه می کردیم تا در منزل بخوانند 
و بعد از آن در جلســاتی که داشــتیم، درباره آن 
صحبت می کردند. کتاب »قصه فرماندهان« از 
کتاب هایی بود که برای پاییز و زمســتان گذشته 
در نظر گرفته بودیم.« او ادامه می دهد: »با توجه 
به شــیوع کرونــا و اینکه بچه هــا در منازل خود 
هســتند، هفته اول ماه مبارک رمضان، تصمیم 
گرفتیم پویش »مرا بخوان« را راه بیندازیم؛ از این 
رو کتاب هایی را با توجه به رده ســنی مخاطبان، 
تهیه و بــه کمک بزرگ ترها و مربیان صالحین به 
منازل بچه ها رســاندیم. کتاب هایی که برای این 

طرح در نظر گرفتیم، »معلم فراری« زندگی نامه 
شــهید همت، »تنهای تنها« خاطرات شــهید 
بلورچی و »به پسرم« بود که این کتاب آخر نامه 
31 نهج البالغه و وصیت امــام علی)ع( به امام 
حسن)ع( است. خوشبختانه، خانواده ها و بچه ها 
اســتقبال خوبی از این طرح کرده اند.« این مربی 
تربیتــی افزود: »افرادی که کتاب هــا را به منازل 
بچه ها می برند، با توجه به اینکه ارزش کتاب ها 
را می دانند و دغدغه دارنــد که بچه ها نیز حتمًا 
آنهــا را بخوانند، با انگیزه و زبان روزه کتاب ها را 
می رســانند و از طریق ارتباط تلفنی با بچه ها، از 

روند خوانش و محتوای کتاب باخبر می شوند.«

پویشمرابخوان
   چراغ    

خانوادهاقتصادی
نگاهی به فرصت ها و چالش های ورود بی سابقه مردم به بورس

نگاهی به فعالیت های مسجدالنبی)ص( تهرانسر در گفت و گو با  محمدصادق طهماسبی
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هر ســال ســریال های پس از افطار تا پاســی از 
شــب های کوتاه ماه مبارک رمضــان، پای ثابت 
جدول برنامه های رمضانی شــبکه های مختلف 
سیماست؛ ســریال هایی که با لحظه های زیبای 
افطارگاهی و ســاعات رمضانی خاطره انگیزتر و 
بسیاری از آنها نیز نوستالژیک  شده اند؛ از کارهای 
طنزی مانند »خانه به دوش« و »دودکش« گرفته 
تا ســریال ماورایی افخمی به نام »او یک فرشته 
بود«. اگر جست وجویی مختصر در سریال های 
ماندگار صداوسیما در سه دهه اخیر داشته باشیم، 
خواهیم دید سریال های مناسبتی ماه رمضان، از 
ماندگارتریــن و اثربخش ترین آثــار تلویزیون در 
همین دهه ها بوده اســت؛ بنابراین رفته رفته این 
سریال ها توانستند جا پای خود را میان مخاطبان 
محکم کنند، اکنون اگر شــبکه ای برای این ایام 
سریالی ویژه تدارک نبیند، ضعفی در کارنامه خود 

ثبت کرده است.
البته باید به این نکته توجه داشت، هرچند هر 
سال شبکه ها توانستند از نظر کمی وظیفه خود را 
در این زمینه نسبت به مخاطبان ادا و چه بسا بهتر 
از گذشته عمل کنند، اما متأسفانه از لحاظ کیفیتی،  
به ویــژه در ســوژه و فیلم نامه، به نظر می رســد 

پس رفت جدی در این حوزه وجود داشــته و 
برای اثبات این حرف کافی است برای 
مخاطبان تلویزیون این پرسش مطرح 
شود که چند فیلم ماندگار رمضانی را 

معرفی کنند؛ قطعًا بیش از اینکه سریال 
»برادر جان« یا »دل دار« ســال گذشته را به 

یاد بیاورند، نام »میوه ممنوعه« حســن فتحی یا 
»متهم گریخت« رضا عطاران برای شــان تداعی 

می شود.

یکــی از جدی تریــن انتقادهــای وارد بــر 
سریال های چند سال اخیر در این حوزه، این است 
که متأســفانه در این آثار هیچ گونه حال و هوای 
رمضانی دیده نمی شود و حتی از پهن کردن یک 
سفره افطار و پخش دعای سحر نیز دریغ می شود؛ 
شاید سازندگان و مدیران سازمان از یاد برده اند که 

این آثار ویژه ماه رمضان است.
هنوز نــکات اخالقی و معنوی زیادی را که از 
سریال هایی مانند »صاحبدالن«، »میوه ممنوعه« 
و »او یک فرشته بود« آموختیم، از یاد نبرده ایم؛ اما 
چند سالی است که روند سریال سازی صداوسیما 
در این زمینه تغییر کرده، حتی با برخی آثار کاماًل 

با  فضــای رمضانی   جدول برنامه را بی ربط 

پرمی کنند؛ اما امســال این دور بــودن از فضای 
معنوی بســیار بیشتر از ســال های قبل به چشم 
می آید؛ شــاید بتوان یکی از دالیــل آن را ورود 
مهمان ناخوانده ای به نام کرونا دانست که موجب 
شد در سریال های ماه رمضان تغییرات ناگهانی 

رخ دهد، اما قطعًا تمام دلیل این نخواهد بود.
با تمام این اوصاف و با وجود اینکه نمی شــد 
شرایط پیش آمده ناشی از کرونا را پیش بینی کرد، 
با ایــن حال می توان گفت تا این لحظه که حدود 
یک هفته از ماه رمضان باقی مانده اســت، نمره 
ســریال های رمضانی صداوسیما نسبت به سال 
قبل تا حدی باالتر اســت؛ هر چند این سریال ها 
نیــز هیچ رنگ و بویــی از ماه رمضــان ندارند،

 اما به نظر می رسد تصمیمات ناگهانی برخاسته 
از شــرایط کرونا موجب شــد مدیران سیما آثار 
خــوب خــود را در این ماه رو کننــد؛ مانند طنز 
»زیرخاکی« ـ که در شــماره های بعد مفصل آن 
را بررســی خواهیم کرد ـ و مجموعه »سرباز« که 
انتقادهای بسیار زیادی برای انتخاب آن در زمان 
پس از افطار بیان شد، اما می توان آن را یک سریال 
کاماًل اخالقی و خانوادگی دانست که صاف بودن 
شــخصیت هایش، تا حدی باعث انبساط خاطر 

مخاطب می شود.
 هرچند »ســرباز« به اندازه »زیرخاکی« و شاید 
مجموعه ســه فصلی »بچه مهندس« نتوانســت 
توجــه مخاطب را به خود جلــب کند، اما قطعًا 
یک اثر کاماًل قابل تحســین است که مخاطبان 
خود را دارد، اتفاقًا در راضی نگه داشــتن همان 
مخاطبــان نیز موفق بوده اســت و تــا حدی نیز 
 توانســته ذائقــه آنهــا را در دیدن ســریال تغییر

 دهد.
اما ســریال »بچه مهندس 3«، سریالی که به 
نظر بیش از هر چیز به تابوشــکنی های عاشقانه 
عالقه مند اســت، با ایــن حال دنبــال کردن دو 
مجموعــه قبلی نیز این فرصت را به ســازندگان 
ایــن ســریال داد تا بــاز هم توجــه مخاطب را 
جلب کنند؛ البتــه می توان این فصل از مجموعه 
 را بــا تمــام ضعف هایش، قوی تــر از فصل دوم

 دانست. 
قطعًا تحلیل هر یک از این سریال ها نیاز به یک 
یادداشت مفصل خواهد داشت، اما می توان 
گفت صداوسیما در رمضان 13۹۹ نسبت 
به رمضان 13۹8 قطعًا موفق تر عمل کرده 
اســت و این نه فقط به سبب خانه نشینی 
اجباری، بلکه به علت داستان ها و فرم های 
نسبتًا جذاب تری اســت که برای سریال ها 
اما همچنــان مجموعه های  انتخاب شــده اند. 
تلویزیونی دهه نود اختالفی معنادار با سریال های 

دهه 80 دارند. 

سرزمین عجایب بی دروپیکر

اینســتاگرام، ســرزمین عجایبی است که 
سال هاســت بی  دروپیکــر مانــده؛ هر چه 
می خواهد، انجــام می دهد؛ غارت و ویران 
می کند؛ اما هیچ کس جلودار آن نیســت. 
جالب اســت! مدیران اینســتاگرام برای ما 
حتی بزرگان کشورمان قانون و محدودیت 
تعیین می کنند و هر وقت بخواهند، کرکره 
صفحــه ای را پایین می کشــند و بی محابا 
سانسور می کنند، اما مسئوالن فضای مجازی 
در کشور ما در برابر آن خود را مجاز به هیچ 
کاری نمی دانند؛ از این  روســت که فضای 
مجازی و نوع مدیریت و سیاســت گذاری 
آن در ایران همــواره با تناقض ها و اتفاقات 
پرسش برانگیزی همراه بوده است. هرچند 
در مواجهه با نقد این شــبکه اجتماعی نیز 
مثل سایر پدیده ها و رسانه ها با پاسخ هایی 
کلیشــه ای از این دســت که از این ابزارها 
می توان اســتفاده مثبت هم کــرد، روبه رو 
می شویم؛ اما به قول »مارشال مک لوهان«؛ 
رسانه، خودش پیام است. این یک حقیقت 
اســت و نمی توان کتمان کرد که هر رسانه 
وارداتی، اخالق و مــرام خاص خودش را 
هم وارد می کند. هــر چقدر هم که خوبان 
به خوبی از شــبکه های اجتماعی اســتفاده 
کنند، اما این شــبکه های مجــازی باز هم 
فرهنگ خودشان را به گروه هایی از جامعه 
که تأثیرپذیرتر هستند، تحمیل می کنند. در 
این میان، اینستاگرام به سبب تصویرمحوری 
و قابلیت های خاصی که در انتشار عکس و 
فیلم دارد، بیشتر و عمیق تر می تواند کودکان 
و نوجوانان را در خود غرق کند. این روزها 
یک نوجوان که در سن تأثیرپذیری فرهنگی 
و در مرحله شکل گیری شخصیت اخالقی 
قــرار دارد، فقط با در دســت داشــتن یک 
تلفن همراه هوشــمند، می تواند به هزاران 
صفحــه ضد اخالقی دسترســی پیدا کند. 
حتی آنچه این روزها به عنــوان »الیو« در 
این فضا باب شــده، منفذی تــازه را برای 
تبهکاران فراهم کرده است.  اتفاقات منفی 
در اینستاگرام فقط به اخالق ستیزی منحصر 
نیست، بلکه این فضا به جوالنگاهی برای 
کالهبرداران اقتصادی هم تبدیل شده است. 
یکی از موارد شــکایت در محاکم قضائی 
و انتظامی، هک شــدن صفحات شخصی 
افــراد و درخواســت پول به نــام صاحبان 
حساب هاست. اینســتاگرام در همان حال 
که بــرای راهزنان فرهنگــی و اقتصادی و 
طرح غیر انســانی ترین موضوعات، فضای 
امنی را فراهم کرده، بســیاری از فعالیت ها 
و محتواهای حق طلبانه را نیز محدود نموده 
اســت. هنوز فراموش نکرده ایم که در ایام 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، اینستاگرام 
حتی به صفحات برخی هنرمندان مشهور 
ایرانــی نیز رحم نکرد، چه برســد به مردم 
عادی؛ هر کس تصویری از سردار را منتشر 
می کرد، از سوی این شبکه مجازی مجازات 
می شــد. وقتی ترویج فحشا، کالهبرداری 
و جیب بری در اینســتاگرام آزاد است، اما 
ادای احترام مردم یک کشور به قهرمان ملی 
خودشان سانسور می شــود، گویی مدیران 
این شــبکه اجتماعی در حــال اعتراف به 
ماهیت آن هستند و خودشان فریاد می زنند 
مطلوب شان چیســت؛ به همین دلیل هم 
عجیب است که پیام رسانی چون تلگرام از 
دسترس خارج شده اســت، اما اینستاگرام 
همچنان می تازد. معلوم هم نیســت عمق 
فاجعه باید به چه حد برســد تا مســئوالن 
مربوطه به فکر چاره ای بیفتند. نه تنها خود 
اینستاگرام، بلکه رهاشدگی آن نیز به بررسی 
نیاز دارد. آیا سیاستی در پشت پرده است که 
مانع از محدودیت این دنیای شگفت انگیز 

بی دروپیکر می شود؟

فرهنگ

آرش فهیم
منتقد سینما

فرهنگ

یادداشت

فرهنگ

تهیه کننده سریال »میانبر« گفت: 
»درخواســت تولید فصل سوم 
ســریال تأیید شده اســت و به 
زودی و از ده روز دیگــر تولید 
فصل سه را با بازیگرانی جدید 
شــروع می کنیــم.« »محمــد 
ســریال  تهیه کننده  صالحیان« 
میانبر اظهار داشــت: »درست 
اســت که ایــن روزهــا پخش 
نداریم، اما تولید همچنان ادامه 

دارد.« وی در ادامــه نیز عنوان کرد: »ایــن روزها نیز در حال 
مذاکره با عباس محبوب، حلیمه سعیدی و مهران رجبی هستیم 
که به عنوان بازیگر اصلی در سریال حاضر شوند. عالوه بر این، 

اردشیر کاظمی نیز به ما پیوسته است.«

میانبر مجموعه
آغاز تولید فصل سوم

   تلویزیون   

»انتشارات مدرسه« با همکاری 
گروهی از ناشران کشور، با هدف 
امکان دسترســی  آوردن  فراهم 
عموم مردم به کتاب های مناسب 
با تخفیف ویــژه، پویش »دوریم 
و دوســتیم« را راه اندازی کرده 
اســت. اکنون با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و ضرورت پرهیز 
از حضور در اماکن عمومی و رو 
آوردن به خرید از راه دور، پویش 

»دوریم و دوستیم« از 20 اردیبهشت ماه شروع و تا پایان تابستان 
سال جاری ادامه خواهد داشت. مخاطبان برای کسب اطالعات 
بیشتر از جزئیات این طرح می توانند به پایگاه خبری انتشارات 

مدرسه به نشانی www.madresehpub.ir مراجعه کنند.

دوریمودوستیم
تخفیف ویژه خرید آنالین

   کتاب    

چــاپ پنجم »یــک روز بعد از 
حیرانی«، روایت داستانی زندگی 
شــهید مدافع حرم دهه هفتادی 
»محمدرضا دهقان« از ســوی 
انتشارات »شهید کاظمی« روانه 
بازار شــد. شــهید مدافع حرم 
»محمدرضــا دهقان امیری« در 
26 فروردین 1374 در اســتان 
تهران دیده به جهان گشــود. در 
21 آبان ماه سال 13۹4 با عنوان 

بسیجی تکاور راهی سوریه شد و هم زمان با آخرین روزهای ماه 
محرم الحرام در نبرد با تروریست های تکفیری در حومه حلب، 
طی عملیات محرم، خلعت شهادت پوشید و در 25 آبان ماه در 

امام زاده علی اکبر چیذر به خاک سپرده شد.

   کتاب    
بعدازحیرانی

چاپ پنجم زندگی نامه شهید امیری

 نگاهی گذرا به کارنامه مجموعه های نمایشی تلویزیونی در ماه مبارک رمضان

یکگامبهجلو
نسیم اسدپور

دبیر گروه فرهنگ

چاپخانه ها که به عنوان شریان های اصلی صنعت 
نشر جایگاه انکارناپذیری دارند و چرخ های شان 
برای رســیدن به هدفی واال کــه افزایش آگاهی 
جامعه نســبت به محیط پیرامون شان بود، بدون 

توقف چرخید.
اما این روزها گویا ویروس  کرونا عالوه بر اینکه 
انســان ها را خانه نشــین کرده است، چوب الی 
چرخ دســتگاه های چاپ نیز گذاشته است؛ این 
در صورتی است که برخی صاحب نظران تصور 
می کردند اقشــار مختلف جامعه ما که به اجبار و 
برای قطع کردن زنجیره شــیوع گسترده ویروس 

کرونــا در خانه مانده اند، زمان بیشــتری را برای 
مطالعه اختصاص می دهنــد، غافل از اینکه قرار 
نیســت تغییری مثبت، الاقل در وضعیت چاپ، 
نشــر و میزان سرانه مطالعه کشــور دیده شود و 
سخنان اخیر »بهمن پورمند« نائب رئیس اتحادیه 
چاپخانــه داران ایران نیز تأییــدی بر این موضوع 

است.
او باور دارد: »چاپخانه  داران نیز همچون سایر 
اصناف فعال کشور تا اندازه زیادی از شرایط پس از 
شیوع گسترده ویروس کرونا آسیب دیده و به ناچار 

بسیاری از آنها کارشان را تعطیل کرده اند.«

با مروری بر وضعیت صنعت نشر در چند سال 
اخیر، متوجه خواهیم شد داستان تعطیلی بسیاری 
از چاپخانه های کشورمان همچون طوماری بلند 
در طول این ســال ها نوشته شــده است. صنعت 
نشــر و چاپخانه های ما از ابتدای ســال13۹0 و 
با شــروع بحران گرانی کاغذ، آینــده ای مبهم و 
نه چندان روشــن را در مقابل خــود دید؛ البته از 
همان سال به بعد بســیاری از افراد صاحب نظر 
بــه لزوم توجه بیش از پیش به تولید کاغذ داخلی 
و کاهش وابستگی به واردات کاغذ تأکید کردند 
.آنها به درستی باور داشــتند تولید داخلی کاغذ 

می تواند راه حلی مناســب برای رفع مشکالت 
صنعت نشــر و چاپخانه ها باشد؛ اما سنگ هایی 
که بر ســر راه کارخانه های داخلــی افتاد، آنها را 
به مرور زمان فلج کرد. رکود فعالیت کارخانه های 
داخلی تولید کاغذ، بار دیگر حرف و حدیث های 
تعطیلی چاپخانه ها را بر ســر زبان ها انداخت. 
بعدها کارشکنی سودجویان در واردات و عرضه 
کاغذ و کم توجهی دولت، این حرف و حدیث ها 
را پررنگ تر کرد؛ حاال باید دید آیا مسئوالن در این 
زمینه فکری می کنند یا بی تفاوت از کنار یکی از 

موضوعات فرهنگی جدی کشور عبور می کنند.

ویروسیکهجوهرچاپخانههاراخشکاند
   برداشت    

تبعات شیوع کرونا بر صنعت چاپ و نشر کشور
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اغلب به جوانان جویای کار توصیه می شود به 
جای انتظار کشیدن برای استخدام در ادارات 
دولتــی، خود به خلق فرصــت کاری یا همان 
کارآفرینی مشــغول شــوند؛ البته مسلم است 
کارآفرینی نیازمند مهارت و تخصص در یک 
حوزه مشــخص اســت و بدون داشتن این دو 

نمی توان به یک کارآفرین موفق تبدیل شد. 
برای درک بهتر این مسئله نیز کافی است به 
جست وجوی ساده ای در اینترنت دست بزنید 
و ســابقه مدیران و مؤسســان کسب وکارهای 
بزرگ، ماننــد اپل، مایکروســافت، آمازون و 

بسیاری دیگر از شرکت های بزرگ دنیا را 
بررسی کنید.

 با این بررســی ساده 
متوجه خواهید شد برای 

کسب وکار  یک  خلق 
تقویت  بــه  موفــق 
علمی  مهارت هــای 
در  و تخصصی خود 
حــوزه کاری مــورد 

نظرتــان نیاز داریــد؛ اما 

مشکل اینجاست که در کشور ما، مهارت های 
ارائه شده در دانشــگاه ها معمواًل جنبه نظری 
دارند و کمتر در عمل به کار افراد می آیند؛ پس 
شما ناچارید از منابع ثانویه برای مهارت افزایی 

خود در حوزه کسب وکار بهره ببرید. 
خوشبختانه، یکی از این منابع ثانویه و مفید 
برای افزایش مهارت های کارآفرینی، استفاده از 
منابع منتشرشده از سوی استارت آپ آموزشی 
»آکادمی آموختن« اســت که با ورود به سایت 
آن می توانید از صدها آموزش تولیدشده در این 
استارت آپ اســتفاده کنید و به رمز و رازهای 
کسب درآمد از طریق فضای مجازی 
از فراگیری  پــس  ببریــد؛  پی 
مهارت های ارائه شــده در 
ایــن ســایت، می توانید 
کســب وکار مورد نظر 
خــود را بــه راحتــی 
راه اندازی کنید و با یک 
و کمی  ایده خالقانــه 
پشتکار، به یک کارآفرین 

خودساخته بدل شوید.

مدتی قبل یــک فعال فضای مجــازی به نام 
Ratarossa کمپینی را برای شناسایی محل 
نگهداری خودروی فراری گران قیمت پســر 
صدام حســین راه انــدازی کرد. ایــن فعال 
فضای مجازی از طریق راه اندازی این کمپین 
تالش کرد به سرنوشــت این خــودرو که در 
زمان حکومت صدام تحت مالکیت »عدی 

حسین« پسر شرور او بود، پی ببرد.
در پــی فراخــوان ایــن چهره مشــهور 
یوتیوبی، هزاران کاربر عراقــی به امید بردن 
جایزه این کمپین در مــدت زمان کوتاهی از 
خودروهای فراری موجــود در عراق عکس 
تهیه کردند و فقط بعد از گذشــت یک هفته، 
این خودروی فراری پســر صدام حســین در 
اقلیم کردستان عراق پیدا شد؛ اما هنوز معلوم 
نیســت این خودروی گران قیمت چگونه از 

بمباران های هوایــی نیروهای آمریکایی جان 
ســالم به در برده، از انبار خودروهای لوکس 
پســر صدام خارج شــده و 18 ســال پس از 
ســقوط حکومت صدام به کردســتان عراق 
رسیده است؛ ولی مشخص است مالک فعلی 
این خودرو که فقط 4 هزار کیلومتر کار کرده، 
قیمت فروش آن را یک و نیم میلیون دالر اعالم 

کرده است.
نکته جالــب توجه این اســت که »رغد 
حسین« دختر صدام حسین که هم اکنون در 
اردن زندگــی می کند، به ایــن ماجرا واکنش 
نشــان داده و خریداران احتمالی این خودرو 
راـ کــه البته از اموال ملت عراق تهیه شــده ـ 
چنین تهدید کرده اســت: »ما از هر کسی که 
دارایی های شــخصی خانوادگی مــان را در 
اختیار بگیرد، شکایت خواهیم کرد، چه این 
فراری و چه چیزهای دیگر. ما به دیگران نیز 
هشدار می دهیم که به هر دلیلی در این مسائل 
دخالت نکنند؛ زیــرا باید در برابر قانون 

پاسخ گو باشند.«

نوآور

عبدالله گنجی:  این ســخن )بهزاد نبوی: 
تحریم انتخابات اشــتباه بــود( منتقدان 
نیست؛ اعتراف یک عنصر محوری جریان 
اصالحات اســت. این اعتــراف باید در 
تاریخ ثبت شود، باید قالب شود و در اتاق 
مدعیان  آشتی ملی نصب شود. به آنهایی 
که منتخبان تهــران را نماینده 20 درصد 
مردم می دانند هم باید گفت آنها که رأی 
قبلی خود را حتی بیشتر کسب کردند، آینه 

مقابل خود گذارید.

منتخبان  شــرکت  شریعتی نیاســر:  مالک 
انقالبــی  مجلس یازدهــم در گعده های 
مختلف سیاســی، صنفی یا جغرافیایی، 
اگر در خدمت انســجام و مشورت دادن 
به  فراکســیون واحد باشــد، نه تنها مضر 
نیست، مفید هم هست؛ مشروط بر آنکه 
هرگونه دخالت حقیقی و حقوقی از بیرون 
 مجلــس را نفی کننــد و از تجمالت هم 

بپرهیزند. 

حسین دلیریان:  در ماجرای  ناوچه کنارک 
انقدر اخبار فیک و دروغ منتشر شد که آدم 
از بعضی از ایــن خبرها حیرت می کرد؛ 
حتی بعضی از این دروغ ها، وقوع شان از 
نظر نظامی و عقلی هم ممکن نبود! رجوع 
به منابع موثق و رسمی یک اصل است و 
مردم ایران باید توجه بیشتری به این اصل 

کنند.

نکته گرام

همه ما صف نشــینی را تجربــه کرده ایم؛ از صف 
نفت، سوخت و شیر دولتی در قدیم گرفته تا صف 
نان، بنزین و ســبدکاال در زمان حال؛ اما به تازگی 
نوع جدیدی از صف نشــینی رواج پیدا کرده است 
که حاضران در صف، از وجــود هم خبر ندارند. 
یکی از مزیت های صف هــای بنزین، نان و... این 
است که وقتی حجم زیاد افراد در صف به چشم مان 
می خــورد، از خرید صرف نظر می کنیم و به دنبال 
جــای دیگری می رویم؛ امــا در صف های جدید 
که آنالین یا به اصطالح برخط هســتند، کسی از 
دیگری خبر ندارد و با چشم نمی توان تعداد افراد را 
دید؛ به همین دلیل لحظه لحظه به افراد صف اضافه 
می شود، امیدها باال می رود و خود را فاتح رقابت 
می دانیم، در حالی که شاید میلیون ها نفر دیگر در 
صف خرید محصول باشند.حتمًا دیده اید، وقتی 
نانوایی متوجه طوالنی شدن صف نان می شود، به 
افراد حاضر در صف می گوید: از این نفر به بعد نان 

نمی رسد، در صف منتظر نباشید. یک شاطر ساده 
ســازوکار مدیریت صف را می داند، اما وقتی یک 
فروش اینترنتی انجام می شــود، می شنویم اصاًل 
سایت باز نشــد، کلی منتظر ماندم و آخر خطا زد 
و... اما دلیل آن چیســت؟در همان مثال نانوایی، 
اگر چند میلیون نفر برای خرید به یک نانوایی ساده 
هجوم ببرند، نه تنها نانی به کسی نمی رسد، بلکه 
تلفــات جانی هم خواهیم داد! امــا اگر نانوایی را 
به یک فروشــگاه بزرگ تبدیل کنیم و برای ورود و 
خروج افراد سازوکار بیندیشیم، همه به هدف خود 
می رسند. متأسفانه، در فروش های اینترنتی، بستری 
که آماده پذیرایی از مشتریان می شود، همان نانوایی 
ساده است که میلیون ها نفر به آن هجوم می برند؛ 
البته جای شکر دارد که صف آنالین است و حداقل 
اینجا تلفات نداریم!مشکالت فروش های آنالین را 
همه می دانیم؛ مسئوالن چنین فروش هایی بهتر از 
همه ما می دانند مشکل کجاست و اگر واقعًا قصد 
فروش داشته باشند، ایجاد بستر مناسب، سازوکار 
فروش درســت و... کار ســختی نیســت؛ مانند 
سازوکار درست ثبت نام مسکن ملی که کمتر کسی 

را با مشکل مواجه کرد.

صِفبرخط!
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

مایکروســافت بخش قابل توجهــی از تمرکز  فناوری اطالعات
خود را بر توســعه ویندوز متمرکز کرده است 
که ثمره ایــن تالش ها خــود را در ویندوز 10 
نشــان می دهد. متأســفانه، ویندوز 10 با تمام 
ویژگی های خوب و جذابــش، امنیت چندان 
باالیی ندارد؛ زیرا وابســتگی زیادی به فضای 
مجازی و دنیای اینترنت دارد و کاربری پایدار 
آن منوط به به روزرسانی مستمر است و به همین 
دلیل، کاربران حساس به مسائل امنیتی کمتر به 
این نسخه از سیستم عامل ویندوز عالقه  دارند. 
با این حــال اگر از کاربران عالقه مند به ویندوز 
10 هســتید، توصیه می کنم برای حفظ امنیت 

خود حداقل سه نکته زیر را مد نظر قرار دهید:
1ـ هنگام اســتفاده از وینــدوز 10، میکروفون و 
وب کم ویندوز لپ تــاپ خود را غیرفعال کنید. 
برای این کار کافی است در منوی استارت ویندوز 
عبارت Device Manager را جست وجو کنید و 
 Audio دوربین و در بخش  Cameraدر بخــش

میکروفون رایانه خود را Disable نمایید.
2ـ ویندوز 10 قابلیت ذخیــره کردن موقعیت 
مکانی شما را دارد؛ از این رو بهتر است سریعًا 
سری به تنظیمات ویندوز بزنید و این قابلیت را 
غیرفعال کنید. برای این کار در منوی استارت 
Location را جست وجو و در تنظیمات بازشده 
وضعیت دسترسی به اطالعات مکانی خود را 

روی Off تنظیم نمایید.
3ـ در ویندوز 10 به جای محدود کردن امنیت 
خود بــه یک Pin Code یا یــک رمز معمولی 
بهتر اســت قابلیتBitlocker  را فعال کنید تا 
دیگر هیچ کس امکان دسترســی به اطالعات 
رمزگذاری شده شما را نداشته باشد. برای فعال 
کردن بیت الکر کافی است روی درایو مورد نظر 
 Turn on Bitlocker خود راست کلیک کنید و
را انتخاب نمایید و مراحل خواسته شده را گام 

به گام دنبال کنید.
به یاد داشته باشــید، امنیت یک امر مطلق 
نیســت و هرچه بیشــتر حواس تان به امنیت 
اطالعات تــان باشــد، کمتــر در خطر هک و 

سرقت اطالعات قرار خواهید گرفت.

سهگامتاایمنسازی
   ترفندستان    

 قصه های کودکانه

یکی از راه های خوب و البته قدیمی پرورش 
فکری و اخالقی کودکان، قصه گویی برای 
آنهاســت؛ زیرا با طرح قصه برای کودکان 
عالوه بر ســرگرم کردن شــان، می توان به 
خوبی تجربیات و مفاهیم اخالقی جدید را 
به آنها آموخت؛ به ویژه در سنین خردسالی 
که فرزند بیش از هر زمانی در کنار والدین 
و در بطن محیط خانواده قــرار دارد؛ البته 
باید در نظر داشت که با توجه به تأثیر باالی 
قصه ها بر کــودکان، فرد قصه گــو باید در 
انتخاب داســتان برای آنها دقت کند؛ زیرا 
کودکان به دلیل پویایی فکری خود به شدت 
با محتوای داســتان ارتباط برقرار می کنند؛ 
به همین دلیل طرح داســتان های غیرمفید 
می توانــد موجب آســیب دیدگی روحی و 
روانی آنها شــود؛ از ایــن رو والدین برای 
داســتان گویی به یک منبع مناسب و معتبر 
از داســتان های کودکانه مفید نیاز دارند که 
خوشبختانه اپلیکیشن »گوگولیا« با 10 هزار 
بار دانلود در کافه بازار، این نیاز را به خوبی 

برآورده کرده است.

حامد مظلومی
پژوهشگر

آموختن،خالقیتوکمیپشتکار
   استارت آپ    

تهدیدهایفرزنددیکتاتور!
   مجازستان    

هرچند حادثه تلخ و ناگوار ســانحه دریایی ناوچه 
موشک انداز ُکنارک که به شهادت جمعی از جوانان 
متخصص نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران منجر شد، از سوی دشمنان کشورمان، به ویژه 
رســانه های فارســی زبان بیگانه به عنوان فرصتی 
برای هجمه به نظام و قابلیت های دفاعی کشورمان 
بهره برداری شد، اما در عمل، در پی همراهی افکار 
عمومی کشــورمان با ارتش و تجلیل از شــهدای 
ایــن حادثه، به طور مشــخص بی اثر بودن »جنگ 
شــناختی« دشمنان علیه برداشــت افکار عمومی 
کشورمان از توان دفاعی جمهوری اسالمی ایران بر 

همگان آشکار شد. 
پــس از اعالم خبر این حادثــه، کاربران فضای 
مجــازی کشــورمان به صــورت خودجــوش با 
هشــتگ هایی از جمله ارتش فدای ملت، شهدای 
ناوچه کنارک و ارتش انقالبی، نه تنها از شــهدای 
این حادثه و مجاهدت های خاموش دریادالن نیروی 
دریایی در دفاع از مرزهای آبی کشــورمان تجلیل 
کردند، بلکه به فضاســازی های انجام شده از سوی 
لشکر ســایبری نفاق مســتقر در آلبانی نیز واکنش 

نشان دادند و ابراز خوشحالی حساب های اینترنتی 
وابسته به آنها را نشانه دیگری از خیانت  این جماعت 
منفور عنوان کردند؛ به طوری که این واکنش ها خشم 
حساب های مجازی رسانه های معاند را برانگیخت.
بررسی حجم قابل توجه واکنش های کاربران فضای 
مجازی کشــورمان به حادثه اخیر و حمایت آنها از 
ظرفیت های دفاعی کشــورمان را می توان به مثابه 
آب سردی بر پیکره دستگاه جنگ روانی و شناختی 
دشمن علیه انقالب اســالمی در نظر گرفت؛ زیرا 
دشمنان کشورمان تصور می کردند پس از وقوع این 
حادثه می توان ســرمایه اجتماعی نیروهای مسلح 
کشــور را هدف قرار داد و این گونه زمینه تضعیف 
ســاختار دفاعی جمهوری اســالمی ایران را مهیا 
کرد.برای تحلیل بهتر این ماجــرا باید به این نکته 
توجه داشــت که افکار عمومی هر جامعه  متأثر از 
باورها و ارزش های حاکم بر آن جامعه است، به ویژه 
ارزش های اخالقی در شــکل گیری افکار عمومی 
نقش جدی دارند، به طوری که سطح بینش و منش 
افکار عمومی از یــک جامعه تا جامعه دیگر متغیر 
است: مرور تاریخ تمدن بشر اثبات می کند هنجارها 
و ارزش های حاکم بر جامعه نه تنها می توانند زمینه 
پویایی، توسعه و پیشرفت آن جامعه را فراهم کنند، 
بلکه ضعف و وجود انحــراف در ارزش ها، زوال و 
فروپاشــی آن جامعه را در پی خواهد داشت؛ برای 
نمونه امپراتوری روم در زمانه خود به عنوان یکی از 

بزرگ ترین ابرقدرت های تاریــخ مطرح بود؛ اما با 
وجود همه عظمت و گستردگی خود، فقط به علت 
انحراف در ارزش های اجتماعی رو به اضمحالل و 
ضعف رفت و سرانجام به دست مسلمانان ریشه کن 

شد. 
متأســفانه، در دوران طاغوت نیز کشــور و ملت ما 
با انحرافــات متعددی روبه رو بــود؛ اما با پیروزی 
انقالب اسالمی این انحرافات از ارزش های حاکم 
بر جامعه زدوده شــد و نهادهایی ازجمله ارتش به 
جایگاه اصیل خود در جامعه دست یافتند، طوری 
که ارتش شاهنشاهی که زمانی نقطه امید نظام سلطه 
در منطقه غرب آسیا بود، در پرتوی هدایت های امام 

خمینی)ره( به ارتشی مردمی، انقالبی و مجاهد فی 
سبیل الله تبدیل شد. خوشبختانه، نتیجه این تغییر 
را می توان به وضــوح در نوع واکنش افکار عمومی 
کشــورمان به ماجرای ناوچه کنارک مشاهده کرد؛ 
زیــرا فارغ از دالیل فنی و تخصصــی بروز حادثه، 
افکار عمومی کشــور به صورت یکپارچه شهدا و 
جانبازان گران قــدر این حادثــه را تکریم کردند و 
یک کالم از جان فشــانی های ارتش و ســپاه در راه 
دفاع از حریم کشــور سپاســگزاری کردند که این 
نشان دهنده بینش عمیق اســالمی و انقالبی ملت 
ایران نسبت به اهمیت نیروهای مسلح و چرایی عناد 

دشمنان انقالب اسالمی با آنهاست.

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

 تجلیل از شهدا و جانبازان حادثه ناوچه کنارک

ارتشدرقلبملت
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یادداشت
صالبت بدون جنگ

جمله »اولین اشتباه، آخرین اشتباه است« 
جمله کلیدی رزمنــدگان واحد تخریب 
دوران دفــاع مقدس بــود. همین جمله 
امروز هم بارها در یگان مهندسی نظامی 
بــرای نیروهایی که با موضوع و مســائل 
انفجار ســروکار دارند، تکرار می شــود. 
مفهوم این جمله آن اســت که اشتباه در 
کار انفجارات موجــب از بین رفتن خود 
فرد می شــود، پس باید دقــت کار را باال 
برد تــا حداقل خطای ممکــن صورت 
بگیرد. این را محملی قرار می دهیم برای 
موضــوع اخیر در تمریــن نظامی نیروی 
ایران  دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
که طی آن شــناور سبک پشتیبانی دریایی 
کنارک مورد اصابت موشک شلیک شده 
از شناورهای حاضر در تمرین رزمی قرار 
گرفت و دچار حادثه شد. پیش از این نیز 
اوکراینی  در حادثه هواپیمای مسافربری 
در شرایط آماده باش صددرصدی پدافند 
هوایی کشور، برخی ابعاد قوت و ضعف 
در حوزه دفاع هوایی کشــور مشــخص 
شد. در این میان، ذکر چند نکته ضروری 
است تا بتوان مانع سوء استفاده ها از چنین 
حوادثی شــد.  جمهوری اسالمی ایران 
در حوزه نظامی توانســته اســت به ابعاد 
مهمی از قدرت و تســلیحات دست پیدا 
کند که عمــده این توان بعــد از پیروزی 
انقالب اســالمی و بعــد از دوران دفاع 
مقدس کسب شده است؛ به ویژه در حوزه 
موشــکی، پهپادی، دریایــی، پدافندی و 
اخیرًا هم در حوزه فضایی که بســیاری از 
این دستاوردها بیشــتر جنبه بازدارندگی 
دارند و موجب بازدارندگی شــده اند. در 
بســیاری از این حوزه ها، کشــور پس از 
دفاع مقدس عماًل هیچ درگیری مستقیمی 
با هیچ طرف متخاصمی نداشــته است، 
به ویــژه در دو مورد اخیر، یعنی در عرصه 
دفاع هوایی و نیز دفــاع دریایی. در حوزه 
موشکی و پهپادی عملیات های متعددی، 
به ویژه در جبهه مقاومت و در عملیات های 
انتقامی، باموفقیت انجام شــده اند؛ یعنی 
همه آنچه امروز در حوزه پدافند هوایی و 
اقتدار دریایی اتفاق افتاده، نتیجه بررسی ها 
و مطالعاتی بوده اســت که نشان می  داد 
در ایــن عرصه ها باید توازن قدرت به نفع 
کشور برقرار شود. لذا هم و غم ها به سمت 
رفع خلل و فرج ها و نیز تقویت دفاع در این 
عرصه رفته و جالب اینجاست که سرعت 
و تدبیر فرماندهی در جمهوری اسالمی 
به صورتی بوده که بــا وجود جدی بودن 
بســیاری از این تهدیدها در هــوا و دریا، 
دشمن عماًل جرئت اجرایی کردن آنها را 
پیدا نکرده است. دستاوردهای مهم دفاعی 
در حــوزه پدافند هوایی و حــوزه اقتدار 
دریایی همگــی در اثر مطالعه ارتش های 
متخاصم و نیز تجربیات درگیری ســایر 
طرف ها در جای جای دنیا به دست آمده 
است. این تجهیزات هنوز آزمون خود را 
در جنگ حقیقی پس نداده اند و ان شاءالله 
هیــچ گاه زمینه اســتفاده از آنها در جنگ 
فراهم نخواهد شد. لذا اگر در اثر خطای 
انسانی یا خطای فناوری تسلیحاتی چنین 
اتفاقاتی در دنیا مســبوق به سابقه است. 
حتی ابرقدرت های نظامی دنیا برای دست 
یافتن به چنین تســلیحاتی چندین برابر 
عزیزانی را که در این حوادث به شهادت 
رسیده اند، نه فقط در رزمایش ها، بلکه در 
صحنه های جنگ واقعــی و در تمرینات 
نظامی از دست داده اند؛ اما نباید این نکته 
را فراموش کرد که بررسی های دقیق باید 
صورت گیرد تا از تکــرار چنین اتفاقات 

تلخی جلوگیری کرد. 

BBBBB هدف از تشــکیل قــرارگاه قرآنی نور 
چیست؟

با توجه به گوناگونی و فراگیر بودن فعالیت های قرآنی 
و تعدد ســاختاری در حوزه های پایوران، سربازان، 
بسیجیان و خانواده های کارکنان و تعدد فعالیت های 
قرآنــی در حوزه های آموزش، تبلیغ و ترویج، انس، 
مســابقات، فرهنگ ســازی و... و لزوم گسترش و 
تبدیل آن به فرهنگ جاری در همه ســطوح و اقشار 
سپاه و بســیج، ضرورت داشــت قرارگاهی برای 
سیاست گذاری و هدایت کالن فعالیت های قرآنی 
ســپاه و تجمیع همه ظرفیت های موجود در سطح 
فرماندهی، نمایندگی و حفاظت اطالعات تشکیل 
شــود تا تعلیم، ترویج، تبلیغ، فراگیر کردن و تعمیق 
فرهنگ و معارف قرآنی بــرای جامعه هدف که از 
آحاد کارکنان، بسیجیان، بازنشســتگان و خانواده 
پاسداران تشکیل می شود، به صورت منسجم انجام 

گیرد.

BBBBB ارکان اصلی قرارگاه قرآنی نور چیست و 
اعضای آن چه کسانی هستند؟

ارکان اصلی قرارگاه شامل فرماندهی، شورا، هیئت 
اندیشــه ورز، دبیرخانه، کارگروه هــا و قرارگاه های 
رده ای است که در این زمینه کارگروه های آموزش، 
تبلیــغ و ترویج، رصــد و بازخوردگیــری و برنامه 
و بودجه بــا ترکیــب معاونت ها و ســازمان های 
دســت اندرکار قرآنــی ســپاه فعالیــت می کنند و 
 اعضــای هر کارگروه نیز مشــخص و ابالغ شــده

 است.

BBBBBقرارگاه فقط در مرکزیت سپاه است؟ 
عالوه بر مرکزیت، در سلســه مراتب ســازمانی تا 
سطح نیروها، سپاه های اســتانی و رده های عمده، 
قرارگاه های منطقه ای، لشکرها،  سازمان بســیج، 
تیپ ها و گروه ها تشکیل شــده و فعال است؛ البته 

ساختار مجازی است؛ یعنی اعضای قرارگاه دارای 
جایگاه های سازمانی حقیقی نیستند، بلکه با حفظ 
سمت و جایگاه سازمانی خود، در قرارگاه نیز فعال 

هستند. 

BBBBB با توجه به اینکه فعالیت های قرآنی سپاه
و بســیج متولیان گوناگونــی دارد، آیا 
قرارگاه آنها را حذف می کند و به عنوان 
یک ســاختار واحد به جــای آنها وارد 

عمل می شود؟ 
خیر، هر یک از متولیان باقــوت به مأموریت خود 
ادامــه می دهند و با کمک قــرارگاه ارتقا می یابند و 

تقویت خواهند شد. قرارگاه، همانطور که از هدف 
و مأموریت آن مشــخص اســت، هیچ گونه ورود 
تخصصی به برنامه ها و فعالیت های متولیان نخواهد 
داشــت؛ بلکه در سیاســت گذاری، جهت گیری، 
هم افزایی، پشــتیبانی و زمینه سازی اجرای برنامه و 
فعالیت های قرآنی ســپاه، متناسب با مأموریت هر 

یک از بخش ها نقش ایفا می کند.

BBBBB مهم ترین تصمیمات و مصوبات قرارگاه 
قرآنی نور چیست؟

قرارگاه تصمیمات کالنی را اخذ و مصوبات بسیار 
خوبی داشــته اســت؛ برای نمونه به چند مورد از 

مصوبات قرارگاه اشــاره می کنم؛ راه اندازی مرکز 
ارتقای ســطح قرآنی نظامات ســپاه در پژوهشگاه 
امام صادق)ع(، راه اندازی دارالقرآن در تمام رده ها 
و شهرک های سازمانی سپاه، راه اندازی مدرسه های 
قرآنی در سپاه، طراحی نشان برای چهره های قرآنی 
سپاه و مصوبات دیگری هم هست که بررسی آنها در 

این مجال میسر نیست.

BBBBB آیا در پیشــبرد اهداف قرآنی ســپاه از 
ظرفیت سایر نهادها و مؤسسات قرآنی 

نیز استفاده شده است؟
یکــی از رویکردهای اساســی فعالیت های قرآنی 
سپاه تعامل و ارتباط مؤثر با دستگاه ها، سازمان ها و 
مؤسسات قرآنی موفق کشور و استفاده از ظرفیت ها 
و امکانات آنان است. حاصل این رویکرد تعاملی، 
تدوین طرح هــای متعدد و اجرای موفق برنامه های 
مختلــف قرآنی، دریافت ایده هــا و انتقال تجارب 
قرآنی در عرصه های مختلــف و انجام تفاهم های 
مؤثر با توجه به اقتضائات ســپاه و شرایط مخاطبان 

بوده است.

BBBBB آیا این تعامل و هم افزایی در فعالیت های 
قرآنی، شامل دیگر سازمان های نیروهای 

مسلح نیز می شود؟
با سازمان های نیروهای مسلح در عرصه های قرآنی 
هماهنگی و هم افزایی قابل قبولی داریم. بازنگری 
آئین نامه مسابقات قرآن کریم نیروهای مسلح و نیز 
دســتورالعمل تشــویق های قرآنی نیروهای مسلح 
به میزبانی ســپاه در سیر مراحل تصویب قرار دارد. 
برگزاری مســابقات قرآنی و حضور مشــترک در 
نمایشــگاه قرآن و ارائه دســتاوردها و محصوالت 
قرآنی نیروهای مسلح، تبادل تجارب و محصوالت 
قرآنی از دیگر فعالیت های تعاملی ما با سازمان های 

نیروهای مسلح است.

09۱۱0007956/ سهمیه اتکا را افزایش دهید، با 
این پول چیزی نمی توان خرید.

09۱۱000۴82۱/ به دســتور فرمانده کل سپاه، 
مقرر شــده بود کلیه کســانی که تا پیش از سال 
۹5 بدون مجوز مدرک کارشناسی ارشد گرفتند، 
مدرک برای شان اعمال شود. سؤال من این است 
که چرا این مســئله اجرایی نمی شود؟ با تشکر، 

»یزدانی« میاندورود مازندران
09۱30003077/ لطفًا فکری به حال کســانی 
بکنید که وام مسکن 30 میلیونی گرفتند و با این 
تورم هیچ کاری نمی توانند بکنند و صاحب خانه 

نشدند.
09۱۴0007970/ چرا دو ابالغیه فرمانده محترم 
کل سپاه در خصوص رعایت حال بیماران دیابتی 
و قلبی در برخی رده های سپاه اجرایی نمی شود؟ 

»شهریار فیضی« از تبریز
09۱۴0002890/ وام یــک میلیونی شــاغالن 
نظامی که حقوق خودشان را از بانک انصار و سپه 
می گیرند، چه وقت به حساب شان واریز خواهد 

شد؟
09۱۴000360۴/ بنده با سابقه 16 سال خدمت 
در مناطق مرزی هنوز وام مسکن نگرفته ام، تکلیف 
چیست؟ با این افزایش قیمت ها و اجاره بها چه کار 

کنیم؟
09۱60003823/ بــه منظور تشــویق و ترغیب 
افراد به فرهنگ غنی کتاب و کتابخوانی و استفاده 

معنوی و اخالقی از فرهنگ جبهه و جنگ، بخشی 
از هفته نامه را به چاپ گزیده یا قسمت بندی شده 
کتب ارزشــی دفاع مقدس تا پایــان یافتن کتاب 
اختصاص بدهید. »مراد ناظری« از قم، تیپ 83

09۱7000۴۱66/ هدف از وام مسکن سازمانی 
کمک به پاسداران است، ولی متأسفانه در استان 
ما شــرایط این وام را انقدر ســخت کردند که به 
هیچ وجه زیــر بار این وام و بدهکاری نمی رویم. 

»رستمی« کهگیلویه و بویراحمد
9۱7000820۴/ پــس از گذشــت چند ســال که 
وام حکمت رو ندادن، بنده خــودم زمین خریدم و 

ساختم که اآلن نیمه تمام مانده. برای تکمیلش آن وام 
حکمت هم نمی دن، می گن باید بری داخل پروژه! 
پروژه ای که داخل شهر محل خدمت مون هم نیست! 
09۱700027۴7/ ســال ۹3 در پــروژه عرفــان 
بندرعباس ثبت نام کردم، بعد از گذشت 5 سال تازه 
اسکلتش را ساختند، آن هم نیمه کاره. توی 5 سال 
من 40 میلیون کرایه خانه به صاحب خانه پرداخت 

کردم )پول یک واحد آپارتمان 2 سال پیش(.
09۱3000۴3266/ نیروی خرید خدمت مراکز 
اقامتی نیروی دریایی ســپاه هســتم. متأسفانه با 
شیوع کرونا حقوق فروردین ماه نصف پرداخت 
شد و حقوق اردیبهشــت هم پرداخت نمی شد. 
اگر وام کمک معیشتی نبود کاًل توی فروردین به 
مشکل اساســی بر می خوردیم، حاال نمی دونیم 

اردیبهشت ماه چه کار کنیم.
۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
ید یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذار پیامتــان را از طر

 دبیر قرارگاه قرآنی نور در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

نیروهایخریدخدمتمراکزاقامتیسپاهرادریابید
   روی خط    

در پی بروز حادثه برای ناوچه کنــارک نیروی دریایی ارتش و 
به شهادت رسیدن و مجروحیت جمعی از دریادالن این نیرو، 
حجت االسالم »صداقت« مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی 
دریایی سپاه، خطاب به حجت االسالم »محمد مظفری نژاد« 
رئیس اداره عقیدتی سیاســی نیروی دریایی ارتش، پیام تبریک 
و تسلیتی صادر کرد. در بخشــی از این پیام آمده است: »اوج 
اقتــدار و افتخار رزمنــدگان ارتش جمهوری اســالمی ایران 
در مقابله با دشــمنان ملت عزیز ایران اســالمی مرهون ایثار، 
فداکاری و ازخودگذشــتگی شهدای واالمقامی است که نام و 
اثرات بی بدیل شــان در تاریخ ایران اسالمی تاهمیشه جاودان 

خواهد ماند.« 

فداکاریشهدا
اوجافتخارارتش

ســازمان اتکا با اعــالم اینکــه یارانه نقدی مرحلــه یازدهم 
حکمت کارت شــارژ شــد، بیان کــرد: »یارانــه واریزی در 
 ســال 13۹۹ نســبت به ســال گذشــته افزایش مبلغ داشته

 است.«
به گزارش صبح صادق بر اســاس گزارش سازمان اتکا، نرخ 
جدید یارانــه واریزی به حکمت کارت بــرای خرید نقدی از 
فروشــگاه های اتکا در ســال 13۹۹ به این ترتیب خواهد بود: 
»یارانــه کارکنان مجرد در هر مرحله 35 هزار تومان، کارکنان 
متأهل بدون فرزند 65 هزار تومان و به ازای هر فرزند 15 هزار 
تومان، تا سقف پنج فرزند، افزوده خواهد شد؛ یعنی80، ۹5، 

110، 125 و 140 هزار تومان تا سقف هفت نفر.

افزایشیارانهاتکا
درسال1399

مراسم تکریم و معارفه جانشین حوزه دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه با حضور هیئت رئیســه نمایندگی برگزار شد. در این 
مراسم که با حضور حجت االســالم والمسلمین »طیبی فر« 
جانشین نماینده ولی فقیه در ســپاه، و سردار »قریشی« معاون 
هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه، دکتر »قنبری« مشاور 
و مسئول حوزه دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و جمعی دیگر از 
اعضای هیئت رئیسه در ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار 
شد، از خدمات سرهنگ پاسدار »مجید شیاسی« تقدیر شد و 
حکم مسئولیت جانشین حوزه دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
با امضای حجت االسالم والمسلمین دکتر »حاجی صادقی«، به 

سرهنگ پاسدار »محمدرضا محمدی« اهدا شد. 

تکریمومعارفهجانشین
حوزهدفاترنمایندگی

متمرکزشدنسیاستگذاری
وهدایتفعالیتهایقرآنیسپاه

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

 چند ماهی است که به منظور متمرکز کردن مدیریت فعالیت های قرآنی در سپاه، »قرارگاه قرآنی نور« با فرماندهی فرمانده کل سپاه و دبیری معاون فرهنگی و 
تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه، »سردار حسین محبی« تشکیل شده است. ماه رمضان فرصت مناسبی بود تا از کم و کیف تشکیل این قرارگاه مطلع شویم؛ 

از این رو در گفت وگوی کوتاهی با سردار محبی این موضوع را بررسی کردیم که در ادامه ماحصل آن را می خوانید.

حسن ابراهیمی
خبرنگار

عکس : محمد صالح نادری



قبیله عشق
بچه های عاشق امام حسین)ع(

خداحافظــی ایــن بــار یــک 
جورهایی فرق داشت. 20 روز 
بیشتر از دامادی اش نگذشته بود که همسر 
ولی الله یک کاسه آب زالل، یک اقیانوس 
بغض و بی قراری توی دلش، شوهرش را 
از زیر همان قرآن ســفره عقــد رد کرد. 
ولی الله با لبخندی از مهر قرآن را بوسید. 
چند قدم که دور شد، ایستاد و اشاره کرد، 
زن دو قدم برداشت، ولی الله آرام در گوش 
همســرش گفــت: »یک امانتــی برات 
گذاشتم الی قرآن، به مادرم و خانواده نگو. 
حاللم کن!« همسر جوان ولی الله وقتی 
برگشت رفت داخل اتاق، نامه را برداشت 
و بوسید. کوتاه نوشته بود: »بچه های عاشق 
امام حسین)ع(، حسینی شهید می شوند. 
من شهید ولی الله استرآبادی، از اصحاب 
کربال، چون موالیم سیدالشــهدا، سر از 
بدنم جدا می شود؛ باید صبور باشید، چون 
زینب)س( خیلی صبــور باش. دیدار در 

بهشت. تو صبور باش.«
به نقل از همسر شهید

»ولی الله استرآبادی« در 21 مهرماه سال 
1341 در گرگان چشــم به جهان گشود. 
در روز ســوم عملیات »رمضان« با یک 
ترکش ســر از بدنش جدا شد. هوا گرم و 
ســوزان بود و تشنگی بیداد می کرد. پیکر 
پــاک ولی الله را عقب تویوتا گذاشــتند. 
قمقمه اش از آب لبریز بــود و بچه ها هر 
کدام یک جرعه از آب را با ســالم بر سر 
بریده  آقا اباعبدالله)ع( نوشیدند. در 27 تیر 
1361، شهید ولی الله همچون اربابش با 
سری جدا از بدن، در شلمچه به آرزویش 

رسید و به فیض شهادت نائل شد.

فاطمه سادات طالیی

و چه زود دیر می شود
و چه زود دیر می شود! شب هایی که دست  
نیایش بر در خانه دوست دراز بود و راز و 
نیازهای عاشقی برپا. ما بودیم و شب های 
دلدادگی؛ شــب هایی که از بطن خانه ها، 
نوری به ســوی آسمان نشــانه می رفت و 
مالئکه همچون کبوتران، گرد حریم خانه  

به پرواز درمی آمدند. 

BBآقاجان
اشک ها جاری اســت و دل ها غمین. این 
حــرف، نه اینکه تربت ما را به غصه و ناله 
سرشته اند، نه! مگر می شود کسی شما را 
بخواند و بخواهد، ولی شکســته باشد و 
غصه دار. نه، هرگز این نیست. داغ این دل 
ما غصه دوری است؛ این دوری است که 
دل می شــکند، این دوری است که حلقه 
اتصال اشک ها و دل های شکسته ماست.
ماه مبارک دارد آهسته آهسته غروب می کند 
و ایــن روزها حال دل مان بــه اندازه تمام 
غروب های جمعه دل گیر اســت. موالی 
من، نمی دانم به قدر دانه ای گندم توانستم 
از این سرزمین پرحاصل برچینم یا خیر. 
با این همه، تمام امیدم به دســتان مبارک 
شماست؛ چون می دانم بال گشودن و اوج 

گرفتن کارنامه  ام به دست شماست.
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کتیبه سبز

 راز رمضان
آمدیم از سفر دور و دراز رمضان

پی نبردیم به زیبایی راز رمضان
هرچه جان بود سپردیم به آواز خدا

هرچه دل بود شکستیم به ساز رمضان
سر به آیینه »الغوث« زدم در شب قدر

آب شد زمزمه رازونیاز رمضان
دیدم این »قدر« همان آینه »خّلصنا«ست

دیدم آیینه ام از سوز و گداز رمضان
بیش از این ناز نخواهیم کشید از دنیا

بعد از این دست من و دامن ناز رمضان
نکند چشم ببندم به سحرهای سلوک

نکند بسته شود دیده باز رمضان
صبح با باده شعبان و رجب آمده بود

آنکه دیروز مرا داد جواز رمضان
شام آخر شد و با گریه نشستم به وداع

خواب دیدم نرسیدم به نماز رمضان

علیرضا قزوه

حسن ختام

   تلخند    
هم زمان با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا؛ رشد کرونا و استیصال ترامپ در مقابله با این ویروس 

»دکتر فائوچی« مدیر بیماری های عفونی آمریکا گفت: »متأســفانه ما تا ماه نوامبر )انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا( واکســنی برای بی لیاقتی آماده نخواهیم داشــت.« 
کارتونیست: دیو هاموند از آمریکا

الة علی النِبی صلی الله علیه  وِم إعطاء الزکاِة یعنی الِفطرَة کما إن الصَّ امام صادق)ع(: »إّن من َتماِم الصَّ
الة.«؛ تکمیل روزه به پرداخت زکات یعنی فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر  و آله ِمن َتماِم الصَّ

صلی الله علیه و آله کمال نماز است. 
)وسائل الشیعه، ج 6، ص 22۱(

کمالعبادتیکماهه
   صادقانه    

همیشه عالی بودن را برای خودمان تکرار کنیم تا عالی شویم. ما به هر چه فکر می کنیم، هرچه می گوییم و 
هرچه به زبان می آوریم، تبدیل می شویم؛ پس همواره با خودت تکرار کن: همه چیز عالی است.به ذهن 
و ضمیر خود عالی بودن را القا کنید. ذهن ما چیزی را می سازد که می گوییم. افکار ما می تواند یک بیابان 

خشک را به گلستانی تبدیل کند. 

راهموفقیت
   صبحانه    

 در پوستین خلق افتادن

نکته: در بوستان سعدی آمده است: »یاد 
دارم که در ایــام طفولیت متعبد بودمی و 
شــب خیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در 
خدمت پدر رحمة الله علیه نشســته بودم 
و همه شــب دیده بر هم نبسته و مصحف 
عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته. 
پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد 
که دوگانــه ای )نماز صبح( بگزارد. چنان 
خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که 
مرده اند. گفت: جان پدر، تو نیز اگر بخفتی 

به از آن که در پوستین خلق افتی.«

نظــر: در آموزه هــای دینی مــا احادیث 
بســیاری در منع از عیب جویــی دیگران 
و به عبارت ســعدی »در پوســتین خلق 
افتادن« و عیب زدایی از خود وارد شــده 
اســت. در بیانی از امیر سخن، حضرت 
علــی)ع( در نهج البالغــه، خطبه ۱76 
آمده اســت: »ُطوَبی ِلَمْن َشَغَلُه َعْیُبُه َعْن 
اِس«؛ خوشــا به حال کسی که  ُعُیوِب النَّ
به جای عیب جویــی از مردم عیوب خود 
را اصالح می کند.افرادی که به این صفت 
بد گرفتارند، به طفل می مانند و طفل کسی 
است که خود را با دیگران مقایسه می کند تا 
به خود امتیازی دهد و به نفسش خوراک.

   نکته نظر    

تا به حال بارها از زبان کارشناسان 
ســبزیجات  که  شــنیده اید  تغذیه 
بخورید، نیمی از بشــقاب غذایی 
خود را از سبزیجات تشکیل بدهید و... . اگر فکر می کنید فقط هرچیزی که 
سبز باشد، سبزیجات به حساب می آید، حتمًا ادامه متن را بخوانید. سبزیجات 
ممکن است خام یا پخته شده، تازه، یخ زده، کنسروشده یا خشک شده باشند، 
حتی عصاره یا آب سبزیجات نیز در گروه سبزیجات شمرده می شوند؛ البته 
می توان آنها را بر اساس مقدار مواد مغذی در چند گروه کلی دسته بندی کرد؛ 
اول، سبزیجات برگ سبز چون کاهو، کلم ها ازجمله بروکلی، اسفناج، لوبیا و 
نخودفرنگی؛ دوم، سبزیجات نشاسته ای مانند سیب زمینی، ذرت و نخودسبز؛ 
سوم، ســبزیجات  قرمز و نارنجی همچون گوجه فرنگی، هویج، کدو تنبل و 
دسته آخر هم سایر سبزیجات، مانند فلفل دلمه ای، کرفس، خیار، لوبیاسبز، 
کدوسبز، سیر، پیاز و قارچ. مصرف سبزیجات یکی از مهم ترین راه های حفظ 
و تداوم سالمتی اســت؛ از این رو می توانید غذا هایی را که معمواًل درست 
می کنید و هر روز می خورید، کاماًل تغییر دهید و مقدار بیشتری سبزیجات 
در تهیه  آنها به کار ببرید. بســیار خوب خواهد بــود که روزتان را با مصرف 
ســبزیجات شروع کنید و همراه صبحانه یک لیوان آب سبزیجات، مثل آب 
هویج مصرف کنید. از مصرف ســاالد و سبزی خوردن همراه غذا هم غافل 
نشوید. برای میان وعده صرف حلقه های هویج یا کرفس و ذرت یا نخودسبز 
گزینه های فوق العاده ای هستند؛ اما شاید برای تان سؤال باشد چرا متخصصان 
تغذیه تا این میزان به مصرف سبزیجات تأکید می کنند باید بدانید سبزیجات 
حاوی ویتامین های مهم، مواد معدنی و مواد شیمیایی گیاهی و فیبرها هستند. 
فیبرها با ایجاد حس سیری موجب کاهش مصرف غذا می شوند و به کاهش 
وزن نیز کمک می کنند. رژیم غذایی پرمیوه و سبزیجات می تواند به شما در 
برابر سرطان، دیابت و بیماری های قلبی کمک کند؛ بنابراین برای سالمتی، 

هر روز سه تا پنج واحد سبزیجات میل کنید.

   سالمت    
اینگروهسبزیجات!

امســال نخستین سالی اســت که در ســوم خرداد، حاج قاسم 
ســلیمانی در میان ما حضور ندارد. شایسته است تا با بازگویی 
خاطره ای از »ســردار احمد غالمپور« به نقش او در عملیات آزادسازی 
خرمشهر اشاره کنیم.»در عملیات بیت المقدس، حاج قاسم فرمانده تیپ 
41 ثارالله، به  عنوان یکی از تیپ های قرارگاه قدس بود و مأموریت سختی 
به این تیپ واگذار شد که با عمده  قوای دشمن درگیر شود و نیروهای دیگر 
با عبور از کارون بتوانند خود را به جاده اهوازـ خرمشــهر برســانند. نبرد 
سختی در منطقه عملیاتی تیپ های قرارگاه قدس جریان داشت که تیپ 41 
ثارالله نیز در نبردی سخت، جانانه و نزدیک با دشمن ـ به  طوری که گاهی 
فاصله بین ما و دشــمن به کمتر از 30 متر می رسیدـ فداکارانه جنگید و 
موفق شد به بهترین شکل ممکن، مأموریت خود را به انجام برساند. بعد از 
عقب نشینی دشمن به پشــت مرزها، یکی از نقاط مرز که دشمن اصرار 
داشت اجازه چسبیدن به مرز را ندهد، منطقه کوشک، یعنی محل عملیات 
تیپ 41 ثارالله بود و از جبهه مقابل، فشــار زیادی از لشــکر 5 عراق به 
حاج قاسم و بچه های تیپ کرمان وارد شد. عملیات تمام شد و جنگ پایان 
یافت و زمان برق آسا گذشت. حدود دو سال قبل، حاج قاسم که فرماندهی 
نیروی پرافتخار قدس سپاه را عهده دار بود، به من گفت: حاج احمد، یادت 
هســت لشــکر 5 عراق در عملیات بیت المقدس، چقدر جنگید و چه 
فشــاری روی ما می آورد؟ توی خواب هم نمی دیدیم روزی برســد که با 
عنایت خدا، فرمانده همان لشکر 5 عراق، دوزانو مقابل ما بنشیند و کسب 

تکلیف کند. خدایا، بزرگی ات را شکر.«

   سردار دل ها    
حضورجاودانهحاجقاسم

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

با رونق گرفتن فضای مجازی، گروه ها و کانال های بسیاری شروع به فعالیت 
کردنــد که هر کدام به دنبــال ارائه اطالعات غلط یا درســت، گاه جذب 
مخاطب به هر قیمت، حتی رونق دادن به کســب وکار در این فضا بودند. 
فعالیت های مختلفی از اخبار گرفته تا نشر اطالعات علمی، قصه، شعر، 
معرفی تورهای مســافرتی و هرگونه گروه یا کانال  عجیب و غریبی شکل 
گرفت و گســترده شد. با ورود شــبکه های اجتماعی ایرانی به این مقوله، 
شرایط کمی تغییر کرد و فعالیت در فضای مجازی رنگ و شکلی منسجم 
و چارچوبی مشــخص به خود گرفت. گروه هایی قابل اعتماد با نیت هایی 
صادقانه و به دور از هرگونه قصد و نظر شخصی شکل گرفتند و فعالیت  های 
خود را حول اهداف مهم و آرمانی آغاز کردند؛ از این دست می توان به کانال 
»قصه های کودکانه« در شبکه  اجتماعی ایتا اشاره کرد که از سال 13۹7 با 
هدف تربیت نسل مهدوی و سرباز و یار امام عصر)عج( مشغول به فعالیت 
شد. در این مجموعه شاعر، قصه نویس، قصه گو و افرادی با توانمندی های 
گوناگون در تکاپو هســتند تا ســهمی هرچند ناچیز را در شناساندن امام 
عصر)عج( به کودکان داشته باشند. نکات اخالقی تربیتی و روان شناسی با 
رویکردی مهدوی در این شبکه به صورت مداوم به مخاطبان عرضه می شود 

که می توان از آنها برای سرگرمی و تربیت شایسته  کودکان بهره برد.

   پیشنهاد هفته    
قصههایکودکانه

به منظور تربیت مربیان و هادیان سیاســی متعهد و متخصص مورد نظر 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی، ایجاد زمینه الزم برای ارتقای علمی 
مربیان، هادیان سیاسی، مدیران و کارشناسان، دانشکده عقیدتی سیاسی 
شهید محالتی)ره( اقدام به برگزاری آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی 
)دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته( در رشته های تربیت مربی علوم سیاسی، 
 علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کالم اسالمی و فقه و حقوق اسالمی کرده 

است.
زمان نام نویسی: تا 16 خرداد 13۹۹)ارسال مدارک و تقاضانامه ثبت نام 

به دانشکده شهید محالتی)ره((
زمان توزیع کارت: جمعه 13۹۹/4/13 از ساعت 6 تا ۹ صبح/ مجتمع 

آموزش عالی شهید محالتی)ره(
زمان برگزاری آزمون: جمعه 13۹۹/4/13 ســاعت 10 صبح/ مجتمع 

آموزش عالی شهید محالتی)ره(
جهت کسب اطالعات بیشتر به دفاتر نمایندگی های ولی فقیه در سپاه یا 

پایگاه اطالع رسانی زیر مراجعه شود:
http://www.pasdar.org/web/mahalati
http://www.smc.ac.ir

اطالعیهپذیرشدانشجو
دردورههایکارشناسیارشدناپیوسته


