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یادداشت شفاهی

 تبدیل هزینه های دفاعی
 به سرمایه گذاری

ارســال  اخیــر  ماجــرای  در 
محموله های ســوختی ایران به 
ونزوئال، در تبیین هزینه و فایده هزینه های 
دفاعی اظهار باید به این نکته توجه داشت 
که هزینه های دفاعی در اقتصاد بین الملل 
موضوعی پذیرفته شــده است. اصطالح 
»بار دفاعی« نگاهی هزینه ای به مخارج 
دفاع دارد و آن را برای اقتصاد ملی »بار« 
تلقی می کند که کشورها مجبورند آن را 
تحمل کنند؛ چراکــه در اقتصاد ملی به 
امنیت ایجادشــده بر اثر آن هزینه ها نیاز 
دارند. اگرچه در اغلب کشورها خروجی 
هزینه نظامی محدود به تأمین امنیت برای 
بخش غیر دفاعی اســت، امــا در برخی 
کشورها، مانند آمریکا، هزینه های نظامی 
برای اقتصاد ملی غیردفاعی نقش ایجاد 
فرصت داشته اســت. هزینه های دفاعی 
برای  فراسرزمینی  فرصت های  می تواند 
اقتصاد ملی ایجاد کند؛ در تمام سال های 
بعــد از جنــگ دوم جهانــی، آمریکا به 
پشتوانه قدرت نظامی خود توانسته است 
اقتصــاد ملی اش را گســترش دهد و در 
تحکیم هژمونــی دالر آمریکا از آن بهره 
گیرد. البته قراردادهای نظامی فقط بخشی 
از این فرصت سازی است. از دگر سو باید 
گفت که بســیاری از سرمایه گذاری های 
خارجی جذب شــده به داخل آمریکا با 
تصویرسازی این کشور به عنوان »سرزمین 
امن« که قــدرت دفاعی آمریکا برای این 
کشور خلق کرده، ممکن شده است. در 
این شرایط، همه هزینه های نظامی برای 
افزایش ظرفیت تولید در بخش غیردفاعی 
نوعی سرمایه گذاری شمرده می شوند.  از 
طرفی حضور نظامی فرامرزی آمریکا در 
آبهــای آزاد کــه مهمترین شــاهراه های 
تجاری جهان اســت امنیت تبادالت را 
برای آنهــا ایجاد کرده اســت. با همین 
مقدمه نســبتا بلنــد به موضــوع اعزام 
نفت کش های سوخت صادراتی ایران به 
ونزوئال می پردازیم. در این وضعیت باید 
گفــت از این پس هزینه هــای دفاعی در 
جمهوری اســالمی این قابلیت را یافته 
است که نه تنها هزینه سوخت شده و بار 
دفاعــی دانســته نشــوند، بلکــه نوعی 
سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید 
در بخش های غیردفاعی به حساب آیند. 
مازاد تولید بنزین کشور در شرایط تحریم 
دو کشور و حضور نظامی گسترده آمریکا 
در آب های بین المللی و نیز تبادالت غیر 
دالری و تامین قطعات پاالیشــگاه های 
ونزوئال از سوی خط شکنان فناوری نفتی 
در تحریم، توســط مهندســان قــرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( نشان داده که 
همه هزینه های دفاعی کشور امروز دارد به 
نوعی به گردش هرچه بهتر چرخ اقتصاد 
کشــور کمک می کند. هزینه های دفاعی 
کشــورهای  در  اســالمی  جمهــوری 
تعریف شده در جبهه مقاومت نیز نه تنها 
برای ایجاد شرایط امنیت داخلی ما مفید 
فایــده بوده اند، بلکه از ایــن زمان به بعد 
می تواند و باید برای اقتصاد ملی فرصت  
گرانبها تلقی شــود. همانطور که بعد از 
نابودی حکومت تروریســتی داعش در 
عراق و ســوریه به پشتوانه قدرت دفاعی 
بازدارنده و فرامنطقه ای توانســتیم مانع 
انســداد اقتصاد خارجی ایــران و حصر 
شدن اقتصاد ملی در داخل مرزها شویم و 
به میزان زیادی قراردادهای اقتصادی بین 
ایران و این کشورها بسته می شود و بسته 

خواهد شد.

دکتر الله مراد سیف 
استاد اقتصاد دانشگاه 

جامع امام حسین)ع( 

چهره واقعی غرب وحشــی بیش از هر 
زمــان دیگری رخ نمایانده اســت. این 
چهــره در شــهرهای مختلف ایــاالت متحده 
به وضوح دیده می شــود. جنــگ جدید آمریکا با 
آمریکا شروع شده است. در این جنگ،  یک طرف 
آمریــکا به عنوان نمــاد نظام ســرمایه داری یک 
درصدی قــرار دارد و طرف دیگــر آن،  آمریکا با 
ساکنان ۹۹ درصدی اش. اگر زمانی رئیس جمهور 
آمریــکا ارتش کشــورش را برای اشــغال دیگر 
سرزمین ها،  به خارج از قاره آمریکا اعزام می کرد،  
اکنون او این ارتش را برای سرکوب مردم ایاالت 
متحده، در شهرهای مختلف روانه خیابان ها نموده 
است. اکنون ســیاه و سفید در شهرهای مختلف 
آمریکا،  جبهه ای گسترده را علیه نظام سرمایه داری 
شکل داده اند. نظام سرمایه داری حاکم بر ایاالت 
متحده،  از سوی مردمش متهم به جنایت، تبعیض 
نژادی، ظلم و ســتم و بی عدالتی اســت. اکنون 
سیاه پوستان آمریکایی فریاد می زنند: »نمی توانیم 
نفــس بکشــیم«؛ امــا در کنار رنگین پوســتان،  
سفیدپوســتان هم می گویند  از ایــن همه ظلم و 
بی عدالتی خســته شــده ایم. اکنون مردم آمریکا 
مشکل خود را که نوعی استعمار و استثمار داخلی 
در جغرافیــای ایــاالت متحــده از ســوی نظام 
سرمایه داری  است،  با صدای بلند فریاد می زنند و 
به گوش جهانیان می رسانند. در تظاهرات گسترده 
مــردم آمریکا در دو هفته گذشــته در شــهرهای 
مختلف، در بســیاری از تجمعات که با خشونت 
پلیسی هم مواجه شــده،  پرچم ایاالت متحده از 
سوی تظاهرکنندگان به آتش کشیده شده است. این 

اتفاق نادر و عجیب اســت که پرچم کشوری به 
دست مردمانش به دفعات آتش زده شود. به طور 
قطــع مردمی کــه از جنایات، تبعیــض  نژادی و 
بی عدالتی ها در آمریکا به ستوه آمده اند، پرچمی را 
آتش می زنند که به نماد نظام سرمایه داری و سیستم 
استعمارگر تبدیل شده اســت. اکنون رفتار مردم 
آمریکا درتظاهــرات و راه پیمایی های گســترده 
روزهای گذشــته، از منظر نوع شعارها، آتش  زدن 
پرچم ها و به زیر کشیدن مجسمه ها و دیگر نمادها، 
 شباهت بسیاری با رفتار ملت هایی پیدا کرده است 
که در دیگر کشورهای تحت سلطه آمریکا علیه این 
کشــور تظاهــرات می کنند و پرچمــش را آتش 
می زنند. داســتان چیســت؟ و دالیل این تشابه 
رفتاری چه می تواند  باشــد؟ داستان این است که 
مشکل اصلی ملت های مختلف در جهان، به ویژه 
در کشــورهای عقب نگه داشــته شده،  با مشکل 
اصلی توده های مردم، اعم از ســیاه و ســفید در 
آمریکا  یکی است و از یک  جا سرچشمه می گیرد؛ 
مشکل اصلی،  همانا، نظام سرمایه داری رشدیافته 
در مکتب لیبرال دموکراسی غربی است.  واقعیت 
این است که نظام سرمایه داری  به عنوان اصلی ترین 
محصول مکتب لیبرال دموکراســی،  برای تأمین 
منافع طبقه سرمایه دار، به هیچ ملت،  گروه و انسانی 
رحم نمی کند، حتی اگر آن ملت متعلق به خودش 
باشد. اکنون ملت آمریکا،  همان تنفری را نسبت به 
نظام سرمایه داری حاکم بر ایاالت متحده پیدا کرده 
که دیگر ملت های تحت سلطه کشورهای غربی 
آن را احســاس می کنند و به دلیل همین تنفر که 
ریشــه در جنایات دولت هــای غربــی دارد،  با 
استعمارگران غربی مبارزه کرده اند. اکنون مبارزه با 
دولت های استعمارگر غربی و به ویژه دولت ایاالت 
متحده،  به درون جغرافیای سرزمین همین دولت ها 
کشیده شده است؛ دیروز فرانسه، امروز آمریکا و 
فردا ایــن مبــارزه در کل جغرافیــای نظام های 

سرمایه داری شکل خواهد گرفت.  آنچه در تحلیل 
مبارزات گسترده مردم آمریکا باید توجه شود، این 
است که قتل فجیع »جورج فلوید« به دست پلیس 
آمریکا،  فقط جرقه ای بود که به انبار بزرگ باروت 
زده شد.  رهبر حکیم انقالب اسالمی در بیاناتی که 
به مناسبت سی ویکمین سالگرد ارتحال حضرت 
امام)ره( ایــراد فرمودند، واقعیات درون آمریکا  را 
اینچنین تبیین کردند: »]...[ وضع آشفته آمریکا را 
دارید مشــاهده می کنید. آنچه امروز در شهرهای 
مختلف آمریــکا و ایالت های آمریکا مشــاهده 
می شود، بروز یک واقعیاتی است که همیشه پنهان 
نگه داشته می شد. اینها چیزهای جدیدی نیست؛ 
 اینها بروز واقعیت هاســت که آن لجن ته حوض 
می آید باال خودش را نشــان می دهد؛  این حالت 
 فرض بفرمایید یک 

ً
این جوری اســت. اینکه مثال

پلیس با خونسردی تمام،  زانویش را بگذارد روی 
گردن یک سیاه پوستی و همین طور نگه دارد و فشار 
بدهد تا او جان بدهد، او را التماس کند، استغاثه 
کند، این هم خونسرد بنشیند روی او فشار بدهد، 
چند پلیس دیگر هم بایســتند تماشا کنند و هیچ 
 به وجود 

ً
اقدامی نکنند، یک چیز نیست که جدیدا

آمده باشد، طبیعت آمریکایی این است؛ این کاری 
است که آمریکایی ها با همه دنیا تا حاال می کردند؛ 
با افغانستان همین کار را کرده اند، با عراق همین 
کار را کرده اند، با سوریه همین کار را کرده اند، با 
خیلی از کشــورهای دنیا، ازجمله قبل ها با ویتنام 
همین کارها را کرده اند،؛ این اخالق آمریکاست، 
ایــن طبیعــت حکومــت آمریکاســت؛ امروز 
این جوری خودش را نشــان می دهد. اینکه حاال 
مــردم شــعار می دهند کــه »بگذاریــد ما نفس 
بکشیم«... درواقع حرف دل همه ملت هایی است 
که آمریکا در آنجا ظالمانه وارد شده و اقدام کرده 
اســت.« رهبر حکیم انقالب اســالمی در ادامه 
تحلیل وضعیت آمریکا و اینکه امروز ملت آمریکا 

احســاس ســرافکندگی می کند،  از حکومتش 
فرمودند: آن ایرانی ها هم که شغل شان بزک کردن 
آمریــکا و دفــاع از آمریکا بود، دیگر سرشــان را 

نمی توانند بلند کنند.
اکنون پرســش اصلی این اســت کــه کدام 
ایرانی ها باید شرمنده و سربه زیر باشند؟ در پاسخ 

باید گفت:
۱ـ کسانی باید شرمنده و ســربه زیر باشند که در 
۴۱ سال گذشــته، خطر آمریکا را »توهم توطئه« 

می پنداشتند.
۲ـ کســانی که تنها راه پیشــرفت ایران را فاصله 
گرفتن از آموزه های دینــی و پذیرش نظام لیبرال 

دموکراسی غربی دانستند.
۳ـ کسانی که با شعار تحقق جامعه مدنی از سال 
۱۳۷۶ به بعد، کشورهای غربی را الگوی جامعه 

مدنی خود می دیدند.
۴ـ کسانی که با شعار توسعه سیاسی، مذهب را 
در ایران مانع اصلی رسیدن به توسعه می دانستند 
و همانند غربی ها مبارزه با دین، مذهب و جریان 
انقالبی و مذهبی در کشور را اولویت اصلی خود 

قرار دادند.
۵ـ کسانی که داخل کشور، به شکل های مختلف 
شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا را 
زیر سؤال می بردند و آن را اهانت به ملت آمریکا 

تلقی می کردند.
۶ـ کسانی که سردمداران ایاالت متحده و دولت 

این کشور را قابل اعتماد و مذاکره می دانستند.
۷ـ کســانی که در ســال های اخیر، برای توجیه 
 اعالم کردند آمریکا دیگر 

ً
مذاکره با آمریکا رسما

گرگ نیست و همانند میشی است که می توان از 
آن بهره برد.

آری ایــن قبیل افــراد که نام، رویکرد سیاســی، 
وابســتگی جریانی، نوشته ها و صحبت های شان 

موجود است، باید شرمنده و سربه زیر باشند.

باشید! یر  سربه ز و  شرمنده 
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

پروفســور »ماروین زونیس« گفت: »ایرانیان 
باید به خاطر بسپارند که ترامپ انسانی منطقی 
نیســت و از نظر شــناختی معیوب است؛ از 
این رو خیلی به فضای تنفســی او در ماجرای 
ارسال نفت کش ها اعتنا نکنند؛ چون او به سبب 

شرایط مجبور بود با این ماجرا کنار بیاید.«
این نویســنده و استاد دانشگاه شیکاگوی 
ایاالت  متحده که آثــار متعددی را در قالب 
مقاله و کتاب در زمینه های اقتصاد سیاســی 
بین الملل، سیاست و تاریخ خاورمیانه منتشر 
کرده اســت، دربــاره ارســال محموله های 
سوختی ایران به ونزوئال، تبادالت اقتصادی 
اخیر دو کشــور و عدم واکنش عملی ترامپ 
بــه این ماجــرا اظهار داشــت: »در ایاالت 
 متحــده، در زمینه عــدم موفقیت ترامپ در 
جلوگیری از رسیدن نفت کش های ایرانی به 
ونزوئال، دو توضیح وجود دارد؛ اولین مورد 
آن این است که با شروع شورش ها در ایاالت 
 متحده در اعتراض به وحشی گری پلیس علیه 
ترامپ  حواس  آفریقایی تبار،  آمریکایی های 

نسبت به این موضوع پرت شده است. 

این اعتراضات گسترده و بی سابقه برای ترامپ 
شبیه شــوک بود؛ از این رو او به قدری پریشان 
 شد که نمی خواســت به بحران دیگری توجه 

کند.«
 نویســنده کتاب »شکست شــاهانه« در 
ادامه افزود: »دومین مورد این است که درواقع 
ترامپ قصد داشت برای ایران در قالب یک راه 
ارتباطی، قدری فضای تنفس فراهم کند؛ این 
فضای ایجادشده می تواند در مذاکرات آینده 
معقول باشــد، همانطور که در تبادل زندانیان 

بین ایران و آمریکا هم از آن پرده برداشت.«
وی درباره مقاصــد ترامپ از این موضوع 
توضیــح داد: »آوردن ایران بــه میز مذاکرات 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
ماه نوامبــر، نوعی پیروزی دیپلماتیک را برای 

ترامپ رقم خواهد زد.«
این تحلیلگر و مفســر آمریکایی در ادامه 
در پاســخ به این پرســش که چقدر احتمال 
دارد رویکرد ترامپ به ایران تغییر کرده باشد، 
توضیح داد: »ایران نباید این طور فکر کند که 
ترامپ تغییر اساسی کرده اســت؛ درواقع او 
از اقدامات خود در جریان اعتراضات بســیار 
منفعل شده است، نه اینکه تغییر اساسی کرده 

باشد.«
زونیس درباره اینکه هشــدارهای ایران به 
آمریکا در موفقیت این اقــدام مؤثر بود و این 
اقدام چه پیامی را به جهان مخابره کرد، افزود: 
»یک تعبیر بســیار مهم این است که ترامپ 
یکی از متناقض ترین و ضعیف ترین دوران های 
سیاست  خارجی را در تاریخ ایاالت  متحده به 
نمایش گذاشته است. جهانیان این عملکرد 
ضعیف را دیدند؛ اما مهم است که ایرانیان 
به خاطر بســپارند که بــا رئیس جمهوری 
منطقی ســروکار ندارند؛ این مرد از نظر 

شناختی معیوب است.«

 پروفسور ماروین زونیس استاد دانشگاه شیکاگو 
 در گفت وگو با صبح صادق  عنوان کرد

ترامپ   دونالد 
ینگ  در گوشه ر

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با اشاره به 
همکاری اقتصــادی ایران و ونزوئال گفت: »ما 
این اقدام را در چارچوب همکاری های تجارت 

آزاد بین المللی انجام دادیم.«
»حمیدرضا آصفی« ســخنگوی پیشــین 
وزارت امورخارجه، درباره دستاوردهای تبادل 
اخیر اقتصادی بیــن ایران و ونزوئــال و اعزام 
نفت کش های ایرانی اظهار داشت: »جمهوری 
اسالمی ایران کشور مســتقلی است، ونزوئال 
نیز کشور مستقلی است و بر اساس معیارها و 
هنجارهای بین المللی، مبادله آزاد تجاری میان 

کشورها امری مشروع و پسندیده است.«
وی ادامــه داد: »در این میــان آن چیزی که 
زشت و ناپسند اســت، استفاده از ابزار تحریم 
برای در تنگنا قرار دادن کشورهاست؛ کاری که 

آمریکا و برخی کشورها می کنند.«
آصفی افزود: »اتفاقی که بین ایران و ونزوئال 
برای فــروش بنزین صورت گرفــت، یک امر 
طبیعی منطبق بــا معیارهــای بین المللی در 
چارچوب روابط دوستانه میان ایران و ونزوئال 

بود.«
وی در تشریح روابط ایران و ونزوئال گفت: 
»ما از گذشته روابط بسیار خوب و گسترده ای 
بــا ونزوئــال داریم که بــه دوران آقــای چاوز 
برمی گردد و دو طرف عالقه مندی خودشــان 
را برای همکاری در همه زمینه های مختلف، 
ازجمله اقتصادی، صنعتی، انرژی و نفت اعالم 

کردند.«
آصفی ادامه داد: »ایران اســالمی 
در ونزوئال بســیار فعاالنه در مسکن 
داشــته  شــرکت  ساخت  وســاز  و 

اســت؛ از این رو مبادله ای که بین 
ایران و ونزوئال اتفــاق افتاد، در 

روابط دوســتانه این دو کشور 
البته  ســابقه داشته اســت؛ 

در این شــرایط برای ونزوئــال اهمیت باالیی 
داشت؛ چراکه آنها دچار تحریم های ظالمانه 
آمریکایی ها هســتند و از نیازهای اولیه زندگی 
خود، ازجمله بنزین محروم هستند؛ بنابراین در 
این شرایط اهمیت مضاعفی داشت، به گونه ای 
که آقای مادورو از جمهوری اسالمی تشکر کرد 
و این اقدام ایران اسالمی در چارچوب سیاست 
گسترش روابط با کشورهای  دوست خود بوده 

است.«
وی درباره پیامدهــای این تبادل هم افزود: 
»این تجارت برای مقابله با آمریکا یا کشور دیگر 
نبود؛ ما اقــدام را در چارچوب همکاری های 
تجاری آزاد بین المللی انجام دادیم. شاید این 
اقدام در اقتصاد ایران تأثیر چشمگیری نداشته 
باشــد، ولی اهمیت اراده سیاسی دو کشور را 
برای همکاری می رساند؛ این نشان می دهد با 
وجود فشــارهای آمریکا، کشورها می توانند با 
یکدیگر همکاری داشته باشند؛ این همکاری 
نشان ظدهنده اراده سیاسی دو نظام مستقل بود 

که یک نماد و مفهوم سیاسی داشت.«
 

 حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه
 در گفت و گو با صبح صادق مطرح کرد

مشترک  همکاری 
 در چارچوب تجارت آزاد
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دیدگاه

نقشه راه

 بازنگاهی به بیانیه گام دوم-۳

انقالب تحول ساز

از سرفصل های بسیار مهم که در بیانیه گام 
دوم قابل بررســی  و ارزیابی است، اشاره 
رهبر معظم انقالب به ظرفیت هایی است 
که در پرتوی انقالب اسالمی شکل گرفته 
اســت که در ادامه به برخی از آنها اشاره 

می کنیم:
۱ ـ مــا می توانیــم: اصــل مــا می توانیم 
اکســیری نایاب اســت که اگر در فرد یا 
جامعه ای ظهور وبروز کند، آنان شــاهد 
تحول شگرف در ابعاد گوناگون خواهند 
بود. رهبــر حکیم انقالب اســالمی در 
فرازی از ایــن بیانیه آورده اند: »انقالب به 
یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و 
کشور که در دوران پهلوی و قاجار به شدت 
تحقیر شده و به شدت عقب مانده بود، در 
مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت. در گام 
نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را 
به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل 
کــرد و عنصر اراده ملــی را که جان مایه 
پیشــرفت همه جانبه و حقیقی است، در 
کانــون مدیریت کشــور وارد کرد؛ آنگاه 
جوانان را میــدان دار اصلــی حوادث و 
وارد عرصه مدیریــت کرد؛ روحیه و باور 
»ما می توانیــم« را به همگان منتقل کرد؛ 
به برکت تحریم دشمنان، اتکا به توانایی 
داخلــی را به همه آموخت و این منشــأ 
برکات بزرگ شــد.« جمله ما می توانیم 
یک آموزه محکم دینی است؛ چنانکه قرآن 
به رسولش دستور می دهد: بگو آیا آنها که 
می دانند و آنها که نمی دانند، یکســانند؟ 
هرگز، ولی فقط کسانی متذکر می شوند 
که دارای خــرد باشــند.)زمر/ ۹( یعنی 
جامعه توانمند با جامعه ضعیف یکسان 
نیست؛ ازاین رو بر جامعه مسلمین است 

خود را در »سایه ما می توانیم« قوی کند.
۲ ـ مدیریت جهــادی: مدیریت جهادی 
حلقه اتصال یک کشور ضعیف به کشور 
قدرتمند و پل ارتباط کشــور با تمام مردم 
دنیا و نشــانه رســیدن به تمدن ماندگار 
هست. مدیریت جهادی حالل مشکالت 
کشور است و رهبر معظم انقالب در باب 
اهمیــت آن در بیانیــه گام دوم آورده اند: 
»مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان 
اســالمی و اعتقاد به اصل »ما می توانیم« 
که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران 
را به عزت و پیشــرفت در همه عرصه ها 
رســانید.« در نگاه تبیینــی حضرت آقا، 
جهادی  مدیریــت  اساســی  محورهای 
عبارتند از: از موانع عبور کردن، موانع را 
کوچک شمردن و آرمان و جهت حرکت 

را فراموش نکردن. 
۳ـ خشــکاندن ریشه وابســتگی: رهبر 
معظم انقــالب در توصیه هــای خود در 
گام دوم می فرماینــد: »اســتقالل ملی به 
معنــی آزادی ملت و حکومت از تحمیل 
و زورگویــی قدرت هــای ســلطه جهان 
 اســتقالل از نعمت های 

ً
اســت.« اساسا

بزرگ الهی اســت که تمام پیامبران برای 
تحقق و عملیاتی شــدن آن جهاد دائمی 
داشــتند؛ چراکه مستکبران می خواستند 
مردم را در وابســتگی کامــل نگه دارند 
و می دانســتند ملت وابســته یعنی ملت 
تحقیرشــده، گوش به فرمان، بــی اراده و 
در یــک کلمه ملت مرده و بــی روح؛ اما 
پیامبران شــکوفایی استعدادهای مردم را 
در استقالل می دانستند و استقالل را ریشه 
و عامــل این موارد به شــمار می آوردند. 
اســتقالل  زمینه های رشد در عرصه های 
گوناگون را فراهم می کند، روح بندگی به 

خداوند را تقویت و نهادینه می کند .

   عکس و مکث   

ایــن هفتــه در برخوردهای وحشــیانه پلیس آمریکا همه نــوع رفتاری دیدیم؛ از هول دادن پیرمرد ۷۵ ســاله و 
کشــتن او تا زدن اســپری اشــک آور به صورت بچه ها و دزدیدن داروهای بیمار دیابتی که در تظاهرات شــرکت 
کرده بود؛ اما این تصویر نهایت وحشی گری است؛ حمله و شلیک لشکر پلیس های تا دندان مسلح آمریکا به فرد 

تنهای معلول روی ویلچر که از هر زاویه نگاه کنیم نمی تواند خطری داشته باشد!

۵۰۰ سال نژادپرستی آمریکایی/ حاِل این روزهای آمریکا مشکل دیروز و امروز نیست؛ آمریکا از همان ابتدای شکل گیری 
بر پایه نژادپرســتی و برده داری پیش رفته  اســت. سیاه پوستان آمریکایی در حالی سال ها برای دستیابی به حقوق خود 

تالش می کنند که پیش از آنها، آمریکای نژادپرست میزبانان سرخ پوست  را طی سالیان قلع و قمع کرد.

حصار جدید دور کاخ ســفید برای محفوظ نگه داشــتن ترامپ از خشــم معترضان / این همان آمریکایی است که 
قرار بود با ایجاد تابســتان داغ دور ایران حصار بکشــد و ایران را منزوی کند. مدتی قبل هم پس از احاطه کاخ 
ســفید از ســوی معترضان، تمام چراغ های کاخ ســفید را خاموش کردند و ترامپ هم به زیرزمین کاخ  سفید پناه 

برد.

کرونا تمام نشده است / فاصله گذاری اجتماعی دست فروشان اندونزی در یک بازار محلی از ترس ویروس کرونا؛ 
در روزهای گذشــته، شــیوع کرونا در بســیاری از نقاط جهان دوباره سیر صعودی گرفته است. یادمان باشد این 
بیماری هنوز تمام نشــده اســت و باید همچنان نکات بهداشتی را رعایت کرد. ماسک زدن در مکان های عمومی 

یکی از مواردی است که باید حتمًا رعایت کنیم.

 حجت االسالم
علی معبودی

مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه قزوین

 BBBB اعتراضــات شــکل گرفته در پی رفتار 
وحشیانه پلیس آمریکا با جورج فلوید 
سیاه پوست به شهرهای متعدد ایاالت  
متحده سرایت کرده است؛ شکل گیری 
و گســترش این اعتراضات را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
مــن بــا مردمــی کــه از قتــل جــورج فلوید و 
سوءاســتفاده های دیگر پلیس آمریکا خشــمگین 
هســتند، ابراز همدردی می کنم. پلیس متجاوز در 
ایاالت  متحده، به ویژه در میان جوامع سیاه پوست، 
مسئله ای جدی است؛ درواقع، مسئله سوءاستفاده 
پلیس بخشی از مسئله بزرگ تر بی عدالتی و نابرابری 
شایع در آمریکاست، همچنین این موضوع مسئله ای 
مرتبط با خأل روحی، اخالقی و معنوی ناشی از افول 
دین دانسته می شود.  آمریکا در مرحله افول است و 
خشونت پلیس و اعتراضات شکل گرفته نشانه ای از 

سقوط قریب الوقوع آن است.

 BBBB دونالد ترامپ در توئیتی در نیمه شــب 
جمعه، معترضان مینیاپولیس را »اراذل 
و اوباش« خواند و گفت: »اگر غارت 
شروع شــود، تیراندازی شروع خواهد 
شــد«؛ این توئیت به دلیــل تحریک 
معترضــان، به صورت گســترده ای با 
انتقادات جدی روبه رو شــد. اقدامات 
روزهای اخیر ترامپ نیز سبب تحریک 
بیشتر معترضان شده است؛ این رفتارها 
و اقدامات ترامپ بر چه اساسی صورت 

گرفته است؟
ترامپ بــا تظاهر به دفاع از قانــون و نظم، به دنبال 
 او این طور 

ً
بهره برداری از هرج ومرج اســت. ظاهرا

فکر می کند که اگر اعتراضات و خشونت ادامه یابد، 

مردم از بحران اقتصادی منحرف می شوند و به امید 
اعاده نظم به او رأی خواهند داد؛ بنابراین ترامپ در 

حال ریختن بنزین روی آتش است.

 BBBB از مجموعــه ای  متحــده  ایــاالت    
تضادهاست که اصول بنیان گذاری آن 
دربرگیرنده آرمان هــای آزادی و برابری 
است؛ اما از سوی دیگر، ملتی است که 
بر پایه محرومیت نظام مند و ســرکوب 
نهاده شده  بنیان  رنگین پوست  جوامع 
اســت؛ به  عبارتی  دیگر، بســیاری از 
قوانین و سیاســت های عمومی آن که 
باید کشور را به سوی پیشرفت راهنمایی 
کننــد، صراحتًا بــرای جلوگیــری از 
مشــارکت کامل مردم رنگین پوســت 
 طراحــی شــده اند؛ دالیــل ایــن امر 

چیست؟
سیاه پوستان در غل و زنجیر به آمریکا آورده شدند. 
از آنها به طرز شــرورانه ای سوءاســتفاده کردند و 
مانند گله های احشــام با آنها رفتار شــد و ادیان و 
فرهنگ های شان نابود شد. نژادپرستی نهادی، آنها 
را به عنوان شــهروندان درجه دوم در سراســر دهه 
۶۰ باقی نگه داشت؛ پس از آن مهندسان فرهنگی 
سکوالر، ســتون های دوقلوی جامعه سیاه پوست، 
یعنی مذهب و خانواده را از میان برداشــتند؛ از آن 
زمان تاکنون، در بســیاری از جوامع سیاه پوســت، 
خانواده هــای بی پدر ناکارآمدی که با مصیبت مواد 
مخدر و میزان باالی جرم و جنایت درگیر بوده اند، 
 ۷۰ درصد کودکان 

ً
به وجــود آمده اند. امروزه تقریبا

سیاه پوست بی سرپرست می مانند؛ به همین دلیل، 
میزان جرم در جوامع ســیاه بســیار بیشتر از سایر 

جوامع قومی آمریکاست.

 BBBBشما راه حل را در چه می دانید؟ 
فقط یــک راه حل وجــود دارد: جامعه ســیاه باید 
علیه مهندســان فرهنگی سکوالر قیام کند و به دین 
بازگردد. ملت اســالم و گروه های مشابه مذهبی، و 
نه پلیس سفید نژادپرست، باید در جوامع آفریقایی 
آمریکایی امنیت را برقرار و ارزش های خانوادگی را 

در این جوامع تقویت کنند.

 BBBBآینده این اعتراضات به کجا می انجامد؟ 
تعجب نخواهم کرد اگر اعتراضات و شــورش ها 
در طول تابســتان ادامه پیدا کند؛ البته ممکن است 
در مقاطعی قطع و دوباره از ســرگرفته شود. پلیس 
 سیاه پوســتان بیشــتری را تحریک کند و 

ً
احتماال

به نارضایتی هــای جدیدی دامن بزنــد و درنتیجه 
اعتراضات بیشتری به وجود بیاید. اینکه این حوادث 
ســبب انتخاب مجدد دونالد ترامــپ یا منجر به 

شکست وی شود، هنوز مشخص نیست.

 BBBB ایــن تحــوالت بــر انتخابــات آینده 
ریاســت جمهوری ایاالت  متحده چه 

تأثیری خواهد گذاشت؟
چندین سناریوی احتمالی مطرح است. به احتمال 
زیاد این اعتراضات موجب می شــود مردم بیشــتر 
پای صنــدوق رأی بیاینــد؛ به ویــژه رأی دهندگان 
سیاه پوســت و کســانی که با جامعه سیاه پوســت 
همدردی می کنند، ممکن اســت بــرای رأی دادن 
علیه ترامــپ پای صندوق بیاینــد؛ در این حالت، 
وقوع ایــن اعتراضات در افزایش تعــداد این افراد 
تأثیر خواهد داشت. مشارکت سیاه پوستان می تواند 
عامل اصلی در انتخابات ریاست جمهوری باشد. 
بســیاری از تحلیل گران بر این باورند که ترامپ در 
ســال ۲۰۱۶ پیروز شــد؛ چراکه عامالن وی موفق 

شــدند رأی جوامع سیاه پوســت را سرکوب کنند. 
اگر سیاه پوستان و سایر افرادی که ترامپ را دوست 
ندارنــد، به انــدازه کافی عصبانی شــوند، ممکن 
است تعداد بسیار زیادی از آنها به نظرسنجی بیایند 
 که درنهایت می تواند ســقوط ترامــپ را تضمین

 کند.
این نکته را باید به خاطر داشــت که فقط اندکی 
بیش از ۵۰ درصد از رأی دهندگان واجد شــرایط، 
این زحمــت را به خود می دهند کــه در انتخابات 
ریاســت جمهوری شــرکت کنند؛ بنابراین عامل 
تعیین کننده این است که رأی دهندگان کدام طرف به 
تعداد بیشتری رأی می دهند. دموکرات ها باید بیشتر 
تالش کنند تا رأی دهندگان خود را پای صندوق های 
رأی بیاورند؛ زیرا رأی دهندگان دموکرات ـ ازجمله 
سیاه پوستان که ۹۰ درصد از آنها به دموکرات ها رأی 

می دهندـ فقیرتر و درحاشیه تر هستند. 
راهــکار اوباما برای پیروزی، ایجاد مشــارکت 
گســترده سیاه پوســتان بود. یکی از علل شکست 
هیــالری کلینتون، عــدم تحریــک رأی دهندگان 
حاشــیه ای، به ویژه سیاه پوستان بود. هرچند بایدن، 
ماننــد هیالری، خیلی شــورانگیز نیســت؛ اما او 
می تواند از خشم ســیاه علیه ترامپ سود ببرد. اگر 
رأی دهنــدگان بالقوه دموکرات ها بــه اندازه کافی 
از ترامپ خشمگین شــوند که حاضر به رأی دادن 

شوند، ترامپ شکست خواهد خورد.
اما سناریوی دیگر؛ اگر آشوب بیش  از حد بزرگ 
شود، فراخوان های ترامپ برای قانون و نظم با پاسخ 
گســترده ای از مردم عادی آمریکا همراه می شود؛ 
بدتریــن حالت، اعالم حکومت  نظامی از ســوی 
ترامپ و به تعویــق انداختن انتخابات خواهد بود؛ 
البته فرماندهان ارتش آمریکا در حال مخابره این پیام 

هستند که با این کار همراه نمی شوند.

امپراطوری در حال افول 
  تحلیل اعتراضات گسترده و سراسری ایاالت متحده

 در گفت وگوی صبح صادق با دکتر کوین برت نویسنده آمریکایی 

امیرمحمد اسماعیلی
خبرنگار

دکتر »کوین برت« استاد دانشگاه، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی است که دکترای خود را در رشته مطالعات اسالمی و جهان عربی کسب کرده است. این 
استاد آمریکایی یکی از مشهورترین منتقدان سیاست های جنگ طلبانه آمریکا به شمار می رود. وی یکی از بنیان گذاران اتحاد مسلمانان، یهودیان و مسیحیان 
برای افشای حقیقت ۱۱ سپتامبر است. دکتر برت به شکل گسترده ای در سرتاسر آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی و در کالج ها و دانشگاه های مهمی، چون 
سان فرانسیسکو، پاریس و ویسکانسین مدیسن تدریس کرده است. نوشته های دکتر برت به عنوان یک نویسنده  پرکار و تحلیل گر سیاسی، همواره در داخل و خارج 
آمریکا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. شروع اعتراضات گسترده در ایاالت  متحده، ما را بر آن داشت تا با این استاد دانشگاه و نویسنده گفت وگو کنیم. 
بررسی ریشه های شکل گیری اعتراضات در ایاالت  متحده، اقدامات دونالد ترامپ در برخورد با معترضان، راهکارهای پایان این شورش ها، آینده اعتراضات، نقش 
رسانه های جریان اصلی و شبکه های اجتماعی در بازتاب این ناآرامی ها و تأثیر این شورش ها بر آینده ریاست جمهوری ایاالت  متحده از محورهای اصلی گفت وگو 

با دکتر کوین برت بودند. متن کامل گفت وگو در ادامه تقدیم می شود:
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راهبرد

یادداشت

 آقای وزیر
موقعیت شناس باشید!

زمان شناســی در حوزه روابــط بین الملل 
از بدیهی تریــن موضوعاتی اســت که هر 
سیاستمدار و دیپلماتی باید در نوع برخورد 
و مواجهه با کشــورهای جهان مدنظر خود 
قرار دهــد. رصد وضعیت کشــورها و در 
عین حال، اتخاذ اســتراتژی متناســب با 
آن، موجب موفقیت در رســیدن به هدف 
می شــود که همان تأمین منافع یک کشور 
و از اولویت های اصلی دســتگاه سیاست 
خارجی است؛ از این رو با توجه به جایگاه 
متزلزل ایــاالت متحده آمریکا به ســبب 
اعتراضات و تظاهرات گسترده به تبعیض 
 نژادی، خبر تبــادل زندانیان بیــن ایران و 
آمریکا از لحــاظ عرف بین المللی، خبری 
تلخ بود. گرچه آزادی دکتر »مجید طاهری« 
باعث خوشحالی خانواده و همه مردم عزیز 
کشورمان شد، اما آزادسازی »مایکل وایت« 
که به جرم اخالل امنیتی در کشور، در زندان 
به ســر می ُبرد، موجب مانور سردمداران 
کاخ سفید شــد که به بن بست سیاسی در 
سیاست خارجی رســیده اند. جدا از اینکه 
چه کســی با چه کارنامه ای آزاد شــد، این 
سؤال مطرح است که وزارت امور خارجه 
با چه رویکــردی در وضعیت فعلی، باعث 
تنفس دشــمن درجه یک انسانیت )دونالد 
ترامپ( در بحبوحه تظاهرات آمریکا شد؟ 
در حالــی که مردم ایــاالت متحده آمریکا 
نسبت به حاکمیت خود معترض  هستند، آیا 
خوب نبود وزارت امور خارجه آزادسازی و 
مذاکره برای تبادل زندانیان را با تأخیر اعالم 
کند؟ حال به دو نکته اساسی باید توجه کرد:

 ۱ـ وقتــی در دی مــاه ۱۳۹۶ در گوشــه 
و کنــار کشــورمان اعتراضاتی نســبت به 
وضعیت معیشــت اتفاق افتاد که بالفاصله 
با میدان داری غرب، خواســته های به حق 
مردم به حاشــیه رفت، ترامپ به مقامات  
اروپایــی گفته بود با ایــران مذاکره نکنید، 
کار جمهوری اســالمی تمام شده است که 
این امر موجب شد چند ماهی مذاکره ای با 
اروپا صورت نگیرد! حال که جامعه آمریکا 
صحنه شــدیدترین اعتراضات بعد از دهه 
۱۹۶۰ است و این اعتراضات نیز سرچشمه 
داخلی دارد، آیا شایســته بود که با اقدامی 
نسنجیده، فرصت تنفس به کاخ سفید داده 
شود؟ فراموش نکنیم همین حاکمان آمریکا 
هستند که در داخل و خارج از آمریکا اجازه 

تنفس به کسی نمی دهند. 
۲ـ مذاکره با آمریکا در هر ســطحی، با هر 
مقامی در هــر جایگاهی محکوم و خالف 
منافع جمهوری اسالمی ایران است. امروز 
به اعتراف کارشناســان حوزه بین المللی، 
هــدف آمریکا ضربــه زدن بــه جمهوری 
اســالمی ایران به منظور برانــدازی نظام 
بنابراین  مقدس جمهوری اسالمی است؛ 
مذاکره با چنین تفکری به چه معناســت؟ 
تأیید خبر دیدار وزیر امورخارجه کشورمان 
با فالن فرماندار سابق فالن ایالت آمریکا از 
طریق ســخنگوی وزارت امور خارجه، در 
مرحله اول، خالف عرف دیپلماتیک و پایین 
آوردن سطح کشــورمان است و در مرحله 

دوم، مخابره سیگنال مذاکره با کاخ سفید!
به نظر می رســد ترامــپ در بحبوحه 
ناتوانی در مهار ویروس کرونا و سر و سامان 
دادن بــه اعتراضات مردم ایاالت مختلف، 
خواســتار مذاکره می شــود و از این طریق 
می خواهد شکســت های خــود را جبران 
کند.آقای ظریف، قدری در زمان باشــید و 
به وقتش اقدام کنید. خوش بینی بیش از حد 
نسبت به غرب، به ویژه آمریکا، دیگر معنی 

و مفهومی ندارد.

اکبر معصومی
کارشناس مسائل بین الملل

بهارســتان با حضور نمایندگان جدید، شور و حیات 
جدیدی یافته اســت. سرانجام سه ماه انتظار به پایان 
رســید و منتخبان جدید بر صندلی سبز تکیه دادند 
تا آغازگر مناســبات جدیدی از قدرت باشند که زیر 
ســقف پارلمان شــکل می گیرد. مجلس به عنوان 
مردمی تریــن نهاد قدرت، همــواره از جذابیت های 
خاص خود برخوردار بوده است. مجلس نماد صدای 
ملت و اراده ایشــان است؛ آنجا که دولتمردان پرتوان 
دولت، سوار بر اسب رهوار قدرت، برنامه های خود 
برای توسعه کشــور را به پیش می گیرند و گاه در این 
مسیر، فضای تنفسی مردم و جامعه را تنگ می کنند. 
در این شــرایط، این مجلس مقتدر است که با ابزار 
قانون و نظــارت بر مرکب ســوارکار لگام می زند و 

حرکت دولت را تعدیل می کند.

 Bمجلس یازدهم و امید به گشایش
نمایندگان منتخب مجلس یازدهم امیدهای فراوانی را 
برای خدمت در دل جامعه ایجاد کرده اند. در ســه ماه 
فاصله افتاده از برگزاری انتخابات و مشــخص شدن 
فاتحان مجلس تا بازگشایی پارلمان، جریان پیروز که 
اکثریت آن از جبهه نیروهــای انقالب بوده اند، تالش 
کردند با امیدآفرینی، نشــاط را به جامعه کرونازده القا 
نمایند؛ جامعه ای که به دلیل عملکرد نه چندان خوب 
دولت و مجلس دهم، رغبــت چندانی برای حضور 
در انتخابات از خود نشان نداده بودند.در طول سه ماه 
گذشــته، اما، اظهارات نمایندگان منتخب که بخش 
قابل مالحظه ای از آنان را جوانانی تشــکیل می دهند 
که از تخصص باالیی برخوردارند و اولین بار اســت 
که فرصت خدمت در خانه ملت را یافته اند، توجهات 
را به خود جلب کرده اســت. ســخنان آنــان در باب 
فسادستیزی، تالش برای تحقق عدالت، شفاف سازی 
عملکــرد مجلس، توجــه به اولویت هــا و فوریت ها 
و... موجب شده اســت انتظارات از مجلس یازدهم 
به صورت فزاینده ای باال برود؛ وضعیتی که هرچند برای 
جامعه امروزمان می تواند مفید باشد و امید را به جامعه 
تزریق کند، اما اگر سطح انتظارات با واقعیت های در 
مجلس، ازجمله حدود و اختیارات آن همسان نباشد، 
خیلی زود می تواند به سرخوردگی مجددی تبدیل شود 
که رفع آن از اذهان جامعه به ســادگی ممکن نخواهد 
بود؛ بنابراین باید نسبت به سرعت افزایش انتظارات از 
مجلس هوشیار بود و اجازه نداد توقعات بیرون از توان 

مجلس در اذهان عمومی شکل گیرد. 

 B!مجلسی که باید در رأس امور باشد
جمله مشهور امام راحل)ره( که فرمودند »مجلس در 
رأس همه امور اســت«، هرچند ساختاری توصیفی 
داشت، اما واقعیت این است که باید آن را به صورت 
تجویزی خواند و انتظار داشــت که چنین مجلسی 

شکل بگیرد. در طول چهار دهه گذشته، این وضعیت 
متغیر بوده اســت؛ گاه مجلس به جایگاه واقعی خود 
نزدیک شده است و گاه به دلیل ضعف ها و ناکامی ها، 
از آن دور شده است. مجلس یازدهم اولین مجلسی 
اســت که در دهــه پنجم انقالب اســالمی و پس از 
 انتظار 

ً
صدور بیانیه گام دوم شــکل می گیرد و طبیعتا

این اســت که در تراز انقالب اســالمی، متناسب با 
شرایط امروز آن باشــد. آنکه می تواند مجلس را در 
این جایگاه شایسته بنشاند، نمایندگان محترمی هستند 
که به فرموده رهبری، انتظار از آنان اســت که دارای 
ویژگی های زیر باشند:۱ـ شناخت درستی از شرایط و 
اولویت های کشور داشته باشند؛۲ـ در مجلس مبتنی 
بر نظرات کارشناســی اعالم نظر نمایند؛۳ـ حضور 
فعال و منظم در مجلس داشته باشند؛۴ـ پاک دستی و 
امانت داری را سرلوحه کار خود کرده باشند و قدرت 
و مسئولیت را به فرصتی برای کسب منفعت شخصی 
تبدیل نکنند؛۵ـ از شجاعت الزم برای ورود به مسائل 
و مشــکالت کشور برخوردار باشــند و از دشمنان و 

دشمنی ها نهراسند.
در این صورت اســت که وظیفــه  قانون گذاری، 
نظارتی و دیگر وظایف قانونی خود را به خوبی انجام 
خواهند داد و مجلس را نقطه  امید مردم و نقطه  اتکای 
مجریان، و به معنی حقیقی در رأس امور کشور قرار 
خواهند داد؛ مجلســی قوی و مقتدر که در رساندن 
کشــور به هدف های واال، سهم بسزا خواهد داشت. 
در این میان آنچه می تواند در مسیر قرار دادن مجلس 
در رأس امور مؤثر باشد، وجود آفاتی است که عمده 
آن را می توان سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان بار، 
وارد کردن انگیزه های ناســالم شخصی و جناحی، 
 ناسالم 

ً
سهل انگاری در کار، دســته بندی های احیانا
قومی و منطقه ای و قبیله ای و امثال آن دانست.

 Bشناخت اولویت ها، توجه به فوریت ها
برای تبدیل شــدن مجلــس به مجلس تــراز نظام 
اسالمی، یکی از شاخص ها، اولویت سنجی است؛ 
بدون اولویت ســنجی، توان و انرژی کشور به درستی 
خرج نخواهد شــد و آفت و مشــکالت کشــور نیز 
جامعه را آزار خواهد داد. هر نظام سیاسی که نتواند 
اولویت هــای خود را در بحث پیشــرفت و توســعه 
مشــخص نماید، بدون شــک در مســیر انحرافی 
پیش خواهد رفت که آثار عینی آن پس از چند ســال 
مشخص خواهد شد؛ البته گاه این فرصت سوزی ها 
جبران ناپذیر هستند و امکان ترمیم و اصالح آن وجود 
ندارد. تشــخیص اولویت ها، مسئله اصلی است که 
مجلس بدون توجه به آن نمی تواند مجلسی توانمند 
و مؤثر باشــد. این اولویت ها بایــد در ذهن تک تک 
نمایندگان شکل بگیرد و تفاهمی درباره آنان به وجود 
بیاید و برای رسیدگی به آن برنامه ریزی شود.در کنار 
اولویت ها، لحاظ کردن فوریت ها نیز مســئله مهمی 
اســت که بدون توجه به آن انتظارات مــردم برآورده 
نمی شود. طبیعی است اگر مجلس بتواند در ماه های 
ابتدایی کار خود چند طرح مؤثر برای رفع مشکالت 
مهم و آنی موکالن داشــته باشد، بدون شک بر میزان 

رضایت مردمی خود خواهد افزود.

 B اقتصاد در فوریت و اولویت
اولویت مشکالت کشــور، همان طور که برای همه 
جامعه مشخص است، مشکالت اقتصادی است که 
اقشار مختلف مردم با آن درگیر هستند و هیچ بخشی 
نیســت که به آن مبتال نباشد. انتظار از مجلس قوی و 
انقالبی اقدامی جهادی در عرصه جهاد اقتصادی برای 
 در این عرصه، 

ً
حل مشکالت کشور اســت. طبیعتا

انتظار از مجلس عملیاتی کردن و پیاده سازی دکترین 
اقتصاد مقاومتی در عرصه های مختلف اقتصاد کشور 
است که همه تصمیمات باید درون این دکترین تدبیر 
شــود؛ در این راســتا، تصویب قوانینــی که موجب 
ارتقای بهــره وری، تقویت تولید داخلی و حمایت از 
کاالی ایرانی، مقابله با قاچاق کاال، مدیریت صحیح 
واردات، تســهیل امر صادرات، استقالل اقتصادی و 
جدا شدن از وابســتگی به نفت، و... شود، ضروری 
است تا درنهایت امر اشــتغال، تورم، تولید و گرانی 
ســامان یابد و آثار مثبت آن در معیشت مردم، به ویژه 

طبقات ضعیف هویدا شود.

 B مهم تر از اقتصاد و سیاست
رهبر معظم انقالب در طول سال های اخیر همواره بر 
اولویت فرهنگ نزد دولتمردان تأکید کرده اند. اهمیت 
فرهنگ تا آنجاســت که باصراحت اعالم می دارند: 
»مسئله  فرهنگ از مسائل اقتصادی مهم تر است، از 
مسائل سیاسی مهم تر است.« )۱۳۸۹/۶/۲۵(مجلس 
شورای اسالمی به عنوان مهم ترین تبلور مردم ساالری 
دینی، باید پرچم دار هدایت فرهنگ جامعه باشد و در 
جنگ تمام عیار بین فرهنگ اسالمی ـ ایرانی و فرهنگ 
غربی کــه با در خدمت گرفتــن ابزارهای تبلیغاتی ـ 
رســانه ای دشمن، بیش از سه دهه است که آغاز شده 
و با تمام قوا ادامه دارد، دغدغه مند، دیده بان این عرصه 
باشــد و با تصویب قوانین کارآمــد، به تقویت جبهه 

فرهنگ اسالمی ـ ایران مدد رساند.

 Bفسادستیزی و عدالت خواهی
عدالت به مثابه یکــی از مهم ترین آرمان های انقالب 
اســالمی به یکی از عالی ترین مطالبات فراگیر ملت 
ایران بدل شــده است که برای تحقق، باید عدالت به 
جنبش و خیزشی عمومی و گفتمانی فراگیر در جامعه 
تبدیل شــود و عدالت خواهان برای مبارزه با فســاد، 
رانت و... به  پا خیزند. عدالت در کشور، خود شامل 
عدالت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... است که در 
همه این میدان ها وجود فســاد و رانت مانع تحقق آن 
است. مســیر تحقق عدالت با آفات و موانعی روبه رو 
بوده است، به نحوی که رهبر معظم انقالب اسالمی 
در آخرین پیام شــان به مجلســیان، دردمندانه یادآور 
شده اند: »در دهه  پیشــرفت و عدالت، نمره  مطلوبی 
در باب عدالت به  دســت نیاورده ایم.« )۱۳۹۹/۳/۷(

مجلس شورای اسالمی به عنوان مجموعه ای انقالبی 
و از ارکان نظــام اســالمی باید به عنوان ســردمدار 
مبارزه با فســاد، رســالت تاریخی خود را در فرایند 

دولت ســازی و تحقق دولت اسالمی انجام دهد و به 
عنوان یک بازیگر و مطالبه گــر در جامعه نقش آفرین 
باشــد. مجلس باید با تنظیم قوانین ضد فساد، تمام 
منافذی که فاســدان از طریق آن قوانین کشور را دور 
می زنند، ببندد. در کنار قانون گذاری، فسادســتیزی با 
نظارت عجین شده است؛ بهترین قوانین کشور را هم 
داشته باشــیم، مادامی که قانون به درستی اجرا نشود، 
شــاهد رفع بلیه فساد از کشــور نخواهیم بود؛ از این 
رو مجلــس باید با همه توان بر رســالت دوم خود که 
نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی است، پایبند باشد 
و فرایندهای نظارتی خود را تقویت کند. برای تحقق 
عدالت، نیازمند مجلسی شجاع و انقالبی هستیم که 
مجلس یازدهم امیدهای فراوانی را در این زمینه ایجاد 
کرده است. کلید خوردن بررسی طرح شفافیت آرای 
نماینــدگان در آغاز به کار مجلــس یازدهم، حرکتی 
ارزشــمند در مســیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد 
است. در این میان، عدالت خواهی و فسادستیزی نیز 
خود با آفاتی مواجه اســت که برای مبتال نشدن به آن 
باید دقت نمود. مجلســیان منتخب مردم که اکثریت 
آنان با شــعارهای انقالبی، ازجمله عدالت خواهی، 
توانسته اند اعتماد عمومی اکثریت را جلب کنند و به 
عنوان نمایندگان توده های عدالت خواه وارد بهارستان 
شــوند، بیش از دیگران باید از خود در برابر این آفات 
و انحرافــات مراقبت نمایند. تندروی و افراطی گری، 
تکبر و خودبرتربینی، تنگ نظــری و انحصارگرایی، 
ســطحی نگری و شــعارزدگی، خشــونت گرایی و 
پرخاشــگری و درنوردیدن مرزهای اخالق ازجمله 
مهم ترین این آفات  هســتند.روی دیگر این ماجرا آن 
اســت که عدالت خواه ماندن نیــز در این روزگار کار 
دشواری شده اســت؛ به ویژه برای آنان که بر صندلی 
قــدرت تکیه زده اند. انقالبیــون و عدالت خواهان در 
معرض خطر ارتجاع  هستند و باید برای این انحراف، 
نوعی خودسازی انقالبی را در خود تمرین کنند. ماندن 
در جبهه حق و در صف انقالبیون، مقاومت و استقامت 
می طلبــد و در این بین، رهزنانی وجود دارند که مانع 
طریق حق می شــوند و اراده انسان انقالبی را سست 
می کنند و او را از ایســتادگی در میدان مبارزه و تداوم 
مســیر عدالت طلبی و آزادی خواهی منع و به تدریج 
از صــف انقالبیون خارج می کننــد. محافظه کاری، 
راحت طلبی و دنیاگرایی، منفعت خواهی، قدرت طلبی 
و مرعوب شدن ازجمله مهم ترین پرتگاه های در کمین 
انقالبیون و عدالت خواهان اســت و می تواند موجب 
ارتجاع، بازگشــت و دســت کشــیدن انقالبیون از 

آرمان های انقالبی شود.
EEE

امروز مجلس یازدهم در ابتدای راهی ســخت قرار 
دارد. فصل شعار و وعده دادن ها نیز برای نمایندگان 
منتخــب پایان یافته و زمان کار فرا رســیده اســت. 
موکالن منتظرند تا نمایندگان شــان کارها را به پیش 
ببرند. مجلس انقالبی خواهد توانست امیدها را در 
جامعــه زنده نگه دارد، و ملت را نســبت به انتخاب 
درست شان مطمئن کند و درنتیجه، میل به حضور در 

انتخابات را در آینده افزایش دهد.

صبح صادق انتظارات مردم و اولویت های یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند

باید در  رأس امور  باشید!
مهدی سعیدی

کارشناس سیاسی

»آیت الله جنتی« رئیس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه 
راه امام)ره( را باید شــناخت، گفت: »از کجا باید بشناسیم؟ 
از آثار امام)ره( باید بشناســیم. وصیت نامه امام چیست؟ این 
ملت، این دولت، این مســئولین می خواهنــد به این وصیت 
عمل کنند؟ به چه کســی وصیت کرده است؟ وصی امام)ره( 
چه کسی است؟ وصی همین ها هستند. همین وصیت نامه را 
 
ً
عمل کنند، مملکت آباد می شود. یکی از آثار امام)ره( که تقریبا

انیس و مونس من است، »۴۰ حدیث« ایشان است. به عنوان 
وظیفه شرعی توصیه می کنم این کتاب را پیدا کنید و بخوانید تا 

امام)ره( را بهتر بشناسید.« 

راه آبادانی کشور
»محمدباقر قالیباف« رئیس مجلس در واکنش به توئیت ترامپ 
مبنی بر اینکه اکنون بهترین زمان توافق با ایران است، با اشاره به 
ْم َو 
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ْم«، نوشت: »مبادا در مبارزه کوتاهی کنید و به 
ُ
ک

َ
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َ
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ُ
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َ
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کافران پیشنهاد سازش دهید. شما باالترید؛ چون خدا با شماست 
و مطمئن باشــید نتیجه اعمال تان )مقاومت( را بی کم وکاست 
می دهد.« گفتنی است، ترامپ در آســتانه انتخابات ۲۰۲۰ به 
دلیل عملکرد ضعیف در بحران کرونا، برخورد خشن و مسلحانه 
با اعتراضات و شکست در تقابل با ایران، ونزوئال، کره شمالی و.. 

به دنبال تغییر وضعیت خود است.

نمی کنیم کوتاهی   
»محســن رضایی« دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
پاســخ به پیشــنهاد مذاکره جمهوری اســالمی ایران و ایاالت 
متحده آمریکا که از ســوی »دونالد ترامپ« مطرح شده است، 
نوشــت: »از باتالق خودســاخته هم که بیرون بیایید، مذاکره با 
 که در باتالق هستید.« پیشتر نیز دبیر مجمع 

ً
شما سم است. فعال

تشــخیص مصلحت نظام در پیامی توئیتری بــه قتل »جورج 
فلوید« سیاه پوستی که ناجوانمردانه زیر پای پلیس آمریکا به قتل 
رســیده بود، واکنش نشان داده و گفته بود: »آقای ترامپ، بحران 
مینیاپولیس بزرگ تر از کروناســت. تیراندازی، نه تکرار اشتباه 
داروی ضدعفونی، بلکه مثل بمبی ساعتی برای کل آمریکاست.«

مذاکره سم 
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فروپاشی اتحاد امارات و عربستان

العهد: با وجود اینکــه حمایت های ظاهری مســئوالن امارات از 
عربستان در مسئله یمن ادامه دارد، اما آنچه در واقعیت شاهد هستیم، 
مسئله دیگری است که عبارت اســت از درگیری هولناک نیروهای 
اماراتی و عربستانی در عدن. این امر جایی برای تردید باقی نمی گذارد 
که ائتــالف »محمدبن زاید« و »محمدبن ســلمان« در یمن به پایان 
رسیده است. تحوالت اخیر، اهداف واقعی و برنامه های پشت پرده 
و متناقض عربستان و امارات و مزدوران داخلی آنها علیه منافع مردم 
یمن، حاکمیت، وحدت و ثبات این کشــور را نمایان کرد. پنج سال 
از مقاومت یمنی ها گذشــته است و این مقاومت به ازهم گسیختگی 
ائتالف متخاصم منجر شده اســت و به یاری خدا، همین مقاومت 

عوامل پیروزی نزدیک را ایجاد می کند.

رؤیایی که به کابوس تبدیل شد

القدس العربــی: کاهش قیمت نفت و در پــی آن دریافت وام های 
خارجی و داخلی، دو عامل اصلی اســت که به جمع شــدن بساط 
طرح ها و برنامه های بزرگ »محمدبن ســلمان« ولی عهد عربستان 
منجر شــده است؛ طرح هایی که زمانی برنامه اقتصادی و سیاسی او 
برای ملت این کشــور بودند و به آنها وعده اشکال مختلف آسایش و 
بهره بردن از این طرح ها در دوره حاکمیت خود را داده بود؛ اما امروز 
آنچه بن سلمان »رؤیا« یا »چشم انداز« می نامد، به تصمیمات ریاضتی 
تبدیل شده که هشداردهنده روزهای دشواری برای این کشور است. 

تازه ترین شگرد ترامپ

آبزرور: سیاست خارجی توجه چندانی را در کمپین های انتخابات 
آمریــکا به خود اختصاص نداد. درباره این حوزه در حد چند دقیقه 
در مناظره هــای انتخابــات درون حزبی دموکرات ها بحث شــد، 

اما این برای قبل از شــیوع کرونا ویروس بــود. در حال حاضر، 
احساسات ضد چین، اولویت اولیه »دونالد ترامپ« برای 

تثبت جایگاهش در کاخ ســفید از طریق انتخابات را 
تشــکیل می دهد، آن هم در شــرایطی که جایگزین 

کارآمــدی وجــود نــدارد. مانــور روی وضعیت 
اقتصادی، آن  طور که رئیس جمهور آمریکا انتظار 
دارد، یا مانور روی واکنش دولت او به شیوع کرونا 

نظر با توجه به تلفات انســانی بســیار باال، غیرممکن به 
می رسد؛ چین هراسی اما جذاب ترین گزینه کنونی به شمار 

می رود؛ چراکه می تواند هر دو ناکامی را توجیه کند.

نتیجه معکوس

شــورای آتالنتیک: دولت ترامپ با تالش برای مجبور کردن ســایر 
کشــورها به پیوستن به کمپین »فشــار حداکثری«، تحریم ها را به عنوان 
ابزاری در خدمت سیاست خارجی آمریکا تضعیف کرده است. تحریم ها، 
مانند آنتی بیوتیک ها، در صورت اســتفاده بیش از حد، کارایی خود را از 
دست می دهند. دولت آمریکا به دالیل متعدد نتوانسته است از تحریم  بر 

ایران نتیجه بگیرد و راهبرد فشار حداکثری نتیجه معکوس داده است. 

دیکته تهران به واشنگتن

المیادین: ایران در اوج تهدیدات آمریکا، با اعزام کشتی های خود به 
ونزوئال و چین ثابت کرد سلطان دریاها و آبراه هاست. ایران کشوری 
نیست که قدرت و نفوذش فقط در خلیج فارس باشد، بلکه به قدرتی 
بزرگ در سطح جهانی تبدیل شده است و می داند چگونه باید رفتار 
کند. ایران کشوری است که خواسته اش را به آمریکا دیکته می کند و 
از این پس چنین کشــوری و دوستان چنین کشوری قابل محاصره و 
تحریم نیستند. این کشور محاصره و تحریم خود را پشت سر گذاشت 
و با اقدامات اخیر در پی آن برآمد تا پس از ربع قرن تروریسم اقتصادی 

و سیاســی آمریکا، عزت و کرامت اقتصــادی اش را بازیابد. ایران 
هم پیمانان خود را رها نمی کند؛ خواه در سوریه باشند و خواه در 

آمریکای جنوبی.

جهان

یادداشت

 امکان سنجی رفع
تحریم تسلیحاتی ایران

پــس از امضــای برجــام بیــن ایــران و 
قدرت های جهانی، شورای امنیت سازمان 
ملل قطعنامه ۲۲۳۱ را به تصویب رساند که 
بر اساس آن محدودیت های قبلی سازمان 
ملل در زمینه فروش ســالح های متعارف 
به ایران بعد از گذشــت پنج سال، یعنی در 
اکتبر ۲۰۲۰، به پایان خواهد رســید. لغو 
تحریم های تســلیحاتی یکــی از کمترین 
انتظاراتی است که ممکن است جمهوری 
اسالمی از قبال برجام، بعد از خروج آمریکا 
از برجــام و اعمال مجدد تحریم ها، منتفع 
شود که این امر می تواند موضع طرف داران 

حضور در برجام را نیز تقویت کند.
امضاکننــدگان برجــام نســبت به رفع 
تحریم های تســلیحاتی مواضــع متفاوتی 
دارند؛ منطق رفتاری کشــورهای اروپایی بر 
حسب محوریت حفظ برجام و تالش برای 
ادامه مســیر دیپلماتیک قابل ارزیابی است. 
اروپایی ها دچار معضلی دوگانه شــده اند؛ 
اگــر از آمریکا جانب داری کننــد، با خطر 
اقدام راهبردی ایران روبه رو خواهند شــد؛ 
 اعالم کرده اســت در صورت 

ً
ایران صریحا

عدم رفع تحریم های تســلیحاتی ســازمان 
ملل، از برجام یا از ان پی تی خارج می شود. 
از طرف دیگر مخالفــت با آمریکا به همان 
انــدازه می تواند وخیم باشــد؛ چون امکان 
دارد آمریکا اقدامات تنبیهی را علیه آنها وضع 
کند و روابط فراآتالنتیکی بیش از گذشــته 
تیره شــود. اروپا هنوز امیدوار است تهران و 
واشــنگتن به میز مذاکره برگردند و موضوع 
را به گونه ای مدیریت کنند که دیپلماسی از 
ریل خارج نشــود. در این زمینه بزرگ ترین 
نگرانــی اروپا انتقــال تســلیحات ایران به 
گروه های مقاومت است که این امر به تهدید 
متحدان اروپا منجر شود؛ اما با توجه به سایر 
قطعنامه های شورای امنیت - قطعنامه ۲۲۱۶ 
درباره یمــن و قطعنامه ۱۷۰۱ درباره لبنان - 
انتقال تســلیحات به حزب الله و انصارالله 
ممنوع شــده است و تحریم های تسلیحاتی 
ایران از سوی اروپا در سال ۲۰۰۷ نیز حداقل 

تا اکتبر ۲۰۲۳ باقی خواهند ماند.
از سوی دیگر، ایاالت متحده در قالب 
سیاست فشــار حداکثری به دنبال تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران است؛ کاخ  سفید 
به دنبال بازگشت فوری تحریم های سازمان 
ملل است که این امر ممکن است ایران را 
به خروج از ان پی تی یا برجام وادارد؛ این در 
شرایطی اســت که چین و روسیه به عنوان 
متحدان سنتی و منتفعان لغو تحریم ها با این 
امر مخالفت خواهند کرد و انگلیس بعد از 
 اجازه می دهد تحریم های 

ً
برگزیت احتماال

تسلیحاتی لغو شــود، اما محدودیت های 
خودش را وضع خواهد کرد.

بــه  توجــه  بــا  ایــران  ســویی،  از 
محدودیت های مالی و اتکا به تسلیحات 
بومی، بعید است خرید تسلیحاتی چندانی 
انجام دهد؛ همچنین با توجه به ســاختار 
منطقه و ارتباط چین و روســیه با ســایر 
کنشگران منطقه، بعید است آنها سالحی 
راهبردی را در اختیــار ایران بگذارند که 
خطر زیادی را برای کشــورهای غربی و 

متحدان منطقه ای آنها ایجاد کند.
بر این اســاس آنچه در پایــان به نظر 
می آید، این است که امکان استفاده آمریکا 
از ابزار شورای امنیت برای جلوگیری از 
رفع تحریم های تسلیحاتی ایران به سبب 
وتوی روســیه و چین، وجود ندارد؛ کما 
اینکه آمریکا دیگر عضو نیســت و از نظر 
از مکانیسم های  اســتفاده  حقوقی، حق 
درون برجامی برای محدودسازی ایران را 

ندارد. 

   رصد    

واشنگتن به  تهران  دیکته 

»نتانیاهو« بر اساس وعده های انتخاباتی خود 
مترصد الحاق کرانه باختری به ســرزمین های 
اشــغالی اســت؛ امری که عالوه بر یک وعده 
انتخاباتی، طرحی در راســتای تکمیل پروژه 
معامله قرن است. در وهله اول صهیونیست ها 
به دنبــال الحاق منطقه »ج« هســتند. منطقه 
»ج« شامل آن دسته از شهرهای کرانه باختری 
می شــود که به لحــاظ اداری و امنیتی زیر نظر 
رژیم صهیونیســتی باقی می مانند. حدود ۶۰ 
درصد وســعت کرانه باختری به عنوان منطقه 

»ج« و در اختیار صهیونیست هاست.
حال این ســؤال مطرح می شــود کــه آیا 
صهیونیســت ها اهداف دیگری را نیز مد نظر 

قرار داده اند؟
در ظاهــر، الحاق کرانــه باختری 

وعده ای انتخاباتی از سوی نتانیاهو ۱
بوده است؛ اما آنچه در نهان پیگیری می شود، 
امری خارج از یک وعده انتخاباتی اســت. 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، بخش هایی از 
کرانه باختری، یعنی مناطقــی که در اختیار 
مالکیت فلســطینی ها اما همچنــان دارای 
مناقشه است، باید به رژیم صهیونیستی اعطا 
شود؛ بنابراین در وهله اول نتانیاهو همچنان 
برای اجرای معامله قرن، هرچند به صورت 
محدود، مشتاق است؛ این درحالی است که 
 با شکست مواجه شده 

ً
پروژه معامله قرن فعال

و نتانیاهــو به دنبال این اســت که حداقل در 
مقطع کنونی بخشی از آن را از ُبعد سرزمینی 

اجرا کند.
کرانه باختــری سرشــار از منابع آبی 

اســت و همین عاملی بــرای طمع 2
صهیونیست ها برای دست اندازی به این منطقه 
اســت؛ درواقع، طرح رژیم صهیونیستی برای 
اشــغال کرانه  باختری بر اســاس طرح الحاق 

جوالن است.

رژیم صهیونیستی به دنبال این است 
که با الحــاق کرانه  باختــری، برای 3

همیشه امکان تشکیل کشور مستقل فلسطینی را 
از بین ببــرد؛ زیرا در مقطع فعلــی فقط کرانه 
 فلسطینی دانسته 

ً
باختری و غزه دو منطقه کامال

 
ً
می شــوند و با اشــغال ۶۰ درصــد آن، عمال

شــهرک های غیرقانونی که اشغالگران در این 
مناطق ســاخته بودند، به رســمیت شــناخته 

خواهند شد.
 طرح الحاق کرانه باختری را باید بر 

اســاس شــعار »از نیل تــا فرات« 4
صهیونیســت ها دانســت؛ بنابر راهبردی که 
صهیونیست ها برای خود ترسیم کرده اند، ابتدا 
باید سرزمین های فلسطینی اشغال شوند سپس 
سایر مناطق پیرامونی در کشورهای دیگر هم به 

سرزمین های اشغالی الحاق شوند.
در کنار این اهداف و مســائل ممکن اســت 
الحــاق کرانه باختــری چالش هایی نیــز برای 
صهیونیســت ها به همراه داشته باشد؛ دو چالش 
اصلی که می تواند گریبان گیر آنها باشد، عبارتند از:
الف ـ شــروع انتفاضه فلســطینی: روزنامه 
»هاآرتــص« ضمن بررســی چالش های این 
اتفاق می نویسد: »خسارت های احتمالی این 
طرح بسیار ســنگین خواهد بود و اجرای آن با 
خشم گســترده ای مواجه می شود که هم اکنون 
نشانه های آن مشخص شــده است و احتمال 

شکل گیری یک انتفاضه وجود دارد.«
ب ـ تنش با ســایر کشــورها: از زمان وعده 
نتانیاهو برای الحاق کرانه  باختری، بســیاری 
از کشــورها به ویژه اردن، موضع گیری کردند. 
»عامــوس گیلعاد« در مقاله خــود در روزنامه 
»یدیعــوت اخرونوت« نســبت به ایــن اقدام 
واکنش نشــان داده است و می نویسد: »الحاق 
کرانه باختری ضربه ای برای اسرائیل است که 
خسارت شدیدی به امنیت آن وارد می کند؛ زیرا 
 یکی از مشکالت اسرائیل تأمین امنیت در 

ً
سابقا

مرز های شرقی بود؛ اما امروز اردن به هم پیمان 
اسرائیل تبدیل شــده است و عمق استراتژیک 
برای امنیت آن به شــمار می رود و الحاق کرانه 

باختری به این روابط لطمه وارد می کند.«

قرن قمار 
خیال پردازی های سرزمینی نتانیاهو

   پنجره    

»ایران ثابــت کرد ســلطان دریاها و 
آبراه هاســت«؛ این جمله ای است که 
»مکرم خوری مخول« مدیر مرکز مطالعات اروپا 
در دانشگاه کمبریج، در توصیف اقدام اخیر ایران 
در ارســال نفت کش های حامــل محموله های 
بزرگ بنزین به ونزوئال به کار برده است. ایران که 
روزگاری و در دوران قبل از انقالب اسالمی، تمام 
توان دریایــی اش در خدمت منافــع انگلیس و 
آمریکا بود، امروز به سطوح درهم تنیده ای از اقتدار 
رسیده است که در سایه سخت ترین تحریم ها و با 
وجود تهدیدات سخت و نرم، ۱۴ هزار کیلومتر 
دورتر از مرزهای خود و در حیاط خلوت ایاالت 
متحده، بدون اینکه آمریکایی ها جرئت و جسارت 
مقابله داشته باشــند، مانور قدرت می دهد. جز 
ایران، هیچ کشــوری جرئت، جسارت و قدرت 
انجام چنین مانوری را ندارد، آن هم در نقطه ای از 
جهــان که حدود دو هزار کیلومتــر مرز با ایالت 

فلوریدای آمریکا دارد. 
حرکــت نفت کش های غول پیکــر ایران، 
فقط تالشــی معمولــی برای ارســال بنزین و 
ســوخت مورد نیاز ونزوئال نیست، بلکه اقدام 
هوشــمندانه ای اســت که با اتکا به پشتوانه ای 
ارزشــمند به نام »گفتمان مقاومــت« و بنا بر 
تصمیم مدبرانه مجموعه  ارکان سیاسی، دفاعی 
و اقتصــادی نظام جمهوری اســالمی ایران به 
رهبری حکیمانه  حضــرت آیت الله  العظمی 
امام خامنه ای)مدظلــه العالی( انجام گرفت و 
نشــان می دهد »مقاومت« زرهی نفوذناپذیر و 
مؤثر و سپری خدشه ناپذیر و فوالدین در مقابل 

هژمونی طلبی و زورگویی در دنیاست.
موتور نفت کش هایی که امروز با پرچم ایران 
و در کمال امنیت در ونزوئال لنگر انداخته اند، 
با ســوخت موشک های بالستیکی کار می کند 
که در عین االســد بــر ســر آمریکایی ها فرود 
آمد. در مقابــِل آمریکا، به  ویــژه گردن کلفت 

هرج ومرج طلبی مانند ترامپ که دستش به خون 
فرمانده بزرگ مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی آغشــته اســت، زبان دیپلماسی، 
گفت وگو، مالحظه کاری و محافظه کاری جواب 
نمی دهد و فقط قــدرت دفاعی، بازدارندگی و 
انقالبی گری است که آمریکا را سر جای خود 
می نشــاند. ترامِپ امروز همان ترامپ دیروز 
اســت که تهدید کرده بود پاسخ ایران در قبال 
ترور حاج قاسم را با بمباران بیت رهبری، حرم 
امام)ره(، سایر اماکن متبرکه و زیرساخت های 
اقتصادی خواهد داد؛ اما صدای انفجار مهیب 
موشک هایی که در عین االسد آمریکا فرود آمد، 
ترامپ را از خواب آشفته ای که برای ایران دیده 
بود، بیدار کرد. در صورتی که آمریکا بخواهد 
سد راه دریانوردی نفت کش های ایرانی شود، 

امروز نیز این موشک ها آماده شلیک  هستند.
ورود نفت کش های ایرانی به ونزوئال، با توجه 
به شرایط و موقعیتی که در آن انجام شد، در تاریخ 
دریانوردی بی سابقه اســت که پیامی مهم برای 
دوستان و دشمنان دارد؛ نگاه جمهوری اسالمی به 
دوستان و متحدانش راهبردی است و اقتضائی و 
تاکتیکی نیست. در هر شرایطی، ایران متحدانش 
را در سرتاسر دنیا، از غرب آسیا گرفته تا آمریکای 
التین، تنها نمی گذارد و آنها را نادیده نمی گیرد. 
دربــاره دشــمنان نیز، جمهوری اســالمی اهل 
سازش و عقب نشینی نیست؛ آنچه اهمیت دارد 
حفظ اســتقالل در تمام ابعاد آن و عزت و اقتدار 
ملی است. دنیا دریافت جمهوری اسالمی توانایی 
خارق العاده ای در شکست تحریم های آمریکا، آن 

هم به صورت آشکار و نه پنهانی، دارد.   
نکته پایانی دســتاوردهایی است که ورود 
نفت کش های ایرانی به ســواحل ونزوئال برای 
جمهــوری اســالمی در پی داشــته و خواهد 
داشت؛ ارتقای وزن سیاسی ایران در معادالت 
منطقه و جهان، افزایش پرســتیژ بین المللی، 
جرئت دادن به ســایر کشــورها برای گشودن 
باب مناســبات اقتصادی و تجــاری با ایران، 
بی اعتبارســازی پروژه تحریم آمریکا و آسیب 
جدی به آوازه و هژمونی ایاالت متحده ازجمله 

دستاوردهای مهم پیرامون این موضوع است.

یایی در انقالب 
پهلوگیری 5 نفت کش ایرانی در ونزوئال

   فراسو    

یعقوب قلندری
کارشناس سیاسی

محمدرضا فرهادی
 کارشناس 

مسائل منطقه

 حمید خوش آیند
کارشناس 

بین الملل
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بازار

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
در گفت وگو با صبح صادق

حمایت از تولیدکنندگان
یداران است حمایت از خر  ارز چندنرخی

ریشه فسادهای اقتصادی

نرخ های مختلــف ارز در اقتصاد، پایه و 
رکن اساســی فسادهایی اســت که بازار 
و اقتصاد را به التهاب کشــانده است. از 
ماجرای هفت تپه و سلطان هایی که هر روز 
از آنها رونمایی می شــود گرفته تا واردات 
کاالهای اساســی مورد نیاز مردم، یا بهتر 
بگوییم عدم وارداتی که با ارز دولتی قرار 
بر خرید آنها بوده اســت، یک سر ماجرا 
همیشــه به چندنرخی بودن ارز وابســته 

است.
ارز جهانگیــری یا همــان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در سال های گذشته به خوبی پرده 
از این واقعیت دردآور برداشــته است که 
کســانی که به قدرت نزدیک هستند و از 
ارزهای دولتی استفاده می کنند، بیشترین 
ضربه را به تأمین معیشت مردم و کاالهای 
اساســی آنها وارد کرده انــد. ارز ۴۲۰۰ 
اساســی  واردات کاالهای  برای  تومانی 
مردم داده می شــود، اما کاالی اساسی با 
نرخ ارز ۱۴۰۰۰ تومانی به دســت مردم 
می رســد. حاال اگر نرخ ارز دولتی همان 
۱۴۰۰۰ تومــان بود، آیا زمینــه ای برای 
رانــت باقی می ماند؟ آیا عــده ای با زد و 
بند می توانســتند ارز دولتی دریافت کنند 
و همــان ارز را به قیمــت آزاد در بازار به 
فروش برسانند؟ ارز تک نرخی تجربه ای 
ثابت شــده در همه اقتصادهــای جهان 
است، اما دولت جمهوری اسالمی ایران 
همچنان بر چندنرخــی بودن ارز تأکید و 

پافشاری می کند.
تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد 
آنهایی که سیستم تک نرخی کردن ارز را 
پیاده کرده اند، برای همیشه از دام سفته بازی 
ارزی و سوداگری در سایر بازارها خالص 
شده اند. متأسفانه، سیستم اقتصادی کشور 
به گونه ای مدیریت و هدایت شــده است 
که بخشــی از بازار سرمایه به جای اینکه 
در تولید و عمران و آبادانی کشــور خرج 
شود، صرف خرید و فروش ارز می شود. 
بی تردید، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران باید تجربه کشــور مالزی یا سیستم 
تک نرخی ارز در این کشور را دنبال کند؛ 
 کسی نمی تواند ارز 

ً
در این سیســتم اصال

را بــرای گران فروختن بخرد و کســانی 
که به ارز احتیاج دارند فقط برای ســفر یا 
ســرمایه گذاری آن را می خرند، نه برای 

افزایش سرمایه خود.
بی تردید، آنچه موجب رشد سالطین 
مختلــف در بازارهای اقتصــادی ایران 
می شود و دامنه فســاد و دست اندازی بر 
منابع عمومی ملت را بیش از پیش افزایش 
می دهد، تأکید دولت بر سیستم چندنرخی 
ارز است. تا زمانی که تالش کنیم سیستم 
ناکارآمــد و مصنوعــی چندنرخــی را 
جایگزین سیســتم اصلی، تجربه شده و 
ثابت شده کنیم، مشکل فساد اقتصادی و 
بگیر و ببند و عدم حل مسائل و معضالت 
اقتصــادی ما همچنان پابرجــا می ماند. 
بی تردید، اگر رئیس بانک مرکزی به فکر 
رفع مشکل تورم و حل ساختاری برخی 
مشــکالت اقتصادی کشــور است، باید 
همانند تجربه سال ۱۳۸۱ که ارز تک نرخی 
شــده بود، با حمایت رســانه ها، مردم و 
نخبگان اقتصادی شجاعت به خرج دهد و 
یک بار برای همیشه ارز را در اقتصاد ایران 
تک نرخی کند تا با دایر کردن یک سیستم 
تک نرخی قابل دفاع، حق جمعیت زیادی 
از مردم به نفع جمعیت کمی ضایع نشود 
و مردم بتوانند در فضای سنگین اقتصادی 

نفسی تازه کنند. 

یادداشت 

 BBBB آقای دکتر، به عنوان اولین سؤال 
و آغاز بحث می خواســتم بدانم 
دولت تا چه اندازه در تأمین مسکن 

ملت مسئولیت دارد؟
ساخت وســاز و تأمین مســکن همه مردم به 
عنوان کاالیی ضــروری و مصرفی، یکی از 
 
ً
مهم ترین وظایف اساسی هر دولتی و طبیعتا
دولــت جمهوری اســالمی ایران به شــمار 
می رود. چون تأمین مسکن همه افراد جامعه 
ضرورتی انکارناپذیر است، قانون اساسی نیز 
بــه صراحت درباره آن ســخن گفته و دولت 
را به تأمین این مهم واداشــته است؛ بنابراین 
ســاخت مســکن یکی از مهم ترین وظایف 
دولت در قبال ملت به شمار می رود؛ چراکه 
هیچ انسانی نمی تواند بدون سرپناه به زندگی 
خود ادامه دهد یا نگران داشتن سر پناهی برای 
گذران زندگی خویش باشد؛ ازاین رو دولت 
باید برای تأمین مســکن و سر پناه مردم برای 
متقاضیان، با اعطای زمین رایگان وارد کارزار 

ساخت مسکن شود.
یکــی از اقداماتی که دولــت می تواند در 
راســتای تأمین مســکن عموم جامعه انجام 
دهد، اجرای طرح های مشــارکتی در حوزه 
مسکن با مشارکت انبوه سازان است؛ چراکه 
انبوه ســازان نشــان داده اند در ساخت وساز 
مسکن قوی هستند و با یاری دولت و اعطای 
تسهیالت می توانند به نفع عموم مردم جامعه 

فعالیت کنند.
به هر حال دولت باید با اجرای طرح هایی 
شــبیه طرح مســکن مهر یا واگذاری زمین 
رایــگان، برای حل مشــکل مســکن مردم 
 نقش دولت 

ً
چاره ای بیندیشد؛ درنتیجه قطعا

در تأمین مسکن مردم انکارناپذیر است. 

 BBBB به نظرتــان طی ســال های اخیر 
چه عواملی به طور مشــخص در 
افزایش قیمت مســکن تأثیرگذار 

بوده اند؟
یکی از موضوعاتی که متأســفانه، به 

گران شــدن و عدم تولید مســکن 
در ســال های اخیر منجر شــده، 
اهدا نشــدن زمین رایگان برای 
ساخت مسکن انبوه بوده است؛ 
برای نمونه مســکن مهــر پروژه 
خوبی برای تأمین مســکن مردم 

بود؛ هرچند نواقصی داشت، اما 
 رفع نواقص آن می توانست 

ً
طبیعتا

در خانه دار کردن مردِم بدون خانه، 
انقالبی به پا کند؛ اما متأسفانه، 

دولت آقای روحانی 
تحقق  مانع 

این موضوع شــد. سال گذشته موضوع اقدام 
ملی مسکن مطرح شــد؛ هر چند این طرح 
هم اقدام خوبی اســت، اما آن قدر دیرهنگام 
بوده و میزان تولید مســکنی که در آن مطرح 
 نمی تواند 

ً
شــده آن قدر کم اســت که طبیعتا

پاســخ گوی حداقل نیاز مردم در این بخش 
مهم باشد.

به هرحال، افزایش قیمت مسکن تابع تورم 
است و بخش اقتصاد مسکن از اقتصاد کشور 
جدا نیست؛ بلکه بخشی از اقتصاد ایران است 
که به سرعت از نوسانات اقتصاد ملی تبعیت 

می کند و از رونق یا آسیب آن تأثیر می پذیرد.
از آنجــا که در اقتصاد، تمــام مؤلفه های 
اقتصادی از یکدیگــر تأثیر می پذیرند، همه 
بخش های اقتصادی به نوعی زنجیروار به هم 
متصل هســتند و هر تغییری در هر حوزه ای 
می تواند به شــدت ســایر بخش ها، ازجمله 
بخش اقتصاد مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.

 BBBB در شــرایط فعلی و با توجه به افزایش 
قیمت مســکن، به ویژه در شهرهای 
بزرگ، دولت باید چه اقداماتی را برای 
خانه دار کردن مردم در دستور کار خود 

قرار دهد؟
دولت برای تأمین مســکن مردم از همان ابتدای 
روی کار آمــدن باید چند کار مهم را در دســتور 
 با تسهیالت ناچیزی 

ً
کار خود قرار می داد. قطعا

که دولت به عنوان وام مسکن در نظر گرفته است، 
حتی در شــهرهای کوچک نیز نمی توان خانه دار 
شد، چه برسد به کالن شهرها که قیمت ها بسیار 
نجومی افزایش یافته اســت؛ از این رو با توجه به 
ناچیز بودن مبلغ تسهیالت مصوب انتظار می رود 
دولت با شرایط جدید تورمی و افزایش قیمت ها، 
نســبت به میزان وام و تســهیالت خرید مسکن 

تجدید نظر کند.
شــکی نیســت که میزان وام های دولت 
در شــرایط فعلــی کفاف 
متقاضیــان  نیــاز 
نمی دهــد؛  را 
اگر  بنابرایــن 
دولت به دنبال 
در  موفقیــت 
سیاست های 
مسکن  حوزه 
 ، ســت ا
بحــث  بایــد 
طرح هــای تولید 
با  مســکن  انبــوه 
مشارکت انبوه سازان 
مشــارکت  و 

انجمن های صنفی را دنبال کند. 
مشارکت دولت در طرح های مشارکتی با 
زمین داران بزرگ در شهرها، و مهم تر از همه 
سیاست تأمین منابع مورد نیاز ساخت برای 
ســازندگان موضوعی مهم است؛ درواقع، با 
این کار پرداخت تســهیالت از طرف تقاضا 
به سمت عرضه مسکن سوق پیدا می کند که 
این اقدام می تواند تا حد زیادی قیمت ها را در 
بازار مسکن کنترل کند؛ ضمن اینکه دولت 
نیز در این شــرایط نظارت بیشــتری بر بازار 

مسکن خواهد داشت. 

 BBBB به نظرتان مشکالت امروز کشور 
در حــوزه بازار مســکن به وضع 
قانــون جدید یا اصــالح قوانین 

موجود نیاز دارد؟ 
 بخش مسکن به قانون نیاز ندارد و قوانین 

ً
قطعا

 پاسخ گوست؛ بلکه فقط نیازمند 
ً
موجود کامال

کنترل، نظارت و پایش دائمی و جدی است. 
قانون فقط باید این موضــوع را نهادینه کند 
که مالکیت از آِن دارنده ملک اســت؛ اما به 
این دلیل که برای ســاخت ملک از امکانات 
شهری یا روستایی با تسهیالتی که حق همه 
مردم بوده، اســتفاده شده اســت، دارندگان 
مســکن حق ندارند و نمی توانند آن را خالی 
بگذارند یا به نوعی برای گران فروشی احتکار 

کنند. 

 BBBB بــه نظرتــان ممکــن اســت ایجاد 
محدودیت یا به نوعی قیمت گذاری 
در بخش مسکن به نفع خریداران تمام 
شود و کاهش قیمت مسکن را در پی 

داشته باشد؟
با اینکه بخش مســکن در کشــور ما بسیار 
 قیمت گذاری هم چنین 

ً
رهاســت و متعاقبا

است، اگر قرار بر این باشد که قیمت گذاری 
بخش مســکن هم مثل قیمت گذاری بخش 
 به این سمت 

ً
خودرو باشد، بهتر است اصال

حرکــت نکنیــم؛ چراکه مشــاهده کردیم 
قیمت گذاری دولتی در خــودرو به نجومی 
شــدن قیمت ها منجر می شود. بنده معتقدم 
به جای اینکه قیمت گذاری شود، بهتر است 
نظارت دقیق و اراده دولت بر بخش مســکن 
و برای حل مشکل مسکن کشور بیشتر شود. 
مسکن نیاز جدی هر انسانی است، اگر این 
نیاز جدی نبود، قانون اساســی به صراحت 
آن را از دولــت و حاکمیت مطالبه نمی کرد؛ 
بنابراین هنگامی که یکــی از وظایف دولت 
تأمین مسکن است، دولتمردان باید سازوکار 
الزم را برای تأمین این نیاز جدی مردم فراهم 

کنند.
 دولــت بــرای انجــام ایــن مهــم باید 
سیاست هایی وضع کند و در برنامه ریزی های 
توســعه ای نیز بایــد موضوع مســکن را به 
صورت جدی لحاظ کرد. تمام سازمان های 
مســئول و وزارتخانه ها بایــد به صورت 
جدی برای خانه دار کردن هرســاله مردم 
برنامه ریزی داشــته باشند؛ ضمن اینکه 
مشارکت با بخش خصوصی می تواند 
کارآمدی دولت را از جنبه تولید بیشتر 
و بهتر مســکن باالتر ببرد؛ چراکه 
انبوه سازان  تشــکل  خوشبختانه 
مسکن   ســازندگان  صنف  و 

کشور گروه های مجرب و کارآزموده ای هستند 
که با تجربــه طوالنی در امر ساخت وســاز 
می توانند به نیاز بخش مســکن تا حد زیادی 
پاســخ دهند. افزایش تولید مسکن نیازمند 
برنامه ریزی و هدایت درســت سازندگان با 

حمایت های ویژه دولتی از آنهاست.

 BBBB با توجه به رشــد بازار سرمایه در
یک ســال اخیر، آیا بازار سرمایه 
هــم می تواند در بخش مســکن 
کمک حال سازندگان و انبوه سازان 

باشد؟
 اســتفاده درست از سرمایه های خرد و 

ً
قطعا

کالنی که در بازار ســرمایه هستند یا هدایت 
ســرمایه های ســرگردان به این بخش با یک 
برنامه ریزی قوی و درســت می تواند بخش 
بزرگــی از کمبود نقدینگی مــورد نیاز تولید 
مسکن را حل کند. به نظر می رسد استفاده از 
بازار سرمایه فرصت مغتنمی است که باید از 

آن به بهترین شکل استفاده کرد.
اگــر دولت بــرای این موضــوع در بازار 
سرمایه بخشی ویژه و مســتقل و گزینه قابل 
قبولی تعریف کند تا سرمایه گذاران وارد این 
 ســرمایه گذاران به دلیل 

ً
بخش شوند، قطعا

سودآوری بخش مســکن به این گزینه عالقه 
نشان می دهند و می توانند در این بخش مؤثر 
واقع شوند. تحقق این موضوع به برنامه ریزی 
قوی و جدیت عمل دولت وابســته اســت؛ 
چراکه بازار ســرمایه می تواند تا حد زیادی 
مشکل مســکن را حل و قیمت را متعادل و 

منصفانه کند.

 BBBB به نظرتان اخذ مالیــات از خانه های 
خالی می تواند به کمک بخش مسکن 
بیاید و تا حدودی به کاهش قیمت ها، 
اعم از اجاره بها یا قیمت خرید مسکن 

منجر شود؟
این کار حتی اگر تأثیر چندانی نداشته باشد، به هر 
شکل یک راهکار است و حق همه مردمی به شمار 
می رود که برخی به اسم صاحب خانه و با استفاده 
از تسهیالت عمومی و زیرســاخت های شهری 
خانه دار شده اند. عده ای با خرید چندصد دستگاه 
آپارتمان از مالکان و محتکرانی به شمار می روند 
که خانه های خالی را برای ســودآوری بیشــتر، 
بدون پرداخت کمترین مالیاتی نگه داشــته اند و 
بسیاری از مردم را از خرید و اجاره ملک مورد نظر 
بازداشته اند؛ از این رو استفاده از خانه های خالی 
حق مردم اســت؛ بنابراین یکــی از راهکارهای 

مناسب، گرفتن مالیات از خانه های خالی است.
بنده معتقدم دولت در این باره نباید به مالکانی 
که برای ســوداگری و احتــکار خانه های خود را 
خالی نگاه داشته اند، رحم کند؛ اگر مسئله از سوی 
دولت جدی گرفته شود و مالیات های سنگینی بر 
 تا حدودی، 

ً
خانه های خالی وضع شــود، قطعــا

هرچند کم، مشکل مسکن حل می شود؛ حداقل 
از بابت ســوداگری و احتکار مسکن دستاوردی 
داشته ایم و مانع چنین حرکت های غیراقتصادی 

شده ایم.

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

مســکن یکی از مهم ترین نیازهای ضروری بشر در اقصی نقاط جهان و در تمام ادوار تاریخ بوده است؛ نیازی که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده 
گرفت یا موضوع دیگری را جایگزین آن کرد. به دلیل دسته بندی این نیاز در کاالهای اساسی، نباید به آن به عنوان یک کاالی سرمایه ای نگریست، 
بلکه مسکن کاالیی مصرفی است که باید با حداقل قیمت و در آسان ترین شرایط به دست مصرف کننده و متقاضی واقعی برسد؛ اما مسکن در ایران، 
برخالف بیشتر کشورهای دنیا، نه تنها از هویت مصرفی بودن خود خارج شده است، بلکه رواج داللی و سفته بازی در این بازار، مسکن را از دسترس 
عموم مردمی که به شدت نیازمند آن هستند، خارج کرده است. »محمود فاطمی عقدا« رئیس سابق مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی در گفت وگو 

با صبح صادق مشکالت حوزه مسکن، سیاست گذاری های غلط و راه کارهای حل مشکل مسکن را با ما در میان گذاشته است.

هوشنگ شجری
اقتصاددان و استاد 

دانشگاه
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الزمه تولی و تبری

  در دیــن مبین اســالم، تولی و 
تبــری دو اصل مهم به شــمار 
می آیند که ضامن حیات و بالندگی و مایه 
هویت و تمایز جریــان زالل حق پویان از 

جریان های باطل و انحرافی است.
 الزمــه تولی و تبری معرفت نســبت به 
مصادیق ولی الهــی و یاوران جبهه حق، 
چگونگی تولی نسبت به ایشان متناسب با 
اقتضائات زمان و نیز شناخت جبهه مقابل 
و راه های دشمنی و نفوذ آنان است. مودت 
و اتصال نســبت به ولی و اعضای جبهه 
حق و دوری و بیزاری از اولیای شــیطان، 
تجلی تولی و تبری در حوزه گرایشــی و 
قلبی است، و تســلیم و اطاعت کامل در 
برابر ولی و ایستادگی و مقاومت در برابر 
دشــمنان دین، حقیقت تولــی و تبری را 

تشکیل می دهد.
ایــن دو اصل مبنایِی دینی در مســیر 
تاریخی خود به آسیب هایی مبتال شده اند 
که مهم ترین آنها اختصاص تولی و تبری 
به زمان گذشــته، به ائمــه معصوم)ع( و 
قاتالن و معاندان ایشان، زمان نشناسی در 
تولی و تبری، تمیز ندادن مرزها در تولی 
و تبری و بازنشــناختن جایگاه والیت و 
مرجعیت است که به تبری از ولی، تولی 
به دشمنان، نشــناختن یاوران حقیقی و 
آمیخته شــدن مؤمنان و منحرفان منجر 
شده است و موجب می شود ولی جامعه 
حمایت کامل و بی منازع در همه عرصه ها 

نداشته باشد. 
در عصر غیبــت امام معصــوم)ع(، 
فقیهی که شــرایط عــام نیابــت از امام 
عصر)ع( را داشته و بر اساس شرع و قانون 
گام پیش گذاشــته و مسئولیت رهبری را 
پذیرفته باشد، رهبری در او متعین است و 
والیت او بر همگان، ازجمله سایر فقها، 
نافذ خواهد بود. در این مســئله هیچ گونه 
تشکیک جایز نیست؛ کسانی که با عنوان 
اعلمیت، مرجعیت و مانند آن در والیت 
فقیه عادل تشکیک می کنند، عزت و اقتدار 
 آیات، 

ً
دین را خدشه دار می کنند و عموما

روایات و حکم عقــل را که بر ضرورت 
اجرای حدود الهی در همه زمان ها داللت 

دارند، نادیده می گیرند.
برهــه کنونی، والیــت حضرت  در 
آیت الله العظمــی خامنه ای محرز و تولی 
نســبت به ایشان متعین است و باید لوازم 
و مراتب تولی، ازجمله معرفت، مودت و 

حمایت درباره ایشان رعایت شود.
برای رسیدن به اهداف بلند دین، باید 
با پیوندی مســتحکم به همدیگر متصل 
بود و از جبهه ها و قطب های دیگر خود را 
کنار کشید تا ماندگار شد. »ولی« باید در 
جامعه مشخص و منشأ و الهام بخش همه 
نیروها، نشاط ها و فعالیت ها باشد. در دوره 
حاکمیت غیردینی، باید برای قدرت دادن 
به ولی الهی کوشید و در زمان حاکمیت 
او، بایــد او را در راه اجرای احکام الهی و 
برقراری نظام عدل و ساختن جامعه دینی 
یاری کرد، از والیت طاغوت و پیوند با آن 
دوری کرد و در مصاف حق با جریان باطل 

کنار ولی الهی و در جبهه حق بود. 
بی طرفی در اینجا واژه ای بی معناست؛ 
باید با دوســتی، برادری و اتحاد با دیگر 
مسلمانان به کفار و دشمنان اجازه نداد از 
تفرقه امت سوء استفاده کنند و به جدایی 
آن دامن بزننــد و باالخره، با گســترش 
امید، شعله آرمان ها را فروزان نگه داشت 
و حرکت به ســوی اهدف و ایستادگی در 
برابر مشکالت و ســختی ها را تضمین 

کرد.

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

خداوند روش ها، امکانــات و نعمت هایی برای 
زندگی انســان قرار داده اســت که انسان باید با 
تالش به آنها دســت پیدا کند، به اختیار درآورد و 
از آنها برای گذراندن امور خود اســتفاده کند. هر 
پیش آمد عقالنی در زندگی انسان با همین اسباب 
حل می شود. در مشکالت و سختی ها هم تالش 
و کوشش موجب موفقیت انسان می شود؛ اما این 
به معنای دوری از مسبب االسباب نیست؛ یعنی 
باید همیشــه فراهم شدن اســباب را از خداوند 
بخواهیم که خالق است و مخلوق باید از او مدد 
بگیرد؛ پس دعا کردن باید با ســعی و کوشــش 
جمع شود تا انسان ها بتوانند از مشکالت زندگی 
عبور کنند. امام صادق)ع( در حدیثی می فرمایند: 
»خداوند برای بندگانش مقرر فرموده مقاصدشان 
را با اسبابی از او درخواست کنند که برای رسیدن 
به آنها قرار داده اســت و آنــان را به این قانون امر 
کرده اســت.« )بصائــر، ج ۱، ص ۶( همچنین 
می  فرماینــد: »خداوند کاری را بدون اســتفاده 
از اســباب انجام نمی دهد.« )کافــی، ج ۱، ص 
۱۸۳( از آنجا که تحقق امور فقط مربوط به اراده 
و تصمیم ما نمی شود و مسائل فراوان دیگری در 
این باره باید دســت به دســت هم بدهند، با دعا 
کــردن از خداوند می خواهیم دیگر امور را که در 
اختیار ما نیســت، در راه تحقق این خواسته برای 
ما فراهم کنــد؛ ازاین رو در روایــات ما، عمل و 
اراده انســان با دعا کردن همراه شده است؛ یعنی 

از طرفی به ما دستور داده شده است برای تحقق 
خواســته های مان دعا کنیم و از طرفی باید برای 

تحقق آنها تالش کنیم. 
یکی از غزوات مهم اسالم، جنگ خندق بود 
که در ۱۷ شــوال ســال پنجم هجری قمری رخ 
داد. این جنگ با توطئه قبیله بنی نضیر آغاز شــد. 
وقتــی پیامبر)ص( بنی نضیر را بــه دلیل خیانت از 
سرزمین شــان اخراج کردند، آنان راهی مکانی 
به نام خیبر شــدند و دیگر یهودیان را به جنگ با 
پیامبر)ص( تحریک کردند. پــس از آن، یهودیانی 
از بنی نضیر و بنی وائل به مکه رفتند و ابوسفیان و 
قریش را به جنگ با رســول خدا)ص( برانگیختند. 
ابوســفیان از پیشنهاد آنان استقبال کرد و یهودیان 
و قریش با یکدیگر هم پیمان شــدند؛ ســپس آن 
طفان رفتنــد و با وعده دادن 

َ
یهودیــان نزد قبیله غ

یک ســال خرمای خیبــر، آنان را بــرای جنگ 
با پیامبــر)ص( با خــود همراه کردنــد. آن گاه نزد 
یم بن منصور رفتند و موافقت ایشــان را 

َ
بنی ُســل

نیز به دســت آوردند. با این همراهی ها جمعیت 
دشمنان به ۱۰هزار نفر رسید، در حالی که تعداد 
مسلمانان فقط ۳ هزار نفر بود.)تاریخ طبری، ج 
۲، ص ۵۷۰ـ۵۶۶( بــه همیــن دلیل این جنگ 

به جنگ احزاب شــهرت یافت. وقتی دشمنان به 
قصد فتح مدینه عزیمت کردند، پیامبر اسالم)ص( 
با یاران خود مشــورت و پیشنهادهای مختلف را 
بررســی کردند. از میان پیشنهادها، کندن خندق 
را که طرح سلمان فارسی بود، پذیرفتند و دستور 
دادند مســلمانان راه های ورودی مدینه را با حفر 
خندق مســدود کنند؛ اما خیانت قوم بنی قریظه 
کار را بر مســلمانان ســخت تر کرد. مسلمانان 
از پشت ســر خود از جانب بنی قریظه نسبت به 
خانواده های شــان ایمنی نداشتند و نیز از مقابل، 
با سپاه انبوه مشرکان که هرچند گاه از قسمت های 
تنگ خندق می گذشتند، درگیر بودند.)المغازی، 
ج ۲، ص ۴۶۴( از شــاخص ترین اتفاقــات این 
جنگ، نبــرد امیرالمؤمنین)ع( بــا عمروبن عبدود 
بود. وقتــی عمرو هماورد می طلبیــد، پیامبر)ص( 
عمامه خود را به حضرت علی)ع( دادند و ایشــان 
را رهسپار میدان جنگ کردند. عمرو می خواست 
جنگ با یک جوان کم ســن را رد کند، اما درگیر 
شــد و با ضربات شمشــیر حضرت علــی)ع( از 
پا درآمد. حدیث معــروف پیامبر)ص(پس از این 
پیروزی شنیده شــد که: »ضربه علی)ع( از عبادت 
ثقلین )جن و انس( بهتر یــا برتر بود و به روایتی 

دیگر فرمود مبارزه علی)ع( با عمرو، از همه اعمال 
امت من تا روز قیامت برتر است.«)المستدرک 
علی الصحیحین، ج ۳، ص ۳۲( رسول خدا)ص(
این رویارویــی را چنین نیز تصویر کردند: »همه 
اسالم )یا ایمان( در برابر همه کفر )یا شرک( قرار 
گرفته است.«) شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، 
ج ۱۳، ص ۲۶( مشــرکان ۱۵ روز پس از کشــته 
شدن عمرو پشــت خندق منتظر ماندند، اما جز 
چند حرکت نمایشی کار دیگری نکردند.)أنساب 

الشراف، ج ۱، ص ۴۱۲(
 در ایــن ۱۵ روز حضرت علــی)ع( از خندق 
عبور و در کنار مشرکان نماز اقامه می کردند، اما 
هیچ کس جرئت نزدیک شدن به ایشان را نداشت. 
بــر »کوه ذباب« و »کوه ســلع«، در جایی که 
پیامبر اکرم)ص( بر کار حفر خندق نظارت می کردند 
و خیمه آن حضرت برپا بود و نماز می گذاردند و 
جایی که حین جنگ خیمــه پیامبر)ص( برپا بود و 
نماز می گذاردند و برای پیروزی مســلمانان دعا 
می کردند، مساجدی بنا شد که به مساجد فتح و 

مساجد سبعه )هفت گانه( موسوم اند.
ابن ســعد در الطبقات الکبری به نقش دعای 
پیامبر)ص(، استجابت آن و امدادهای غیبی اشاره 
کرده است. پیامبر)ص( دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 
در مسجد احزاب دعا کردند: » خدایا، احزاب را 
فراری و شکست بده«.)تاریخ طبری، ج ۲، ص 
۵۷۹( قرآن نیز از این امداد الهی آیه ۲۳ در سوره 
احزاب یاد کرده اســت و کســانی را که با دعا از 
خداوند پیروزی درخواست کردند، مؤمن نامیده 
وا َما 
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پیروزی در همه میدان ها با تالش و دعا
   سلوک    

حجت االسالم سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

به مناسبت شروع جنگ خندق و کشته شدن عمروبن عبدود به دست امام علی)ع( در ۱۷ شوال سال پنجم هجرت

حکومــت جهانی حضــرت مهــدی)ع( مانند 
ســایر حکومت های بشری از ســوی دولتمردان 
و کارگزارانی اداره می شــود کـــه پس از رئیس 
حکومت، بیشــترین نقــش را بر عهــده دارند و 
انتخاب درست آنها کلید موفقیت حکومت اسـت. 
حاکمی که از تیم عادل، همفکر، همراه، دلسوز، 
فهیم و کارآمد برخوردار نباشد، در اداره حکومت 
چندان موفق نخواهد شــد. موضــوع مهم یاران 
حضرت مهدی)عج( که در طرح حکومت جهانی 
پیش بینی شده و نخســت قرآن مجید درباره آنها 
فرموده است: »ای کسانی که ایمان آورده اید، هر 
کس از شما از دین خود برگردد، به زودی خداوند 
گروهی را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان 

نیز او را دوســت دارند؛ اینان با مؤمنان فروتن و بر 
کافران ســرفرازند، در راه خدا جهاد می کنند و از 
ســرزنش هیچ مالمتگری نمی ترسند. این فضل 
خداســت، آن را به هرکه بخواهد می دهد و خدا 
گشایشگر داناست.«)مائده/ ۵۴( گرچه مفسران، 
مصداق نخست این آیه را امیرمؤمنان)ع( و یاران 
باوفای پیامبر)ص( در صدر اســالم دانســته اند، 
ولی این نکته را نیز یادآور شــده اند که آیه به عصر 
ظهور نیز نظر دارد و حضرت مهدی)عج( و یاران 
او مشــمول این آیه هستند و پنج عنوان یادشده در 
آن، ســرفصل ویژگی های آنها را بیان کرده است 
 که عبارتند از: ۱ـ عشــق راســتین به خدا دارند؛
۲ـ نسبت به مؤمنان در نهایت خضوع، غم خواری 

و همکاری هستند؛ ۳ـ نسبت بـه کـافـران کمترین 
ســازش را ندارند و همواره مستقل و سرفرازند؛ 
۴ـ مجاهدان پرشور و مخلصی هستند که جز به 
پیروزی حکومت مهدوی و اجرای فرمان خدا به 
کار دیگری مشغول نیستند و جهادی همه جانبه را 
ضد جبهه شــیطان، کفر و شرک رهبری می کنند 
تا بر آنها فائق آینــد؛ ۵ ـ هرگز در برابر تبلیغات و 
جنگ روانی دشمن، سست نمی شوند؛ چراکه بر 

درستی راه خویش و گمراهی دشمنان واقف 
هستند. به راستی که چنین 
الهی  فضــل  روحیاتی، 
اســت که به همه کس 

عطا نمی شود.

عدالت و احسان در حکومت جهانی امام زمان)عج(
گفتاری از حجت  االسالم علی اصغر الهامی نیا

   منبر    

در شــماره های قبــل از دســتورهای خداوند 
دربــاره طعام حــالل و پاکیزه و لــزوم تبعیت 
انســان ها از آنها گفتیم. این دســتورها نه فقط 
برای مســلمان ها، بلکه برای همه انســان ها 
صادر شــد، اما بی توجهی به آن موجب شــد 
انسان ها در طول زندگی شان با مشکالت بسیار 
زیادی مواجه شوند و نعمت حقیقی خوردن و 
آشــامیدن برای آنها به نقمت تبدیل شود. گویا 
مسلمانان نتوانستند غیرمسلمانان را به خوردن 
غذاهای حالل و پاکیزه ترغیب کنند، جز آنکه 
نشان »حالل« را که یک نشان تجاری است و 
 برای مسلمانان به کار می رود، به کار 

ً
مشخصا

گیرند؛ به عبارتی مسلمانان حصاری دور خود 
کشــیدند، غذای خود را از غیرمسلمانان جدا 
کردند و برای آگاهی انسان های این کره خاکی 
از موضوع طعام های حالل کار خاصی نکردند. 
ما با بسیاری از دستورهای اسالم این طور رفتار 
کردیم و نخواستیم دیگر انســان ها را از فواید 
آنها آگاه کنیم. شاید بیشتر بر مسلمان شدن آنها 
تأکید داشتیم تا اســالمی رفتار کردن شان؛ در 

حالی که می توانستیم با نشر زیبایی های دین، 
آنها را با آداب دینی آشنا کنیم سپس به دین مبین 

اسالم دعوت شان کنیم.
 از دالیل دیگر این اتفاق، شــناخت 

ً
مطمئنا

ناکافی ما از دســتورهای دین است؛ چه آنکه 
مدام در پی این هستیم که دالیل علمی امروز، 
دســتورهای دین ما را تأیید کنند، در حالی که 
علوم جدیــد خود را در همین دســتورها پیدا 
کرده اند. علم امروز بشــر دانشی نسبی است و 
نمی تواند همه دستورهای الهی را که منبعث از 
علم الیزال الهی اســت بررسی کند؛ از این رو 
اگر اکنون علم بگوید گوشت مردار ضرری برای 
انسان ها ندارد، نباید به آن اعتنا کنیم چرا که در 
آیه ۱۱۵ سوره نحل می خوانیم: »خداوند فقط 
مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را با نام غیر 
خدا سر بریده اند، بر شما حرام کرده است...« 
خداوند در آیه های بعــد از آن می فرمایند رد و 
تأیید انسان ها نسبت به دستورهای مؤکد دین را 
مردود می شمارد و آنها را دروغ بستن به خداوند 

می داند و به عذاب دردناک وعده می دهد.

طعام پاک برای همه انسان ها
   مکتب    

یکی از مسائلی که اسالم از همان ابتدا در برابر 
آن قرار گرفت عصبیت بود؛ عصبیتی که در هر 
انسانی وجود دارد و حالت فخرفروشی و تکبر به 
او می دهد. اگر این حالت درون انسان ها باشد، 
نمی توانند اســالم بیاورند و تسلیم دستورات 
خداوند شــوند؛ پس اولین قــدم برای خدایی 
شدن، دور شدن از غرور، تکبر و خودبرتربینی 
است؛ این حالت نه تنها انسان را در مقابل خدا 
قرار می دهد، بلکه رابطه اش با هم نوعان خود را 
نیز از بین می برد. انسان متکبر نمی تواند خود را 
سالم نگه دارد و جامعه ای سالم بسازد؛ بدتر از 
آن اینکه برخی افراد نسبت به مادیات، جسم و 
شکل و شمایل خود حالت غرور دارند و آن را 
مایه فخرفروشی قرار می دهند، در حالی که دین 

اسالم تقوا را ارزش می داند.
می کنند  نقــل  ه)ع( 

َّ
ابا عبدالل حضــرت 

روزی در حضور امیرالمؤمنیــن)ع( دو نفر 
با هم بحث می کردنــد و بر یکدیگر تفاخر 
می نمودند. حضرت فرمودنــد: »آیا به این 
جسدهایی که پوسیده می شــوند و ارواحی 

که در دوزخ قرار می گیرند افتخار می کنید؟« 
سپس یکی از آن دو را مخاطب قرار دادند و به 
او فرمودند: »اگر عقل صحیح و سالم داشته 
باشی، می توان گفت خلقتی ممدوح و قابل 
افتخار داری، یا اگر تقوی و پرهیزکاری داشته 
باشی، کرامت داری و می توانی به آن افتخار 
نمایــی و اگر هیچ یک از این دو را نداشــته 
باشی، درازگوش از تو بهتر است و از احدی 

بهتر نخواهی بود.«
حضرت امــام صادق)ع( شــنید مردی از 
قریش با شخصی سخن می گفت؛ مرد قرشی 
به سبب قریشی بودنش خود را بر آن مرد برتری 
می داد و آن شــخص در مقابل قریشــی بودن 
خویش خوار و ذلیل می پنداشت؛ حضرت به 
او فرمودنــد: »جواب او را بــده، چه آنکه تو به 
سبب داشتن والیت و محبت ما، از حیث نسب 

شریف تر از وی هستی.«
از دیگر امتیازات داشتن والیت است؛ البته 
نه برای فخرفروشی، بلکه برای تشبه و تمسک 

به اهل بیت)ع(. 

اگر تقوا و والیت مداری نباشد...
   حکمت    



 BBBB عده ای از کارشــناس ها آشــفتگی موجــود در بازار 
خودرو را ناشی از بحران مدیریتی می دانند، نظر شما 

در این باره چیست؟ آیا واقعًا همینطور است؟
بحران فعلی بازار خودرو سه ریشه دارد که یک ریشه آن بلندمدت 
 به آن کاری نداریم؛ چراکه در وضعیت فعلی نمی توان 

ً
است و فعال

آن را بررسی کرد؛ یک ریشه کوتاه مدت دوساله دارد و آن تحریم ها 
بود که موجب شد تمام برنامه های اصلی خودروسازها در پنج سال 
گذشته از بین برود؛ اگر برجام پاره نشده بود، سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
ســال شــکوفایی صنعت خودرو بود، هیچ کس هم دنبال خودرو 
نمی دوید و هر فرد هر زمانی که می خواست باآرامش بهترین  خرید 
را انجام می داد؛ اما وقتی تحریم شدیم، فشار زیادی وارد شد؛ البته 
برنامه هایی که در مقابل تحریم ها طراحی شدند، مناسب بودند؛ اما 
در یک نکته کلیدی اشــتباه داشــت و آن هم از آنجا شروع شد که 
دولت در ابتدای کار برآورد کرد می تواند ارز مورد نیاز را با قیمتی که 
خود تعیین می کند و به مقدار کافی به صنایع و کاالهای اصلی بدهد 
و با این احتساب شروع به کنترل برخی کاالها کردند، در حالی که 

بسیاری از عوامل دیگر تحت کنترل نبودند.
برای نمونه قیمت فوالد، مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی که 
در ایران تولید می شــد، متناســب با قیمت واقعی ارز باال رفت و 
پشــت بند آن نتوانستند ارز کافی را تأمین کنند، تا جایی که امروز 
بیش از دو ماه اســت که ارز آزاد نیز تخصیص داده نشــده است؛  
از این رو این فرض اشــتباه حاکم شد که چون می توانیم ارز الزم 
را تأمیــن کنیم، قیمت برخی کاالها، مثل خودرو و بازار آن را نیز 
می توانیم کنترل کنیم؛ اما جز خودرو، کاالهای دیگر مثل موبایل 
را رها کردند و تا این تاریخ خودرو همچنان تحت قیمت گذاری 
مســتقیم قرار دارد؛ از آن طرف مواد اولیه و قطعات آزاد اســت 
که نتیجه آن کمبود شــدید تولید در خودروســازی شد؛ اما اگر 
قیمت ها آزاد بود، بعد از دو سال، امروز خودروسازی می توانست 

سرمایه گذاری ای را انجام دهد که حداقل ظرفیت تولیدات شان 
به ســال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برگرد؛ اما متأســفانه به دلیل 
 باالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به 

ً
قیمت گذاری اشتباه، رسما

این صنعت، خسارت وارد شد و بانک ها دیگر وام ندادند که 
در چنین شرایطی با وجود تمام تالش ها، به ویژه در هفت ماه 
گذشته که در زمینه نهضت داخلی سازی انجام شد، به دلیل 
اینکه ســرمایه الزم وجود نداشت، نتوانستند به جهشی که 
می خواهند برسد؛ درنتیجه االن نصف تقاضای موجود تولید 

داریم و از تقاضا خیلی دور هستیم.

 BBBB بنابراین با توجه به صحبت های شما، دخالت دستوری
دولت نمی تواند بازار خودرو را کنترل کند؟

دولت با دســتور در بازار نمی تواند آن را کنترل کند؛ درواقع، وقتی 
می توانستیم انتظار کنترل بازار را داشته باشیم که تولید دست دولت 
 بود، اما االن با کاری که خود کرده، تولید از دســت دولت خارج 
شده است؛ یعنی ضرباتی به تولید وارد شده است که نمی تواند سرپا 
شــود. در اینجا باید این نکته را یادآور شوم که بحران مدیریت در 
بخش تولید نیست و بدون پول توانسته اند کار انجام دهند؛ اما االن 
ایــن صعنت پول الزم دارد و از این به بعد صاحبان نمی توانند قدم 
از قدم بردارنــد و اگر این قیمت گذاری ادامه پیدا کند، همین توان 
موجود هم به تدریج مستهلک خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر هر 
خودرویی که تولید می شود، خودروساز با قیمت گذاری جدید هم 
به طور متوسط باالی ۳۰ میلیون تومان زیان می کند. اقتصاددان های 
بزرگ پیش بینی کرده اند تا پایان سال حدود ۴۰ درصد تورم خواهیم 
داشــت؛ از این رو با این افزایش قیمت محدودی هم که االن داده 
شده، قیمت ها همچنان عقب است، حتی از قیمت تمام شده تولید 

 اوضاع تحت کنترل دولت نیست.   
ً
خودرو؛ بنابراین فعال

 BBBB برخی برای ســامان دهی بازار خودرو و متعادل شدن 
قیمت ها، عرضه خودرو در بورس را مطرح کرده اند؛ 
به نظر شــما این کار برای حل بحران بــازار خودرو 

مناسب است؟
این پیشــنهاد قشنگی اســت و افرادی که این پیشنهاد را داده اند به 
دنبال این هســتند که قیمت واقعی خودرویی که خودروساز زیان 
نمی دهد، به دســت بیاید؛ اما از نظر مکانیسم پول شدنی نیست. 

بر اســاس دانشی که 
بنــده از بــورس 
دارم، بورس وقتی 
جواب می دهد که 

برای مثال ابتدای صبح یک محموله هزارتایی را حراج کنید، یعنی 
هزارتا را یک نفر یک جا بخرد؛ اما در وضعیت فعلی ما می خواهیم 
هزار خودرو را به هزار نفر بدهیم و باید مزایده بین جمعیتی حدود 
۳۰ هزار تا یک میلیون نفر انجام شود که من نمی دانم به چه طریق 

 شدنی نیست. 
ً
می خواهد این کار انجام شود و اصال

اگر ســه ســال پیش که کســی با دید ســرمایه گذاری خودرو 
نمی خرید، خودرو را در بورس عرضه می کردیم، آن زمان این طرح 
شدنی بود؛ چون سرمایه داران بزرگ وارد می شدند و چوب حراج 
می زدند و بعد از خرید چندهزارتا، آنها را با سودی محدود در بازار 
می فروختند. بورس در شرایطی خوب کار می کند که تعادل وجود 
داشته باشد؛ در شرایط عدم تعادل همیشه متخصص ها و کسانی که 
پولدار هستند، برنده می شوند. در حال حاضر هدف ما از این کار 
این است که در این بین خودرو، به افرادی برسد که نیازمندتر هستند 
که این کار به نظر بنده از نظر تکنیکال شدنی نیست. مشکل اصلی، 
مدیریت بازار نیست و به علت قیمت گذاری غلط و تحریم است 
که تولید کاهش پیدا کرده است. ما باید دنبال این برویم که راه حل 
پیدا کنیم تا تولید باال برود؛ از این رو یا باید قیمت ها آزاد شــود، یا 
دولت سوبسید دهد تا خودروسازها برای مردم تولید کنند. اقتصاد 

با شعبده بازی و قرعه کشی درست نمی شود.

 BBBB در حال حاضر خودرو با سیاست های غلط از کاالیی 
مصرفی به کاالیی ســرمایه ای تبدیل شده است؛ چه 

راه حلی برای این معضل وجود دارد؟ 
در ابتــدا باید این واقعیت را بپذیریم که این اتفاق افتاده اســت و با 
آرزو کردن، مشــکالت واقعی حل نمی شوند. 
جهان خوار  آمریــکای  با  ما 
و  افتاده ایــم  در 

ماجرا جدی اســت؛ پس باید خیلی جدی با مسائل روبه رو شویم. 
نظر بنده این است که باید قیمت ها منطقی شود که چند راه حل برای 
آن وجــود دارد؛ اولین آن، قیمت آزاد بازار با ۵ درصد ســود پایین 
است؛ یعنی قیمت خودرو ۵ درصد حاشیه بازار باشد یا برعکس، 
۵ درصد ســود برای خودروسازان باشد که این دو روش با هم فرق 
دارند. روش اول در کوتاه مدت تنش زیادی در بازار ایجاد می کند، 
اما تکلیف بازار را مشــخص می کند و خودروســاز با سود بسیار 
زیادی که می تواند به دست بیاورد، می تواند خسارت ها را جبران و 

سرمایه گذاری کند و به سمت افزایش تولید برود.
در روش دوم سرمایه ای بودن خودرو همچنان در جای خود باقی 
می ماند، اما در این روند خودروساز ضرر نمی کند و به تدریج زنده 

می ماند و رشد می کند، البته جهش نمی کند. 
راه حل سوم که تئوریکال اســت، این است که دولت همه پول 
خسارت را بدهد که خودروسازها جهش تولید پیدا کنند که این از 
نظر عملی غیرممکن است؛ چون دولت االن در کمترین درآمدها 
به سر می برد و لطمات این دو سال از منظرهای مختلف خیلی زیاد 

بوده است. 
روش چهارم این اســت که فوالدسازها و پتروشیمی ها قیمت 
مواد اولیه را پایین بیاورند که این هم بدترین راه حل اســت؛ چون 
رانت خواری را از بخش خودرو به الیه های بعدی می برند که بسیار 
خطرناک تر است؛ چراکه فوالد و پتروشیمی غیر از خودرو مصارف 
دیگر هم دارند. همه روش هایی که بنده ذکر کردم، خسارت هایی 
دارد؛ امــا نکته مهم و کلیدی این اســت که در شــرایط بحرانی 
نمی شــود منافع را بیشینه کرد، بلکه در این شرایط باید مضرات و 

زیان ها را کمینه کرد.
 جلوی زیان دهی 

ً
بنابراین اول بایــد زیان ها را کم کرد و فعــال

طرفین گرفته شود، سپس دولت نظارت کند تا تولید باال رود و بعد 
به تدریــج خود به خود زیان مردم هم کم خواهد شــد و در عرض 
دو الی سه سال کم کم همه از این وضعیت نفع خواهند برد؛ چون 
درآمــد مردم باال خواهد رفت و اقتصاد کم کم خود را پیدا می کند 
و خودروســاز نیز خود را پیدا می کند و بقیه اقتصادها هم سر جای 
خود بازمی گردند؛ مثل اتفاقی که ســال ۱۳۹۵ به وجود آمد و قبل 
از برجام، کم کم همه چیز داشــت به حالت تعادل می رسید؛ پس 
 باید به دنبال کم کردن زیان ها باشیم، اما نباید همه چیز را رها 

ً
فعال

کنیم تا خودروســاز هر کاری خواست انجام دهد؛ البته االن خود 
به خود خودروسازها تحت نظارت شدید دولت و دستگاه های 

نظارتی هستند.
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پرونده

اشتباه قیمت گذاری 
و  را بازار  خودر

آشفته کرده است

امیرحسین کاکایی،  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چهارچرخ
 بررسی علل آشفتگی

و پشت پرده بازار خودرو

نظر به مشــکالت موجود در صنعت خودروی کشور و همچنین ضرورت بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودرو، 

تحقیق و تفحص از این صنعت در مجلس انجام گرفت. اهم یافته های کلیدی این بررسی به شرح زیر است:

E ضعف سیاست گذاری های کالن صنعتی )عدم کفایت، تناسب و هم راستایی(: در سطح کالن، با وجود 
تدوین برنامه ۱۴۰۴ صنعت خودرو، عدم وجود هم راســتایی استراتژی و اسناد کالن با برنامه های اجرایی 
و نحوه ارتباط بخش های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه های توســعه صنعتی بخشــی و فرابخشــی، از 

ضعف های اساسی موجود در این صنعت است.
E تضاد بین مالکیت و مدیریت )مشکالت حاکمیت شرکتی(: با وجود اینکه به ظاهر، دولت در شرکت های 
خودروسازی سهام غیر کنترلی دارد، به دلیل سهام داری شرکت های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت 

 دولت در مجامع عمومی این شرکت ها بازیگر اصلی است.
ً
طراحی شده بین این شرکت ها، عمال

 دارای ۱۰۷ شرکت بوده 
ً
E بنگاه داری خودروســازان: در پایان سال ۱۳۹۷، شرکت ایران خودرو مجموعا

است که تعاونی های خاص و اعتبار کارکنان نیز دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ 
شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. 

E مصنوعی  بودن نرخ ارز: حساسیت سیاست گذاران در دوره های مختلف، به تعیین تصنعی نرخ ارز منجر 
شده است و این امر، موجب بر هم  خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی تولید در بسیاری از فعالیت های 

صنعتی )از قبیل قطعه سازی، خودروسازی و...( می شد.
E نبود زیرساخت های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور: این موضوع موجب تحمیل هزینه های بسیار 

باالی تأمین مالی در این بنگاه ها شده است.

E عدم وجود ابزار های پوشش ریسک نوسانات ارزی: تالطمات ارزی به دلیل نبود ابزارهای پوشش ریسک 
نوسانات ارزی در دهه های اخیر، صنایع کشور را با چالش های جدی و خطرناکی مواجه کرده است. 

E قیمت گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه: تبعیت از قیمت های دستوری و تکلیفی اشتباه در این 
شرایط، دو گروه تولیدکننده ومصرف کننده نهایی را متضرر و منافع عظیمی را به جیب واسطه ها سرازیر کرده است.
E توســعه استاندارد های صنعت خودرو: البی خودروســازان در به تعویق انداختن اجرای استانداردها و 
درنهایت عدم نظارت دقیق و وجود رانت در ارائه مجوز برای شــرکت های بازرسی تأیید صالحیت  شده و 

بالطبع عدم تضمین کیفیت محصوالت تولیدی تحت نظارت ایشان از دالیل ناکارآمدی این بخش است.
E نهاد های نظارتی، قضائی و امنیتی: گوناگونی نهادهای امنیتی، نظارتی و قضائی در صنعت خودروسازی 
نیز عالوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، بی انســجامی و ناهماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و 
 بر مبنای شواهد، خود موجب فساد در سطحی است که برخورد 

ً
مشکالت صنعت موجب می شود و بعضا
 نشدنی است.

ً
با آن مقوله ای سخت و بعضا

E ســهم پایین تحقیق و توســعه: نداشــتن برنامه ریزی راهبردی در حوزه مدیریت فناوری و سهم پایین 
هزینه کرد در فرایندها و پروژه های منجر به توسعه تکنولوژی از مصائب دیروز و امروز صنعت خودروست.

E باالبودن هزینه لجســتیک در صنعت خودرو: بیــش از ۲۰ درصد از هزینه های بخش تأمین، مربوط به 
هزینه های لجستیک است که دو برابر استانداردهای حداقلی دنیاست.

E نیروی انسانی مازاد: بررسی ها نشان می دهد بیش از ۱۲ درصد بهای تمام شده مربوط به هزینه های حقوق 
و دستمزد است )حدود سه برابر استانداردهای جهانی(.

زهرا ظهروند
خبرنگار

این روزها، بازار خودرو با بحران های شدید تولید، عرضه و تقاضا روبه روست که هم مردم و هم خودروسازها دچار ضرر و زیان شده اند. در این بین کارشناس ها دخالت دولت در تعیین قیمت ها را مناسب 
نمی دانند و راه های دیگری پیشنهاد می دهند که البته هر کدام خسارت ها و ضررهای خود را دارد؛ اما باید با بررسی های کارشناسانه سود و ضرر هر کدام مشخص شود و هر روشی که ضرر کمتری دارد، برای 

حل این بحران در نظر گرفته شود. به همین منظور با »امیرحسن کاکایی« کارشناس حوزه خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

پرده پشت 



قبل از اینکه به حل نابه سامانی بازار خودرو فکر کنیم، باید مشکل آن را ورای بازار خودرو 
 اگر این نگاه کالن را نداشته باشیم، ممکن است تحلیل های مان دچار اشکال 

ً
ببینیم و طبعا

بشــوند. ما راهی نداریم جز اینکه بحث نقدینگــی و بازارهای غیرمولد را تحت کنترل 
دربیاوریم و راه را برای جذب نقدینگی در بخش های تولیدی فراهم کنیم تا در درجه اول، 
رشد نقدینگی از رشد بخش تولید بیشتر نباشد و در درجه دوم، اگر نقدینگی ایجاد شد، به 
سمت تولید، کانالیزه شود که اگر این کار انجام شود، طبیعی است که خودرو را در حد نیاز 
تقاضا می کنند و دلیلی ندارد مازاد بر نیاز تقاضا شود و بخواهد مشکل ایجاد کند. در حال 
حاضر طی سال و در حالت عادی، شاید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار الی ۳۰۰ هزار 
خودرو پاسخ گوی نیاز مصرفی کشورمان باشد؛ اما وقتی خودرو به یک کاالی سرمایه ای 
تبدیل می شود، افراد به سمت این بازار می روند و از آن برای حفظ قدرت خرید استفاده 
می کنند؛ بنابراین در وهله اول راه حل بحث خودرو را باید در کلیت اقتصاد ببینیم، نه در 

مسائل و مشکالتی که وجود دارد.

در عین حال، مقصود بنده این نیست که داخل بخش خودرو مشکل نداریم، کمااینکه 
یکی از مشکالت این بخش این است که طبق سیاست های اصل ۴۴، خودرو باید کاالیی 
 در آن دخالتی نداشته باشد و از سوی بخش غیردولتی تولید شود؛ 

ً
باشــد که دولت اصال

اما متأســفانه دولت ها از بازار خودرو خارج نمی شــوند؛ چراکه این بازار حیاط خلوتی 
برای آنها ایجاد کرده اســت و نیروهایی که نمی توانند به کار بگیرند، در بخش خودرو به 
کار گرفته می شــوند و در عین حال که خود این بخش زیان ده اســت، دولت می تواند از 
منابع مالی آن برای اهداف خود اســتفاده می کند؛ بنابراین دولت به بهانه های مختلف، 
قصد واگذاری صنایع خودرو را ندارد و این موجب شده است ما مشکالت جدی در این 
بخش داشته باشیم و نیروی مازاد در بخش خودرو، تکنولوژی های عقب افتاده و مسئله دار، 
مدیریت های ضعیف، اتالف منابع مالی و تصمیم گیری های بد، همگی موجب شــده 
است بهره وری و کارآیی در بخش خودرو بسیار پایین و هزینه تمام شده بسیار باال باشد که 
 سبب شده است خودروساز داخلی نتواند، نه در بازارهای داخلی و نه در 

ً
این مسائل عمال

بازارهای خارجی، با خودروهای خارجی رقابت کند و پاسخ گوی انتظارات مردم باشد. 
همچنین انحصاری بودن و حمایت های بی حدوحصر از این بازار نیز به عدم پیشرفت 
این صنعت ایجاد مشــکالت منجر شده است. با حمایت ها و ممنوعیت های تعرفه ای، 
اجــازه واردات خودرو داده نمی شــود؛ البته این صبحت به این مفهوم نیســت که بنده 
طرف دار باز کردن دروازه ها به روی خودروی وارداتی باشم؛ اما معقتد هستم حمایت ها 

باید زمان دار و هدفمند باشند و این طور نباشد که صنایع نوزاد داخلی برای همیشه نوزاد 
باقی بمانند. صنایع تولیدکننده کاالی داخلی، ازجمله خودرو، باید طی برنامه و فرایندی 
زمان دار حمایت شوند و به سمت و سویی برویم که از بخش هایی حمایت کنیم که مزیت 
نسبی دارند؛ اگر در بخشی مزیت نسبی نداریم، دلیلی ندارد بخواهیم از آن حمایت کنیم 
 در آن بخش هم رشد و 

ً
و این حمایت ها برای مدت زمانی طوالنی ادامه پیدا کند و عمال

توفیقی نداشته باشیم.
نکته بعدی بحث عرضه خودرو در بورس است که بنده آن را منطقی نمی دانم؛ چراکه 
 انحصاری نباشــد؛ اما وقتی انحصار ایجاد 

ً
عرضه کاالیی در بورس معنی  دارد که عمال

شده است و اجازه واردات خودروی خارجی داده نمی شود، طبیعی است که اینجا ممکن 
 خریداران انحصاری وجود داشته باشند که سرمایه های کالنی دارند و خودرو 

ً
است عمال

را با قیمت های باال خریداری می کنند و با ایجاد انحصار و محدودیت، همان خودروها 
را با قیمت باال در بازار می فروشند.کاالیی می تواند شرایط رقابت داشته باشد که یا کشش 
عرضه زیاد داشــته باشد و با افزایش قیمت، بالفاصله امکان افزایش عرضه داشته باشد، 
یا امکان واردات وجود داشــته باشد و مصرف کننده محدود و محکوم به خرید خودروی 
داخلی نباشد و قدرت مانور داشته باشد؛ اما وقتی این شرایط وجود ندارد، عرضه خودرو 
در این بازار موجب می شود نوعی رانت برای تولیدکنندگان ایجاد کند و مصرف کنندگان 

متضرر شوند.

یشه رانت و داللی خشکانده شود وسازی در کشور متولی نداردر خودر
بازار خودرو روزهای خوبی را نمی گذراند و هر از چند گاهی با 

افزایش قیمت خیره کننده خودرو مواجه هستیم که برخی  علت 

آن را کاهش تولید و افزایش تقاضا، عده ای سوء مدیریت دولت 

و خودروســازها و بعضی ها نیز هجوم نقدینگی به این بازار به 

دلیل سود بیشتر نسبت به بازارهای دیگر می دانند؛ این در حالی 

اســت که خودرو باید کاالیی مصرفی باشد، نه سرمایه ای. در 

همین زمینه با »محمدرضا نجفی منش« رئیس انجمن صنایع 

همگن قطعه سازی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

 BBBB عده ای از کارشناســان آشــفتگی و نابه سامانی
موجود در بازار خودرو را ناشی از نحوه مدیریت 
این بازار می دانند؛ به نظر شــما ســوءمدیریت 

چقدر این بازار را به چالش کشیده است؟
در این قضیه مهم ترین عامل، دخالت دولت در قیمت گذاری 
اســت؛ یعنی دولت با این کار به نظر خود می خواهد به مردم 
 قیمتی را تعیین کرده که تمام مردم سودی 

ً
خدمت کند و عمال

بین ۲۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون تومان ببرند و این موجب شده 
 نیازی به خودرو ندارند نیز به قصد 

ً
است تمام کسانی که اصال

ســود به این بازار وارد شوند؛ برای نمونه شخصی که نیاز به 
خودرو ندارد، می گوید پولم را اینجا ســرمایه گذاری می کنم 
و عالوه بر دریافت سود، خودرو هم می گیرم؛ درنتیجه وقتی 
سایت فروش شرکت های خودروسازی باز می شود، در عرض 
چند ثانیه فهرست ثبت نام پر می شود، چراکه همه برای کسب 
ســود به این بازار هجوم می آورند و برخی نیز با اســتفاده از 

روش های خاص بالفاصله موفق به ثبت نام می شوند.

 BBBB با این تفاســیر و با توجه به اینکــه این موضوع
مدت هاست ادامه دارد، راه حل برطرف شدن این 

مشکل چیست؟
اگر بخواهیم ریشه این قضیه را بخشکانیم، باید رانت از بین 
برود؛ چراکه ارائه هر کاالی رایگان یا دارای سود باال همه را 
وسوســه می کند که وارد بازار آن شوند و از آن استفاده کنند. 
برای بیان بهتر این مســئله یک مثال عــرض کنم و آن اینکه 
همانند این رفتار را در دهه ۷۰ داشــتیم که شــورای اقتصاد 
روشــی هوشــمندانه برای قیمت ها برقرار کرد و اعالم کرد 
قیمت حاشــیه بازار چقدر است؛ ســپس اگر به عنوان مثال 
قیمت خودرو در بازار ۲۰ میلیون تومان بود، به خودروســاز 
اعالم کرد ۵ درصد زیر این قیمت به خریدار بفروشد، یعنی 
به مبلغ ۱۹ میلیون تومان؛ بعد از این اقدام در کمتر از یک هفته 
قیمت خودرو در بازار نیز به ۱۹ میلیون تومان رســید، سپس 
قیمت کارخانــه را ۱۸ میلیون کرد و قیمت بــازار هم به ۱۸ 
میلیون رسید و به همین ترتیب پله پله قیمت کارخانه و بازار 
یکی شــد؛ درنتیجه دیگر کسی با فکر سوداگری به این بازار 

نیامد که خودرو بخرد و بعد گران تر بفروشد. 
، قیمت ها متعادل شــد و 

ً
در نتیجه این اقدام اوال

، مصرف کنندگان واقعی جلو آمدند 
ً
پایین آمد؛ ثانیا

و هیچ مشکلی در تأمین خودرو وجود نداشت و 
هر فردی که به خودرو نیاز داشت، می توانست 
بخرد؛ با اینکه تیراژ تولید هم پایین و حدود ۳۰۰ 

هزار خودرو بود. این قضیه به جایی رســید که 
سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو 

تولیــد کردیــم، در حالی که از 
آن طــرف مشــتری وجود 

خودروسازها  و  نداشت 
با روش هایی مثل قسطی 
خود  تولیــدات  کردن، 

یعنی  می فروختند؛  را 
تــا این حــد تولید 

افزایش پیدا کرده 
بود. 

 BBBB به نظر شــما دخالت دستوری دولت ها چقدر در
این نابه سامانی بازار خودرو تأثیرگذار است؟

از زمانــی کــه دولــت دخالت کــرد، روش را به هــم زد و 
قیمت گذاری کرد، چندین اتفــاق افتاد و یکی از آنها این بود 
که خودروســازها ضرر ۴۰ هزار میلیارد تومانی داشــتند و 
قطعه ســازان نیز ۱۹ هزار میلیارد تومان زیــان دیدند که این 
موجب شــد توان مالی صنعت خودروسازی از بین برود؛ از 
این رو وقتی توان مالی این صنعت از بین رفت، دیگر نتوانست 
پول قطعه ساز را به موقع بدهد و قطعه ساز هم نتوانست قطعات 
را تأمین کند و درنتیجه ضعیف شد و تولید کاهش یافت؛ وقتی 
تولید کم شــد، این اختالف زیاد قیمت در بازار همه را به این 
سمت کشــاند که موجب ایجاد یک رانت ۵۰ هزار میلیارد 

تومانی در بازار شد.
اکنون راه حل این نابه ســامانی بازار خــودرو همان روش 
ذکرشده است و با قرعه کشی و هر کار دیگری که انجام دهیم، 
فقط رانت ایجاد می کنیم. روش باید به قدری درست باشد که 
فقط مشتریان واقعی وسط بیایند؛ برای نمونه اگر قیمت پراید 
در بازار ۸۰ میلیون باشــد و آن را از طرف خودروســاز ۷۵ 
میلیون اعالم کننــد، در عرض کمتر از یک هفته قیمت بازار 
روی ۷۵ میلیون می آید و بعد به همین ترتیب قیمت را پله پله 
پایین بیاورند تا خودرو به قیمت واقعی خود برسد که درنتیجه 
مصرف کننده نهایی با قیمت واقعی خودرو می خرد و کسانی 
که به دنبال ســود هستند، وارد بازارهای دیگر، مثل طال و ارز 

می شوند. 

 BBBB به نظر شما عرضه خودرو به بازار بورس می تواند 
در ســامان دهی و متعادل شدن قیمت ها اثرگذار 

باشد؟
در حال حاضر قیمت مواد اولیه ما، مثل فوالد، آلومینیوم، مس 
و مواد پتروشیمی به قول اهالی بورس، کشف می شود؛ یعنی 
 فوالد مبارکه، فوالد خود را به بورس می آورد و قیمت آن 

ً
مثال

کشف می شود. حرف ما این است که وقتی ورودی ها را کشف 
قیمت می کنید، خروجی ها را نیز کشف قیمت کنید.

 BBBB شــما در نهایت چه راه حلی برای از بین رفتن این
آشفتگی بازار خودرو پیشنهاد می دهید؟ 

بــرای برطرف شــدن این مشــکالت یــا در حاشــیه بازار 
قیمت گــذاری کنند یا اینکه خودرو را در بورس عرضه کنند؛ 
به عبارتی، مادامــی که صنعت خودروســازی ضرر و زیان 
دارد، تولید انجام نمی شود، یا تولید خیلی کم انجام می شود،  
قطعه ساز منتفع نمی شود و نمی تواند مواد اولیه را تأمین کند؛ 

بنابراین تیراژ تولید پایین می آید و قیمت ها باال می رود. 
بحث عمده ای که اینجا اثرگذار اســت و همه از آن غافل 
هستند، قیمت ارز است؛ برای نمونه زمانی که قیمت  دالر هزار 
تومان بود، قیمــت پراید ۶ میلیون تومان بود؛ از زمانی که 
قیمت دالر سه هزار و ۳۰۰ تومان شد، قیمت پراید 
۲۰ الی ۲۱ میلیون تومان شد و حاال که قیمت دالر 
۱۷ هزار تومان شده است، قیمت پراید چقدر 
باید باشد؟ بازار هوشمند است؛ یعنی تشخیص 
می دهد این قیمت باال می رود یا پایین می آید و 
به همان تناسب قیمت می گذارد؛ از آن طرف هم 
خودروســاز ضرر می کند و این وسط دالل سود 
می کند؛ بنابراین پیشنهاد بنده این است 
که یا خــودرو را در بورس عرضه 
کنند که کشف قیمت شود، یا در 
حاشــیه بازار قیمت گذاری شود. 
 
ً
اصال دستوری  قیمت های 
جواب نمی دهد و اقداماتی 
می  موجب  قرعه کشی  مثل 

شود رانت باقی بماند.

آشــفتگی بازار خودرو این روزها دیگر تازگی ندارد. هر از چند 

گاهی افزایش افسارگســیخته قیمت ها و شکاف بزرگ قیمتی از 

خروجی کارخانه تا بازار را شــاهد هستیم؛ نوساناتی که هر بار با 

ورود دســتپاچه مسئوالن امر و تصمیمات دفعی اندکی فروکش 

می کند، اما هیچ گاه از یک ُمسکن مقطعی فراتر نرفته است.برای 

علت یابی و فهم چرایی این نابه ســامانی ها، با دکتر »ابوالفضل 

خلخالی« عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه 

علم و صنعت ایران به گفت وگو نشستیم که در ادامه می آید.

 BBBB به نظر شما ابهام قدیمی نحوه قیمت گذاری ها با 
توجه به هزینه تمام شده در بخش خودرو چگونه 

حل شدنی است؟ 
مادامی که قیمت گذاری حالت دســتوری داشــته باشد، این 
مشــکل وجود دارد. رقابت به  این معناســت که شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی سعی می کنند قیمت تمام شده کاالی خود 
را کاهش دهند تا بتوانند با قیمت کمتر در بازار رقابت داشته 
باشند و مشتری بیشتری جذب کنند. مادامی که کاالیی به این 
صورت قیمت گذاری می شــود، همه چیز روند طبیعی خود 
را دارد و ما شاهد چالش یا تنشی نیستیم؛ اما در شرایطی که 
این فرایند به شــکل طبیعی اتفاق نیفتد، یعنی عرضه و تقاضا 
قیمت را تشکیل ندهند، موجب ایجاد رانت و فساد می شود؛ 
این مسئله ای است که در کشور ما اتفاق می افتد؛ یعنی قیمت 
ما در بازار بر اساس عرضه و تقاضا و درحالت تعادلی تعیین 
نمی شود؛ بلکه به صورت دستوری تعیین می شود که درنتیجه 
نظارت ها پیچیده می شود و مسائلی که االن وجود دارد، پیش 

می آید.

 BBBB بنابراین شــما این موضــوع را تأیید می کنید که
دخالت دســتوری دولت ها در عرضه خودرو، 
بنگاه داری و ســهام داری آنهــا عامل اصلی این 

نابه سامانی هاست؟
من این بحــث را قبول دارم، اما آن را به شــکل دیگری بیان 
می کنم؛ حتی اگر دولت بخواهــد مداخله کند، می تواند به 
نوعی باشد که جلوی مشــکالت را بگیرد. اگر یک شرکت 
خصوصی باشــد، بر اســاس مدل اقتصادی صحیح شکل 
می گیرد و آن بنگاه دار به دنبال افزایش سود خود است؛ درنتیجه 
کاهش قیمت تمام شده و افزایش تیراژ و عرضه را به دنبال دارد 
که همه اینها بــه صورت پیش فرض اتفاق می افتد؛ چراکه در 
روند و فضای اقتصادی سالمی اتفاق می افتد؛ اما وقتی سیستم 
را دولتی می کنیم، به این معنا نیست که این اتفاق ها نمی افتد؛ 
دولت هم می تواند بنگاه اقتصادی باشــد و فعالیت اقتصادی 
کند، کما اینکــه خیلی از دولت ها در دنیا ایــن کار را انجام 

می دهند و در کشور ما نیز می تواند این اتفاق بیفتد؛ اما 
آن چیزی که در کشور ما اتفاق می افتد، این است 

که شرکت های خودروساز ما نه دولتی هستند 
و نــه خصوصی؛ درواقع بی متولی هســتند و 
نه دولــت تصدی خودروســازی را بر عهده 
می گیرد و نه بخش خصوصی، و به نوعی یک 
بخش رهاشده است که در این شرایط نمی توان 

خیلی از این بازار انتظار داشت. درست است که 
می گوییم مداخله دولت وجود 

دارد، اما این مداخله به 
معنای تصدی دولت 

نیســت. بنده با این 
موافــق  راهــکار 
هســتم کــه این 
خودروسازهای 
مــا  بــزرگ 
صددرصد دولتی 
باشــند و دولت 

آنها را اداره کند و در مقابل عملکردشــان نیز پاسخگو باشد 
و این طور نباشــد که تا می گوییم خودروسازی دولتی است، 
می گویند خصوصی است، یا وقتی می گوییم خصوصی است، 
می گویند دولتی اســت. دولت باید خودروسازها را تا جایی 
برساند که به حدی از سودآوری برسند، سپس آنها را به بخش 

خصوصی واگذار کند. 

 BBBB اینکه اخیرًا برای ساماندهی بازار خودرو، متعادل 
شــدن قیمت ها و همچنین حــذف رانت های 
موجود در این بازار، پیشــنهاد عرضه خودرو در 
بورس را مطرح کرده اند، به نظر شــما چقدر در 

سامان دهی آن مؤثر است؟
این پیشــنهاد به صورت کوتاه مدت می تواند نوعی ُمســکن 
بر دردهای بازار خودرو باشــد و اینکه کاال را در بازار بورس 
عرضه کنیم، نمی تواند راه کار منطقی طوالنی مدت باشــد؛ 
اما در این شــرایط که هجوم نقدینگی به بــازار خودرو را با 
هدف ســرمایه گذاری داریم، به  شــرکت های تولیدی ضرر 
وارد می شــود؛ درنتیجه اگر خودرو را به بازار بورس ببریم که 
 موجب می شود 

ً
در گذشته هم امتحان شده اســت، احتماال

خودروساز بتواند تا حدی قیمت را افزایش دهد، آن هم بدون 
اینکه خیلی تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار بگیرد.   

 BBBB به نظر شما پایگاه های آگهی و فروش در اینترنت
چقدر در افزایش قیمت خودرو مؤثر هستند؟

این پلتفرم ها ابزار هســتند و نمی تواننــد تقاضا ایجاد کنند؛ 
درواقع، ابزاری برای برون داد تقاضاهای موجود هستند که در 
همه دنیا نیز وجود دارنــد و می توانند موجب عرضه و تقاضا 
شوند یا زمینه ساز ارائه عرضه و تقاضا باشند. واقعیت این است 
که اگر ما این پلتفرم ها را ببندیم، به این معنی نیست که عرضه 
و تقاضا از بین رفته ممکن است و آن نقدینگی آنجا کار نکند 
و در بازارهای دیگر، مثل بازار ارز و طال وارد شــود؛ بنابراین 
 این کار را در 

ً
نقدینگی دنبال راه یافتن به یک بازار است؛ قبال

بحث طال انجام دادند؛ یعنی کانال هایی که قیمت طال را اعالم 
 اتفاقی نیفتاد و همچنان شاهد 

ً
می کردند، بســتند؛ ولی عمال

افزایش قیمت طال هستیم. 

 BBBB دربــاره مبحث انحصــار خودرو، به نظر شــما
انحصار در زمینه خودرو به پیشرفت تکنولوژی، 
کاهش قیمت تمام شــده و افزایش کیفیت منجر 

شده و اگر نشده علت چه بوده است؟
در واقع نشده است؛ اما به این دلیل نیست که انحصار عامل 
پیشرفت نیست، در حالی که انحصار در دنیا عامل پیشرفت 
اســت؛ برای نمونه در کشور کره جنوبی به مدت ۱۰ سال به 
دلیل پیشــرفت صنعت، واردات خودرو ممنوع شــد که این 
اتفاق هم افتاد؛ اما اگر بخواهیــم به دنبال چرایی عدم 
پیشرفت این صنعت در کشورمان باشیم، به این دلیل 
اســت که انحصار یکی از شرط های الزم است، 
اما کافی نیســت و سایر شــرایط ما نیز درست 
نبوده است؛ به عبارتی شرط الزم را که انحصار 
بوده است، ایجاد کرده ایم، اما شرط کافی را که 
مسائل مدیریتی صنعت خودروی مان است، حل 
وفصل نکرده ایــم. اگر در مدیریت صنعت خودرو 
راهبردهای کالن داشتیم و آنها را پیگیری می کردیم، 
می توانســتیم در کنار انحصار، پیشرفت 
کنیــم؛ اما در حــال حاضر این 
انحصار موجب شــده است 
برخی افراد ســود بیشــتری 
کســب کنند و از طرفی، آن 
مجموعه خودروساز فشل 
ما، هــر روز فشــل تر از 

دیروز شود.

مشکل را باید در بازارهای دیگر جست وجو کرد

بررسی راه حل اساسی مشکالت بازار خودرو
در گفت وگو با رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی

علت یابی و فهم چرایی نابه سامانی  بازار خودرو 
در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر جعفر قادری
 اقتصاددان و نماینده شیراز در مجلس
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۱0
تاریخ

نظام های سیاســی آن گاه خواهند توانســت با تمام 
توان در مســیر پیشرفت و توســعه کشور و غلبه بر 
مشــکالت قدم بگذارند که مردم با همــه توان از 
مسئوالن و کارگزاران حمایت کنند و به ایشان اعتماد 
داشته باشند؛ به واقع هرچقدر شکاف بین دولت و 
مردم تنگ تر باشــد، نظام سیاسی از اقتدار بیشتری 
برخوردار است و هرچقدر دیوار بی اعتماد بین مردم 
و دولتمردان مرتفع تر شود، آن حکومت مشروعیت 

و اقتدار خود را متزلزل خواهد یافت.
حضرت امام)ره( به خوبی به این قاعده و سنت 
الهی آگاه بودند و بــه همین علت با همه توان، با 
تمســک به راه کارهای ارائه شــده در آموزه های 
دینی، در مســیر جلب اعتماد ملت قدم گذاشتند 
و توانستند اعتماد ایشــان را جلب کنند و همین 
اعتماد مردم به ایشان بود که ثمره ارزشمند نهضت 
اسالمی ملت ایران را به بار نشاند؛ به واقع حاصل 
چنین باوری به ملت، که هم در نظر و هم در عمل 
 
ً
خود را عیان کرده بود، این بود که ملت نیز کامال
به امام)ره( اعتماد کردند و از ایشــان مردمی ترین 
رهبر تاریخ ایــران زمین را ســاختند. به فرموده 
حکیم انقالب اســالمی: »امــام)ره(، ملت را به 
صحنــه آورد، به مــردم اعتماد کــرد. وقتی او به 
مــردم اعتماد کرد، مردم هم به او اعتماد کردند.« 

)۱۳۸۵/۵/۳۱(
این اعتماد، البته، محصول اخالص، صداقت، 
شــجاعت و کارآمــدی امــام)ره( بود کــه با خود 
محبوبیــت و اعتبار آورده بود. همان طور که پیش از 
این اشــاره شد، امام)ره( از جنس مردم بودند و درد 
آنان را می شــناختند و به زبان آنان سخن می گفتند. 
ایشان با زبانی ساده و خودمانی، پیچیده ترین مبانی 
اعتقادی و مسائل سیاســی را با مردم ساده کوچه و 
بازار در میان می گذاشتند و قدم به قدم جامعه را به 
ســوی بیداری پیش می بردند و مردم نیز در سخنان 
ایشان گمشــده فطرت خود، یعنی عزت، استقالل 
و خداجویــی را می یافتند و این چنیــن بود که امام 
خمینــی)ره( بــرای ملت ایران چــون جانی برای 
کالبدی خاکی شدند که فقط با ایشان زندگی و نشاط 

ممکن می شد.
در همــان ابتــدای پیروزی انقالب اســالمی، 

»مهندس مهدی بازرگان« در مصاحبه ای با »اوریانا 
اعتراف می کند:  ایتالیایــی  فاالچی« روزنامه نگار 
»امام خمینــی و توده یک جور فکر می کنند، با یک 
منطق سخن می گویند؛ با یک اشــاره  ایشان ملت 

می فهمد امام چه می خواهند.«
»ابوالحسن بنی صدر« درباره شخصیت امام)ره( 
 در تاریخ ما اگر بی نظیر 

ً
معتقد اســت: »امام قطعا

 بسیار کم نظیر است و من بدون اینکه 
ً
نیست، حتما

شــائبه ای وجود داشته باشــد، به عنوان یک فرزند 
امام می گویم که شاید در تاریخ ما بی نظیر است که 
یک انســانی توانسته باشد یک ملتی را به همکاری 

بخواهد.«
۴۰ سال بعد نیز »عبدالکریم سروش« که خود 
از مخالفان و منتقدان گفتمان سیاســی حضرت 
امام)ره( به حساب می آید، به این حقیقت اعتراف 
می کند؛ وی در پاســخ به این پرســش که »اگر 

امروز شــما را بین شاه و امام خمینی مخیر کنند، 
کدام شان را می پذیرید؟«، پاسخ داد: »اگر فرض 
کنیم که هیچ اختیاری نداشته باشیم، جز اینکه یا 
شــاه یا آقای خمینی، یکی را انتخاب کنیم، بنده 
صددرصد آقای خمینی را انتخاب می کنم؛ برای 
اینکه آقای خمینی، مردمی ترین رهبری بود که در 
تاریخ این کشور ظهور کرد. شما فقط کافی است 
که اســتقبال از او و بدرقه او را ببینید. ما در تاریخ 
ایــران هیچ رهبری را نداریم کــه این طور در دل 
مردم جا داشته باشد. شاه که هیچ، پدرجد شاه هم 
خواب این جور پشتیبانی مردمی را نمی دید. مردم 
به هرحال یک چیزی دیده بودند، نشانه یک عشقی 
بود، نشــانه یک عاطفه ای بود که معطوف به یک 
رهبری می شــد که دوستش داشتند؛ در او چیزی 
دیده بودند. خمینی باســواد ترین رهبر این کشور 
بوده تاکنون؛ از ایام اولیه حکومت هخامنشیان تا 

روزگار حاضر هیچ کس به لحاظ علمی به پای او 
نمی رسید.«

ســروش دالیلش را این طور برشــمرد: »برای 
، فقیــه درجه اولی بود، عرفان هم خوانده 

ً
اینکه اوال

بود، فلسفه هم خوانده بود. شاه قبل از آقای خمینی 
که بود؟ یک جوان ۲۰ ساله که از سوئیس بلند شد 
آمد ایران پادشاه شد. بعد از پادشاهی اش که درس 
و مکتب و مدرســه ای نبود؛ قبلش هم حداکثر یک 
دیپلم، اگر آن دیپلم را هم داشــت، من خبر ندارم. 
سوادی نداشت. پادشــاهان قبل از او چی؟ این را 
تواریخ برای ما نوشتند، اینها خواندن و نوشتن بلد 
نبودند. آن قدر فاصله زیاد اســت که الزم نیست ما 
بخواهیم شواهد تاریخی بیاوریم. نه فقط در ایران، 
شما سراغ پادشاهان انگلستان و فرانسه بروید؛ اینها 
آدم های بافکر، باعلم و باســوادی نبودند. در تاریخ 
 یک نمونــه  بی نظیر بود در 

ً
ما آقای خمینــی واقعا

مقام حکومت داری. خمینی ســابقه خوبی داشت. 
در گذشــته او هیچ چیز ناپاکی وجود نداشــت؛ نه 
مال مردمی را خورده بود، نه آدمی را کشــته بود، نه 
تجاوزی به حق کسی کرده بود، هیچ کدام اینها نبود. 
مرد شــجاعی بود. ما آدم شجاع در تاریخ خودمان 
کم داشــتیم؛ آدم قلدر داشتیم، ولی شجاعت یک 
فضیلت اخالقی اســت؛ این غیر از این اســت که 
شما زورتان زیاد باشد. نادرشاه هم آدم قلدری بود؛ 
 حرف دیگری است. اختناق 

ً
ولی شــجاعت اصال

و خفقانی در زمان شــاه بود که کسی جرئت سخن 
گفتن نداشت، یک کسی از قم برمی خاست و فریاد 
می کشید و مقابل حکومت شاه می ایستاد و می گفت 
من سینه ام را برای سرنیزه های شاه آماده کرده ام؛ این 
چه میزانی از شجاعت الزم دارد؟ بین شاه یا خمینی 
 جای مقایسه نیست. چه نسبت خاک را با عالم 

ً
اصال

پاک؟ این کســانی که اآلن مدعی رهبری خارج از 
کشور هستند، تهی دست تهی مغز هستند. آخه شما 

یک چک خورده باشید، بعد ادعای رهبری کنید.«
این اعتماد مردم تا پایان عمر حضرت امام)ره( 
در عالی ترین ســطح ممکن باقی ماند و تشــییع 
جنازه باشکوه ایشان که تاریخ بشریت همتای آن 
را به خاطر ندارد، سند معتبری بر بقای این اعتماد 
بود. به واقع، ملت ایران همان طور که در ۱۲ بهمن 
۱۳۵۷ به اســتقبال امام آمدند، در نیمه خرداد ماه 
۱۳۶۸ نیــز همان گونه برای وداع با ایشــان رفته 

بودند.

رژیم پهلوی در راستای تقویت قدرت 
خود، تالش نمود تمام مراجع مستقل 
قدرت در کشور را تضعیف کند تا رقیبی را برای 
خود نبیند. در این مســیر، روحانیت مهم ترین 
نهاد رقیب بود  و اعتماد اقشار مختلف جامعه را 

به همراه داشت. 
مرحوم حجت االسالم والمسلمین »محمدتقی 
فلسفی« از جمله کســانی بود که درباره واقعه 
۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مدتی در بازداشــت ساواک 
بود و در کتاب خاطرات خود که در مرکز اسناد 
انقالب اســالمی به چاپ رسیده، به بخشی از 
این سناریوی تحقیر و توهین اشاره کرده است. 
وی از احضار خــود در دفتر »پاکروان« رئیس 

ساواک، در تیرماه سال ۱۳۴۲ چنین می گوید:
»پاکروان گفت: آقای فلســفی از اینکه به شما 
زحمت دادم، می خواســتم این نکته را بگویم 
که روحانیون ایران وجود بی اثری هستند، کاری 
نمی توانند بکنند، هیچ گونــه خدمتی ندارند. 
می خواســتم مقداری از این دستگاه آخوندی 
گالیه کنم. من به ایشان گفتم: یکی از روحانیون 
من هســتم، از من چه گالیــه ای دارید؟ آن را 

بفرمایید تا به بقیه برسیم.
گفت: نــه آقا، مقصــودم در این 
سخن شما نبودید، از شما گله ای 

ندارم.
 
ً
گفتــم: ســایر آقایــان، مثــال
امام جماعت هــا و منبری ها چه 

کار کنند؟
گفت: روحانیون مسیحی خیلی 
دانشــگاه، مدرسه،  کار کردند. 

بیمارستان و مؤسســات بزرگ دارند و خیلی 
خدمت به مردم می کنند؛ اما در ایران روحانیون 

هیچ خدمتی از این دست ندارند.
گفتم: آقای پاکروان، اصل مطلب را بگویم؟

 گفــت: بگوییــد. گفتــم: آقای پــاپ، رئیس 
روحانیت آیین مسیح مورد احترام تمامی سران 
کشورهای اروپایی و آمریکایی است. هر وقت 
رئیس جمهور یا رئیس الوزرایی به رم می رود، به 
واتیکان هم می رود و به حضور پاپ می رســد، 
زانو می زند، احترام و ادب می کند و به کلیســا 
می رود. از طرفی تمام اموال و موقوفات دینی در 
دست کلیسا و روحانیون است. تمام مؤسسات 
 در 

ً
آنها در اختیار خودشان است و کلیساها کامال

اختیار اعضا و کشیش هاست. زمانی که در آلمان 
بودم، به من گفتند حتی دولت از حقوق بعضی 
کارکنان ماهانه پنج مارک به حساب کلیسا کم 
می کند و همه را به حســاب مرجع روحانیت 
خود به خزانه داری می دهد؛ اما در ایران چندین 
ســال است که عبا و قبای علما را قیچی کرده و 
موقوفات آنها را تصرف کرده اید، حتی بعضی 
از مســاجد را ویران کرده اید. مدت های مدید 
است که مشاغل مخصوص روحانیون را از آنها 
شرعی  محضر  روحانیون  گرفته اید؛ 
داشــتند، دفتر اسناد و امالک و قباله 
ازدواج و طــالق داشــتند، خرید و 
فروش ملــک به امضــای آنها بود؛ 
شــما همه را در ردیف دفتر اســناد 
رسمی گذاشتید و سرانجام به عنوان 
مفت خــور و کالش و عناوین دیگر 

آنها را مورد اهانت قرار دادید.«

تکاپوی رژیم پهلوی برای اسالم زدایی و اقتدارگرایی

وحانیت ر تحقیر  سیاست 

   دهلیز    

تقویم انقالب

 عاقبت جریان لیبرال
سال ۱۳۶۰

بعد از پیــروزی انقــالب، دو 
جریان فکری در حاکمیت نظام 
جمهوری اســالمی در تقویــم تاریخی 
انقالب به ثبت رسیده است. این دو جریان 
در روند مبارزه با یکدیگر در تعامل بودند و 
بعد از پیروزی انقــالب در کنار هم قرار 
گرفتند؛ یکی جریانی با اعتقاد به عملیاتی 
شدن قانون شــرع اسالم، قابلیت اجرایی 
شدن دستورهای آن در اداره امور کشور، 
تقید بــه بهره برداری از متون اســالمی و 
حاکم کردن شــرع و ارزش های اسالمی 
مطابق نیازمندی های زندگی و معیشــت 
مردم؛ این جریان فکری، برگرفته از اندیشه 
امام خمینی)ره( و شــاگردان و همراهان 
ایشان بود و شــخصیت های شاخصی، 
نظیر شهید مطهری و شهید بهشتی برای 
تحقق بخشیدن به این فکر در تالش بودند. 
در مقابل، جریان دیگری معتقد بود قانون 
اســالم در این دوره قابلیت اجرا ندارد و 
نمی شــود در حاکمیت و جامعــه آن را 
جاری و ســاری نمود و بایــد از راهی که 
جامعــه جهانی آن را طی نموده اســت، 
الگوبــرداری کنیم؛ این فکــر متعلق به 
گروه هایی، نظیر نهضت آزادی، جبهه ملی 
وقــت  رئیس جمهــور  طرفــداران  و 

»ابوالحسن بنی صدر« بود.
برخوردهای تنش زا و استفاده  منافقین 
از موقعیت بنی صدر موجب شد در تاریخ 
۲۰ خــرداد ماه ۱۳۶۰، امــام طی پیامی 
کوتاه خطاب به ســتاد مشترک نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران بنویسند: 
»آقای ابوالحســن بنی صدر از فرماندهی 
نیروهای مسلح برکنار شدند.« پس از این 
حکم در روز ۲۱ خرداد، گروهک منافقین 
اطالعیه داد: »در این شــرایط حمایت از 
شخص رئیس جمهور و حفاظت از جان 
او یــک وظیفه مبرم انقالبی در سراســر 
کشور تلقی می شــود.« این پیام نشان داد 
منافقین متحدان جدانشدنی  و  بنی صدر 
هستند و مدارک به دست آمده از خانه های 
تیمی منافقین این موضوع را تأیید می کند. 
جبهه ملی در روز ۲۵ خرداد مردم را برای 
راه پیمایــی فراخواند. امــام خمینی)ره( 
همــان روز، در دیدار با جمعی از علما و 
 شرکت 

ً
روحانیون استان مازندران صریحا

در راه پیمایی را نفی نمودند و جبهه ملی را 
مرتد خواندند و به نهضت آزادی توصیه 
کردند راه خود را مشخص نماید؛ در پی 
این وضعیت، بالفاصله همــه گروه ها و 
نهادهای انقالبی خود را برای رویارویی با 
راه پیمایی آماده نمودند. امام)ره( در ادامه 
سخنان شان فرمودند: »من متأثرم که اینها 
با دست خودشان گورشان را کندند. من 
نمی خواهم این طور بشــود. من حاال هم 
توبه را قبول می کنم؛ اســالم توبه را قبول 
می کند. جبهــه ملی محکوم بــه ارتداد 
است. نهضت آزادی همین بعدازظهر از 
رادیو اعالم کنــد این اطالعیه جبهه ملی 
کفرآمیز است.« امام)ره( سعی نمودند با 
هدایت، آنها را به خدمت ملت درآورند؛ 
اما منافقین و بنی صدر نظرات امام)ره( را 
موضع ضعف تحلیــل کردند. عصر روز 
۲۵ خــرداد ۱۳۶۰، طوفان حزب الله فرا 
رسید و یک باره راه پیمایی را علیه بنی صدر، 
جبهه ملی و اتحاد ضدانقالب برگرداند و 
شعار »ملی ها کوشند؟ تو سوراخ موشند« 
همان روز بر زبان حزب الله جاری شد و از 
حنجره عاشقان انقالب چون غرش رعد 
برخاســت. عاقبت، جریان لیبرال داخل 
حاکمیت از همه راه ها رانده و از همه جا 

مانده شد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

رهبر ین  مردمی تر
اعتراف مخالفان به پشتوانه مردمی حضرت امام خمینی)ره(

»جمهوری گینه« کشــوری در شــمال غربی 
آفریقا، در ســواحل اقیانوس اطلس و پایتخت 
آن کوناکری اســت. این کشور در قدیم به یک 
 رشته از پادشــاهی های آفریقایی تعلق داشت. 
سده ها پیش، کشور گینه و مناطق مالی و سنگال 
امپراتوری بزرگی را تشکیل می دادند که از میان 
رفت. در سده ۱۵ میالدی، پرتغالی ها وارد این 
سرزمین شدند و در آن حکومت کردند. در سده 
۱۷ میالدی، دولت اســالمی فوالنی در منطقه 

»فوتاجالون« تشکیل شد.
حمله سپاهیان فرانسه به سرزمین گینه در غرب 
آفریقا در ۲۴ دسامبر ۱۸۴۹، مقدمه تسخیر این 
سرزمین زرخیز بود. قبل از این حمله، شرکتی 
تجاری به نام »کمپانی ســاحل طال« در گینه 
ایجاد شــده بود که زمینه را بــرای ورود قوای 
فرانسه به این ســرزمین فراهم کرد. پس از آن، 
دولت فرانسه پایگاه هایی در این منطقه ساخت 
و با انعقاد پیمان های متعدد با دیگر دولت های 
اروپایی، موقعیت خود را در گینه مســتحکم 
کــرد. به گفته »والتر رادنی«، در ســال ۱۸۶۰ 
دولت فرانسه با حیله گری رؤسای ساحلی گینه 
را فریفت و به داخل گینه نفوذ کرد و درنهایت، 

سال ۱۹۱۱ تمام گینه مستعمره فرانسه شد. 
بعد از چند دهه، ســرانجام مردم گینه در یک 
همه پرســی در ســال ۱۹۵۸، خواستار رهایی 
از ســلطه فرانسه شدند و گینه در ۲ اکتبر همان 
ســال به استقالل رســید و »احمد سکوتوره« 
در روز ۱۵ ژانویــه ســال ۱۹۵۹ میــالدی به 

ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد.
رهبری مبارزه برای اســتقالل گینــه را احمد 

سکوتوره بر عهده داشت. در سال ۱۹۵۸، وقتی 
اهل گینه تصمیم گرفتند از زیر چتر امپراتوری 
استعماری فرانســه بیرون بیایند و استقالل این 
کشور را برگزینند، نخبگان استعماری فرانسه 
در پاریس از این بابت خشــمگین شدند و در 
یک اقدام خشن تاریخی از عوامل خود در گینه 
خواســتند در تمام این کشــور، هر چیز که در 
نظر آنان بازمانده مزایای استعمار فرانسه بود، 
در هم بشکنند. ســه هزار فرانسوی این کشور 
را ترک کردند، تمام دارایی های خود را بردند 
و هر آنچه قابل جابه جایی نبود، خراب کردند؛ 
مدرسه ها، مهدکودک ها، ساختمان های اداری ـ 
دولتی، اتومبیل ها، کتاب ها، داروها، ابزارهای 
مؤسسه پژوهشــی و تراکتورها ویران و خراب 
شدند؛ اسب ها و گاوها در مزارع کشته شدند 
و موادغذایی ذخیره شــده در انبارها سوزانده یا 

مسموم شدند.
احمد سکوتوره بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
رابطه خوبی با جمهوری اسالمی داشت. امام 
خامنه ای درباره وی چنین گفته است: »در دوره 
جنگ تحمیلی، شخصیت های متعددی به ایران 
می آمدند و می رفتند. یکی از شخصیت هایی 
که من او را فراموش نمی کنم، احمد سکوتوره 
اســت. او رئیس جمهــور گینــه کوناکری در 
غرب آفریقا و یکی از شخصیت های برجسته 
و بســیار محترم در قاره آفریقا بــود... در زمان 
ریاســت جمهوری و آن دوره ای کــه بنــده در 
سیاست خارجی به طور اجرایی و عملی فعال 
بودم، از رجال سیاسی دنیا، کمتر شخصیتی را 

به قوت او دیدم.« )۱۳۸۰/۸/۱۲(

جنایات فرانسوی ها در قاره آفریقا

 کمپانی ساحل طال

   حافظه    
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ونا  و  دینامیسِم هندسه قدرت خردکر

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی- 5

گونه شناسی حکومت و
 رد استبداد

همان گونه که در شــماره پیشــین اشاره 
شــد، میرزای نائینی پس از طرح بحثی 
مبســوط و اســتداللی درباره بایستگی 
تأســیس حکومــت، دربــاره چگونگی 
حکومت و بنیان گذاری حکومتی شایسته 
بحث می کند و پس از تقســیم حکومت 
به استبدادی و مشروطه، تبدیل حکومت 
اسبتدادی به مشروطه را سفارش می کند و 
آن را در روزگار خود بهترین گونه حکومت 
ممکن می شــمارد. از دیدگاه وی، حاکم 
در چگونگــی حاکمیت دوگونه اســت: 
الــف ـ تملیکیه که بــا واژگانی همچون 
استعبادیه)برده  خودسرانه،  دل بخواهانه، 
ساختن(، اعتســافیه)اجباری(، تسلطیه، 
تحکمیه و اســتبدادیه از آن یاد می کند؛ 
ب ـ والیتیه که بــا واژه هایی چون مقیده، 
محدوده، عادله، دســتوریه، مســئوله و 
مشروطه از آن یاد می کند. نائینی واژه های 
گوناگونــی را بــه کار می گیرد تا شــیوه 
حکومت اســتبدادی را توصیف کند. او 
پس از شناســاندن چنین نظامی و نسبت 
دادن صفت های گوناگونی به آن، سرانجام 
واژه استبداد را برمی گزیند و آن را بارها به 

کار می برد.
مطابــق با دیــدگاه عالمــه نائینی در 
کتاب »تنبیه المه« حاکم مستبد، کشور و 
مردم را از اموال شــخصی خود به شمار 
می آورد و با مردم به ســان بردگان، بلکه 
حیوان هایــی که باید خواســته های او را 
برآورند، رفتــار می کند؛ بر این اســاس 
هر آنکه در رســاندن وی به هدف تالش 
ورزد، از نزدیکان می شــود و هر فردی را 
ناسازگار با هدف های خود یابد، تبعید یا 
نابــودش می کند. از نظر نائینی، در چنین 
نظامی شدت و ضعف استبداد و ظلم به 
ویژگی های شخصی حاکم و افراد پیرامون 
وی از یک ســو، و میزان و حدود آگاهی 
مردم از حقوق خود و وظایف حکومت از 

سوی دیگر، بستگی دارد.
نائینی برای بدی استبداد و نامشروعی 
آن به پیامدهای زیان بارحکومت استبدادی 
و تجربــه تاریخی صدر اســالم اشــاره 
می کند و سرمنشــأ بدی ها و زشتی های 
خانمان برانداز، ســتم، تجاوز به حقوق 
مــردم، کژی ها و کژراهه هــای مذهبی، 
هرج و مرج هــا و... را کــه تــا عصرخود 
دامن گیر ملت ایران شــده بود، حکومت 
استبدادی می داند و عامل گسترش اسالم 
در صدر اســالم را به برکت حکومت بر 
اساس شورا و احترام به دیدگاه ها می داند 
که با آمــدن بنی امیه تاروپــود آن در هم 
پیچیده شــد و مردمان به دوران جاهلیت 

برگردانده شدند.
مبانــی نظــری نائینی در نامشــروع 
را می توان  اســتبدادی  بودن حکومــت 
در اســتنادات وی به آیات قــرآن کریم و 
روایات و احادیث رسیده از معصومان)ع( 

جست وجو کرد. 
ســپس نائینی به روایــات و احادیثی 
از ائمــه)ع( به ویــژه امام علــی)ع( در 
نهج البالغه و خطابه های امام حسین)ع( 
در برابر ســپاه یزید نیز استناد می جوید؛ 
ازجمله به بخشــی از خطابه آن حضرت 
در روز عاشــورا، هنگامی که سران کوفه 
پیشــنهاد کردند به حکم پسرعمویت تن 
بده )انزل علی حکم بنی عّمک( و خود را 
تسلیم کن.  آن حضرت در پاسخ، ابتدا به 
حکومت استبدادی بنی امیه و جنایات آنان 
اشاره می کنند و تن دادن به خواست آنان را 

بندگی می دانند.

چنــدی پیــش، رهبر معظــم انقــالب در خالل 
بیانات شــان در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، با اشــاره بــه ناتوانی غربی هــا در کنترل 
اپیدمی کرونا، از »شکست غرب در آزمون جهانی 
مقابله با کرونا« سخن گفتند و فرمودند: »غربی ها 
 در این آزمون بین المللی شکست خوردند؛ 

ً
انصافا

در توانایی های مدیریتی شــان شکست خوردند. با 
اینکه بیش از یک ماه دیرتر از کشورهای دیگر ابتال 
پیدا کردند و فرصت آماده ســازی داشتند، در عین 
حال نتوانســتند مواجهه را آن چنان که باید و شاید 
ترتیب بدهند... در فلســفه  اجتماعی هم شکست 
خوردند؛ فلسفه  مادی که همه چیز را با پول محاسبه 
می کند. نوع نگاه اینها به کسانی که فایده  مالی برای 
کشورشــان ندارند، مانند سالمندان و... اینها را در 

دنیا انگشت نما کرد.«
به نظر می رسد شکست غرب در مقابله با کرونا فقط 
شامل شکست به معنای ناتوانی در کنترل این اپیدمی 
نیست، بلکه شکست در برخی بنیان های فلسفی، 
فکری و تمدنی نیز هست؛ به عبارتی، این شکست 
حداقل دارای دو ُبعد مادی ـ عملی و فکری ـ فلسفی 

است. 

 Bهژمونی غرب در مدیریت بحران
،  هیچ تمدنی در روند شکل گیری، صعود و 

ً
اساســا

دست یافتن به موقعیت هژمونیک، بدون توانایی گذر 
از بحران نتوانسته است به موقعیت برتری و سلطه در 
جهان دست یابد. درباره تمدن غرب نیز باید گفت 
یکی از مهم ترین دالیل نفوذ و گستردگی جهانی این 
تمدن، در تلقی ای است که معتقد بود توانایی عبور از 
بحران ها را دارد؛ برای نمونه وقتی »کارل مارکس« 
به طور دقیق پیش بینی کرد پس از توسعه و اوج گیری 
انقالب های کمونیستی  نظام سرمایه داری، الجرم 
رخ خواهند داد، کشورهای غربی با درک این هشدار 
دقیق مارکس، با تعدیل لیبرالیسم و آمیختن نسبی آن 
با سوسیالیسم، از بحرانی که مارکس پیش بینی کرده 
بود، خود را نجات دادند؛ به گونه ای که انقالب های 

کمونیستی نه در نظام های سرمایه داری، بلکه به طور 
عمده در جهان ســوم صورت گرفت. نمونه دیگر، 
بحران مالی ۱۹۳۲ـ۱۹۲۹ میالدی است که با وجود 
سهمگین بودن، کشورهای غربی به راحتی توانستند 
از آن عبور کنند. در این میان، فقط دو کشور آلمان و 
ایتالیا بودند که با وجود توانایی فوق العاده در مدیریت 
بحران مذکور، در اثر پیامدهای آن گرفتار نازیسم و 
فاشیسم شدند. از جنگ جهانی اول و دوم هم باید 
به عنوان دو بحران بسیار بزرگ نام برد که کشورهای 
غربی را درگیر خود کردند؛ اما درنهایت و با وجود 
همه خسارت هایی که این جنگ ها برای کشورهای 
غربی به بار آوردند، ماحصــل آنها تداوم روزافزون 
تمدن غــرب و دســت یابی کشــورهای غربی به 
موقعیت برتر و باالتر در مقایسه با سایر کشورها بود.

 B سایه هژمونی بحران بر تمدن غرب
بعد از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ در غرب و ناتوانی 
در گذر موفق از این بحران، با وجود گذشــت بیش 
از یک دهه، به نظر می رسد از توانایی غربی ها برای 
عبور از بحران ها کاســته شده اســت. جالب آنکه 
در شــرایطی که غرب هنوز از بحران مالی ســال 
۲۰۰۸ عبور نکرده، با همه گیری کرونا مواجه شده 
و در مواجهــه با آن هم تاکنون کارنامه ای ضعیف و 
غیرقابل دفاع ارائه کرده اســت؛ البته نباید فراموش 
کرد برخی کشــورهای غربی در فاصله بحران سال 
۲۰۰۸ تا فراگیــری کرونا، بــا تحوالتی متفاوت 
با گذشــته روبه رو بوده اند؛ ماننــد خروج انگلیس 
از اتحادیــه اروپا)برگزیت( و وقــوع اعتراض های 
جلیقه زردها در فرانســه که هــر دوی آنها هنوز هم 
بدون نتیجه مشخص باقی مانده اند؛ بنابراین به نظر 
می رسد غربی ها در مقایسه با گذشته، دیگر نه تنها از 
توانایی الزم و کافی برای خاتمه دادن و عبور موفق از 
بحران ها برخوردار نیستند، بلکه در چنبره هژمونی 
بحران، با چالش هویت و قدرت مدیریت دست و 

پنجه نرم می کنند. 
وجه دیگِر شکست غرب، به شکست در اعتباربخشی 
و صحت برخــی بنیان های فکری ـ فلســفی آنها 
برمی گردد؛ درواقع، بنیان های انسان شناسی غرب، 
مانند قادر مطلق دانســتن بشــر، ارباب واقعیت و 
محور هستی دانستن انسان، تک ساحتی دیدن وی 
و... به دلیل ناتوانی در مقابله با ویروس کرونا دچار 

خدشه جدی شده است؛ زیرا انسان اگر آن گونه که 
در بنیان های فکری ـ فلسفی غرب تصور می شود، 
قادر مطلق باشد، باید توانایی حل همه مسائل خود 
را داشته باشــد و در مقابل ویروسی که اندازه اش به 
میلی متر هم نمی رســد، این گونه درمانده نشود، یا 
اگر انســان فقط دارای ُبعد مادی بود، بالفاصله با 
همه گیــری کرونا به دعا و تضرع بــه درگاه خدا در 

کلیساها و کنیسه ها رو نمی آورد.

 B ناکارآمدی فلسفه اجتماعی غرب
در ارتباط با فلســفه اجتماعی غرب هم باید گفت، 
ناکارآمــدی این ُبعد نیز بر مبنای ســایر بنیان های 
فلسفی غرب، به اثبات رسیده است؛ زیرا اگر فلسفه 
اجتماعی غرب متقن، معتبر و نسخه ای برای همه 
مکان هــا و زمان ها بود، امروز در مواجهه با اپیدمی 
کرونا، جوامع غربی باید کمترین آســیب پذیری را 
می داشتند. گفتنی اســت، »تقسیم کار اجتماعی، 
تخصصی شــدن و انفکاک ســاختاری« یکی از 
مهم ترین مبانی فلسفه اجتماعی و جامعه شناختی 
غرب اســت؛ جامعه ای با این ویژگی ها، اگرچه در 
شــرایط عادی توانایی سیستم ســازی دارد، اما در 
شــرایط بحران به شدت آســیب پذیر است؛ زیرا 

تخصصی شدن رادیکال، اجازه شکل گیری 
حرکت های جهادی، ایثار و فداکاری را 

نمی دهد و اگر هم چنیــن مواردی در 
جوامع غربی وجود دارد، برخاسته از 
وجدان بیدار برخی انسان ها در غرب 
است، وگرنه ساختارهای اجتماعی، 
مشوق و محرک آنها برای فداکاری 
نیستند.  انسان دوســتانه  اقدامات  و 

مجموع این تحوالت نشــان می دهد 
در برتری مبانی فلسفی غرب باید دچار 

تردید شــد؛ این نکته بدون شــک از دید 
آگاهان و اندیشمندان مغفول نخواهد ماند.

به نظر می رســد با توجه به تحوالت مذکور، 
هندسه قدرت نظام جهانی، اکنون در حال تجربه 

نوعی تغییر و تحول باشد؛ توضیح آنکه به تعبیر 
رهبر معظم انقالب، هندسه قدرت نظام جهانی 

دارای پایه  فکری و ارزشی و پایه  عملی است؛ »آن 
پایه  اخالقی و فکری عبــارت بود از ادعای برترِی 
فکری و ارزشی غرب« و »در بخش دوم که بخش 

عملی است- که پایه  دوم قدرت غرب و تسلط غرب 
بر مدیریت جهان بود ـ مسئله  توانایی های سیاسی و 
نظامی)مطرح می شود(«؛ بر این اساس ازآنجاکه با 
بحران کرونا، هم برخی برتری های فکری ـ ارزشی 
غرب دچار خدشه شده اند و هم برتری عملی آن با 
شکست مواجه شــده است، می توان نتیجه گرفت 
 هندسه قدرت نظام جهانی، دینامیسمی 

ً
که احتماال

نــد را تجربه خواهد کرد؛ البته باید توجه 
ُ
هرچند ک

داشــت در ارتباط با نقش کرونــا در این میان نباید 
دچار غلو شــد؛ درواقع، آنچه در اثر کرونا از غرب 
نمایان شد، حقایق و واقعیت هایی است که بن بست 
بســیاری از آنها، پیش تر از این هم ثابت شده بود؛ 
اما در این میان، بحران کرونا در برجسته ســازی و 
باورپذیری بن بســت های مذکور تأثیر جدی داشته 

است.

پرونــده ترور شــهیدان »رجایی« و 
و  مســائل   جملــه  از  »باهنــر« 
پرونده هایی اســت که با نام بهــزاد نبوی گره 
خورده است. در روز ۸ شهریور ۱۳۶۰، ساعت 
۳ بعداز ظهر و در جلســه شورای امنیت ملی، 
ضبط صوت بزرگ کشــمیری که مخصوص 
ضبط جلســات بود، درست نزدیک رجایی و 
باهنر قرار گرفت و در اثنای جلســه منفجر و 
موجب شهادت رجایی و باهنر شد. بهزاد نبوی 
حکایت مظنون بودنش را در واقعه انفجار دفتر 
نخســت وزیری به این صــورت بیان می کند: 
»قــرار بود من بــه عنوان ســخن گوی دولت 
مصاحبه کنــم و برای اینکه ایــن امر موجب 
تضعیف روحیه رزمندگانی کــه قرار بود فردا 
حصر آبادان را بشکنند، نشود، این موضوع را 
برمال نکنــم... البته بعدها با اســتفاده از این 
سخنان علیه من پرونده سازی شد؛ ضمن اینکه 
آن مصاحبه هم خاصیتی نداشت و رزمندگان 

از این جریان مطلع شدند.« 
 سخنان بهزاد نبوی 

ً
باید در نظر داشت صرفا

نبود که علیه وی شــک و شبهه ایجاد می کرد، 
بلکــه مجموعه ای از رفتارهــا و عملکردهای 
وی تردیدبرانگیز بود. امام جمعه موقت تهران 
»آیت الله امامی کاشانی« در خاطراتش که در 
ماهنامه »شــاهد یاران« به چاپ رسیده است، 
می گوید: »این ســؤال پیوســته مطرح خواهد 
شــد که عوامل نفوذی چگونه توانستند در این 
سطح رسوخ کنند... اندکی دقت نشان می دهد 
که وسعت اقدامات این گروه تا بدان پایه است 
که از عامل واقعی جنایت دفتر نخست وزیری، 

شهید می سازد. بسیار ســاده لوحانه است اگر 
 پدیــد آمده که 

ً
گمان کنیم این اشــتباه ســهوا

تکه هایی به عنوان تکه های بدن »کشــمیری« 
در یک کیسه پالستیکی جمع شده که با عنوان 
شهید کشمیری مطرح شود، ولی جسد سالم 
برادر شــهیدمان »دفتریان« تا ۴۸ ســاعت به 
عنوان یکی از شــهدای حادثه، اعالم نشــود. 
شهید »الجوردی« جزو افرادی بود که همواره 
اعتقاد داشت مجرم اصلی و کلیدی در پرونده ۸ 
شهریور، شخص بهزاد نبوی و تیم وی در دفتر 

اطالعات نخست وزیری است...«
درنتیجــه امــام)ره( بــا توجه به شــرایط 
حســاس کشــور در ســال ۱۳۶۰ و شــدت 
گرفتن درگیری های جمهوری اسالمی در دو 
جبهه داخلی)گروهک هــا( و خارجی)جنگ 
بــا عــراق( و همچنین پیچیدگــی پرونده که 
می توانست ابهامات بیشــتری به وجود آورد، 
ادامه رسیدگی به این پرونده را در آن سال ها به 
صالح ندانستند و آن را مختومه اعالم کردند. 
شهید الجوردی در زمان رسیدگی به پرونده ۸ 
شهریور، با دستگیری برخی عناصر مشکوک 
به سرعت به هسته اصلی طراحان این فاجعه 
نزدیک می شد؛ ازجمله دستگیرشدگان فردی 
به نام »تقــی محمدی« بود کــه نزدیک ترین 
فرد به کشــمیری دانسته می شد و می توانست 
اطالعات ذی قیمتــی را درباره طراحان اصلی 
ترور شــهیدان باهنر و رجایــی در اختیار قرار 
دهد؛ امــا در همــان روزهای اولیــه پس از 
دستگیری به صورت مشکوکی در سلول خود 

به قتل رسید.

فراز و فرود بهزاد نبوی - ۴

یور 8 شهر ونده  متهم پر

   ریزش ها    

رهبر معظم انقالب اســالمی به عنوان واضع 
نظریه نظام انقالبی، در مکتب امام خمینی)ره( 
پرورش یافته انــد؛ ازاین رو در همان چارچوب 
عقائد و اندیشــه حضرت امام)ره( که برگرفته 
از مکتب اســالم ناب اســت، اندیشــه ورزی 
نموده اند و می توان گفت دیدگاه های معظم له در 
حوزه های مختلف، صورت تکامل یافته اندیشه 

امام راحل است. 
امــام خمینی)ره( تحقق انقــالب با هدف 
مقابله بــا وضعیت موجود زمــان طاغوت را 
وظیفه ای شــرعی و بیــداری و آگاهی مردم و 
جامعه را مقدمــه الزم بــرای تحقق انقالب 
اسالمی می دانستند؛ از این رو عالوه بر تحول 
اساســی در تمام ارکان سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی، بــر جنبه های معنــوی و محتوایی 
انقالب، مانند تحول فکری، عقیدتی و فرهنگی 
تأکید داشــتند.  از نگاه امام خمینی)ره( برخی 
انقالب ها به دنبال تغییر قدرت سیاسی  هستند، 
درحالی که انقالب اســالمی ایــران عالوه بر 
انتقال قدرت، خواهان ایجاد تغییرات بنیادین 
در ارزش هــا و دگرگونی در تمام ابعاد وجودی 
جامعــه و فرد بــود. عالوه بر ایــن، حضرت 
امام)ره( بر خاســتگاه مردمی انقالب به عنوان 
یکی از ویژگی های مهم انقالب اسالمی تأکید 
داشتند؛ ایشان انقالب اسالمی را نه محصول 

حزب یا جریان خاص، بلکه محصول تالش و 
خواسته ملت مسلمان ایران می دانستند. عدم 
وابســتگی به جریان های فکری و ساختار دو 
ابرقدرت شرق و غرب، از دیگر نکات برجسته 
در اندیشــه امــام راحل بود و ایشــان انقالب 
اســالمی را از هرگونه وابستگی غیرتوحیدی 
رها می خواســتند؛ به همین ترتیب به عدالت 
اجتماعی، حفظ ارزش ها و آرمان های انقالب 
اســالمی، اســتقالل طلبی، آزادی خواهــی، 
معنویت اخالقی و... در فرمایش های امام)ره( 
 تأکید شده است. رهبر معظم انقالب با 

ً
مکررا

تأسی از سیره امام راحل)ره( انقالب اسالمی 
را پایگاهی برای نجات دنیا از فســاد، تباهی و 
رنج های روحی مردم می دانند که با این هدف، 
کعبه آمال و آرزوهای مستضعفان جهان است. 
به تعبیر رهبر معظم انقالب، انقالب یک حرف 
و یک حرکت دفعی نیست، یک حرکت مستمر 
اســت و اقتضائاتــش در زمان هــای مختلف 
متفاوت است. کســانی که با انقالب دشمنی 
می کنند، با آنچه در بهمــن ۱۳۵۷ اتفاق افتاد 
دشمن نیستند؛ آن که گذشــت و رفت؛ آنها با 
یک موجود زنده حی و حاضر دشمن و مخالف 
هســتند؛ پس انقالب تداوم و حضــور دارد، 
انقالب زنده و پویاســت، انقالب پیش رونده 
و پیش برنده است و حفظ انقالب یعنی حفظ 

همین حالت پیش روندگی و پیش برندگی.
بنابراین، مطابق با نگاه رهبر معظم انقالب، 
 نفی و ســلب مد نظر نیست، 

ً
در انقالب صرفا

بلکه افزون بر آن طراحی، اجرای وضع مطلوب، 
بازسازی و حرکت مستمر را نیز شامل می شود.

 نظریه نظام انقالبی  - ۶

یه نظام انقالبی انقالب اسالمی در نظر

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

نگاهی به ابعاد شکست غرب در آزمون جهانی مقابله با بیماری همه گیر کووید ۱۹
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سیاست
۱2

پرسش: فرزند هشت ساله ای دارم که در 

خیلی مسائل، ازجمله حمام کردن، انجام 

تکالیف یا همراهی در مهمانی ها نافرمانی می کند؛ 

اما با دوســتان و هم سن  و ساالنش بســیار آرام و 

دوستانه رفتار می کند. دلیل این رفتارش را نمی فهمم 

و می خواهم راه حلی برای همراه کردن او پیدا کنم.

پاســخ: والدین مسئول خانه هســتند؛ اما به 
این معنی نیســت که در خانه نظام دیکتاتوری 
راه بیندازنــد. بایــد از اجبارهــا و قانون های 
ســخت گیرانه و تهدید در خانه دست کشید. 
فرزند شــما در اواسط دوران کودکی اش به سر 
می برد و والدین در این سن کودک با چالش های 
جدیدی روبه رو هستند. برای بهتر شدن شرایط، 

این توصیه های مهم را به کار ببندید.
۱ـ کودک تان آینه شماســت؛ اگر فرزندتان 
صدایش بلند شــد، شــما صدای تــان را در 
حد معقــول نگه  دارید. ۲ـ در قبــال رفتار وی 
احساسات خود را صادقانه به او نشان دهید. ۳ـ 
 تکالیف 

ً
 اگر قبال

ً
فرزندتان را تشویق کنید؛ مثال

خود را به موقع انجام نمی داد و اکنون درســت 
و به موقع انجام می دهد، او را تحســین کنید. 
۴ـ یکــی از راه های ارتباطــی مثبت با کودک 

این  اســت که توجــه او را به خود جلب کنید؛ 
نه به زور، بلکه به آرامی روبــه روی کودک زانو 
بزنید و بگذارید به سبب حرف های تان به شما 
توجه کند. ۵ـ بــه قولی که به کودک می دهید، 
پایبند باشــید. ۶ـ حد و مرزی برای روابط تان 
قائل شوید و درخواست ها و دستورالعمل ها را 
تا حد امکان کم کنید. ۷ـ بگذارید مســئولیت 
کارهایش را به گردن بگیرد؛ در این  صورت به او 
کمک کرده اید تصمیم های بهتری بگیرد. ۸ـ در 
کارهایی که از عهده آن برمی آید، وی را سهیم 
کنید تا هم اعتمادبه نفس و هم مسئولیت پذیری 
را در او پرورش دهید. ۹ـ لبخند را به فرزندتان 
هدیه دهید و با او شــوخی و بــازی کنید. ۱۰ـ 
در سن هشت ســالگی مهارت های اجتماعی 
فرزندان رشــد پیــدا می کند و آنــان به راحتی 
دوستان بیشــتری پیدا می کنند و در کنار آن به 
فعالیت هــای خانوادگی عالقه کمتری نشــان 
می دهند؛ ایــن رفتار نیز نیازمنــد مدیریت و 
توجه کافی والدین است. ۱۱ـ ارتباط والدین با 
کودک، خیابانی دوطرفه است؛ اگر می خواهید 
فرزندتان به شــما گوش دهد، باید اول شما به 
حرف هایش گــوش کنید. ۱۲ـ با حفظ آرامش 
خــود و احترام در رابطه با فرزندتان، همیشــه 
 ساعت 

ً
چند گزینه در اختیار او بگذارید؛ مثال

۹ حمام می کنی یا ساعت ۱۰؟ ۱۳ـ در نهایت 
صبور باشید تا  مسائل را  کنترل کنید.

زندگی

داستان

اجتماعی پیامدهای  و  بورس 

بــورس پدیــده ای جدید و عجیــب و غریب در 
ایران نیســت؛ درواقع، بیش از پنج دهه است که 
ســازمان بورس در کشورمان شــکل گرفته و در 
مقاطع مختلِف این تاریخ، نقش های مهم و قابل 
توجهی را ایفا کرده اســت؛ البته بورس هم مانند 
همه بازارهای رایج موجود، فراز و نشــیب هایی 
را به خود دیده و بسیاری از اعضای خود را دچار 
این پســتی و بلندی ها کرده اســت؛ اما طی یک 
سال اخیر، اقبال عمومی به سمت بورس افزایش 
چشم گیری داشته و بسیاری از کسانی که ممکن 
بود حتی کلمه بورس به گوش شــان آشنا نباشد، 
در یک سال گذشــته در این بازار سرمایه گذاری 
کرده اند. این موضوع عجیب نیســت؛ چراکه هر 
از چند گاه تبی تند جامعه  ایران را مبتال می کند و 
از این رهگذر گروهی تا مدت ها با پیامدهای آن 

دست به گریبان می مانند.
بــورس را باید بازاری دانســت که همواره به 
کمک صنایع مختلــف می آید و موجب رونق آن 
صنعت، رونــق تولید، ایجاد اشــتغال و افزایش 
صادرات می شود، اما فضای یک شبه پولدار شدن 

نیست؛ درواقع، در کنار اینکه می تواند سود خوبی 
را نصیب مشتریانش کند، به وجود آمده است که 

کمک حال صنعت و اقتصاد باشد.
شــبیه  بــورس  بــازار  در  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری در تمام بازارهای دیگر اســت. 
زمانی که می خواهید کسب و کاری را راه بیندازید، 
باید ابتدا مقدماتی را فراهم کنید و با تحقیق متوجه 
شوید به ازای ســرمایه ای که وارد آن کسب وکار 
می کنید چه مقدار سود نصیب تان می شود؛ به غیر 
از شما چه کسانی قرار است از آن سرمایه گذاری 
ســود ببرند و به اصطالح نان چند نفر در گروی 
 
ً
این کاری اســت که شما راه می اندازید؛ آیا اصال
ممکن است که در این کسب وکار همه سودها را 

شما جمع کنید و مابقی فقط زیان ببینند؟
بورس هم یک صنعت اســت که باید در آن به 
پرسش های این چنینی پاسخ گفت. آیا قرار است 
در بورس فقط عده ای خاص برنده باشند؟ یعنی 
ما سهمی را خریداری می کنیم و آن را تا باالترین 
سطح نگه می داریم و زمانی که متوجه شدیم قرار 
است ســهم ریزش کند، آن را به دیگری واگذار 

می کنیم؟
بازار بورس، بازاری اســت که »صبر« در آن 
حرف اول را می زند، به اضافه اینکه باید همه با هم 
و در کنار هم سود کنند تا این بازار پایدار بماند و به 
هدف اصلی آن، یعنی رشد اقتصاد کشور، برسد.

نکته پایانی که باید به آن اشاره کنیم این است 
که گاهی افــراد پس از اینکه پولــی را وارد بازار 
بورس می کنند و ســودی چشم گیر از آن به دست 
می آورند، به این فکر می افتند که همه اموال خود 
را نقد کنند و به میدان بیاورند و یکی از بخش هایی 
کــه به فکر نقد کــردن آن می افتند تــا در بورس 
ســرمایه گذاری کنند، کســب وکارهای کوچک 

است.
ممکن است کسی توانسته باشد با سرمایه ای 
۵۰ میلیون تومانی، حتی کمتر، کسب وکاری راه 
بیندازد و به واســطه آن چند نفری را هم مشغول 
کار کنــد؛ گاهی صاحبان این کســب وکارهای 
 با مشکالتی هم مواجه هستند، 

ً
کوچک که عمدتا

به این فکر می افتند که کارگاه را تعطیل و سرمایه 
را وارد بورس کنند تا هم سود بیشتری ببرنند و هم 
مشکالت کمتری سر راه شــان باشد؛ اما اگر این 
اتفاق بیفتد، معلوم نیست تکلیف آن چند نفری که 
از این راه امرار معاش می کردند، چه خواهد شد؛ 
به اضافه، همین کسب وکارهای کوچک هستند که 
روزی به شــرکت ها و کارخانجات بزرگ تبدیل 
می شوند و در اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهند شد.  
پس باید این نکته را در نظر داشت که بورس فقط و 
فقط مخصوص سرمایه گذاری پول هایی است که 
در حساب های بانکی مانده است و به آنها نیازی 

نداریم.

زندگی

سنگ کوچک

روز پر از دردســر و ســختی را 
پشت سر گذاشته بودم. روزهای 
بعد از تعطیالت فشرده و پرکار بود؛ پر از 
ارباب رجوع، کارهای متفاوت و بدو بدو، 
خســتگی چندبرابــر و طبــق معمول نه 
تشویقی، نه اضافه حقوقی. همین فکرها 
بیشــتر آزارم می داد. این وسط گاهی هم 
اتفاقی می افتاد که اوضاع خراب تر می شد. 
 آدم بدقلقی هم 

ً
پرونده  آقای ملکی که اتفاقا

بود، بــا ده، دوازده پرونده  دیگر روی میزم 
بود و دســتم ناگهان به لیوان چایی خورد 
و اتفاقــی که نباید می افتــاد، افتاد. حس 
اینکه ارباب رجوع فکر کند آدم شلخته ای 
هستم، کالفه ام کرده بود. بدتر اینکه همان 
لحظه آقای ملکی رســید و دادوهوار راه 
انداخت که بیشتر دوســتان و همکارانم 
از اتاق های شــان بیرون آمدند و هر کدام 
چیزی گفتند تا اوضــاع را آرام کنند. یک 
لحظه دلم می خواست از اداره فرار کنم و 

چند ساعتی خیابان ها را زیرورو کنم. 
به هر حال زیر بار فشارهای متفاوت، کارها 
انجام شد و با هر ســختی که بود خودم را 
به خانه رســاندم. خیلی کوتاه سالم کردم 
و دست هایم را شســته نشسته، کنار سفره 
نشســتم. به غذا خوردن در اداره عالقه ای 
نداشــتم و هرطــور بود خــودم را به خانه 
می رســاندم. محبوبه ایــن روزها را خوب 
می شــناخت. وقتی می فهمیــد از چیزی 
عصبانی و دلخورم، سکوت می کرد و به قول 

خودش سعی می کرد بهانه ای دستم ندهد.
 تا ساعت 

ً
امین و سارا نبودند؛ یعنی معموال

چهار کسی نمی ماند تا با من غذا بخورد، 
جز خود محبوبه. غذا را جلویم گذاشت. 
عدس پلو کــه دورتــادورش را با خرما و 
کشــمش تزئین کرده بود. بوی خوبی هم 
داشت. باعجله شــروع به خوردن کردم، 
قاشــق دوم را نخورده چیزی زیر دندانم 
صدا داد. همین جرقه کافی بود تا منفجر 
 
ً
شــوم. تکه ســنگ کوچکی که احتماال
محبوبه موقع پخت غذا ندیده و حاال زیر 
دندان من بود. باعصبانیت بشقابم را کج 
کردم توی ســفره و مثل آقای ملکی چنان 
دادوبیــدادی راه انداختم که کم مانده بود 
همسایه ها ماجرا را بفهمند. رفتم توی اتاق 
و در را محکم بســتم. بــه زمین و زمان و 

شلختگی محبوبه کلی بدوبیراه گفتم.
دقیق نمی دانم چقدر گذشــت که بچه ها 
آمدند. صدای پچ پچ های شان را می شنیدم 
و خودخوری می کردم، انگار هنوز حرصم 
خالی نشده بود. ســارا، دخترم با بغض 
پرسید: »به خاطر همین سنگ کوچولو؟«

می خواســتم در اتاق را باز کنم و باز هم 
فریاد بکشــم، اما جمله  سارا خیلی معنا 
داشــت. به خاطر ســنگ کوچکی همه 
چیز را سر محبوبه خالی کرده بودم. مگر 
چقدر سخت بود تحمل این سنگ چند 
میلیمتری؟ چقدر می توانست نقش منفی 
در زندگی من داشــته باشــد؟ من که از 
رفتار ناشایســت ارباب رجوعم آن قدر به 
هم ریخته بودم، همان رفتار را با عزیزانم 
داشــتم. بارها با خودم تمرین کرده بودم 
کــه جلوی زبانــم را بگیرم، امــا باز هم 
موفق نشدم. باپشــیمانی در را باز کردم. 
سفره جمع شده بود. سارا داشت ناشیانه 
بشقاب ها را روی میز می چید، با صدای 
در به سمتم برگشــت و دستپاچه گفت: 

»تولدت مبارک بابا...«
امین بــه خاطر لو رفتن جشــن تولدم آه 
بلندی کشــید و به مادرش نگاه کرد. باید 
سنگ کوچکی را که بین ما فاصله انداخته 

بود با کوه محبت عوض می کردم.

نفیسه محمدی
نویسنده

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

گاهی والدین برای ایجاد صمیمیت و نزدیکی 
بیشتر در خانواده، تالش می کنند فرزندان را در 
اتفاقات، مشکالت و تصمیم ها شرکت دهند 
و از آنها مشــورت بگیرند یا آنهــا را در جریان 
امور و مســائل مربوط به خانــواده قرار  دهند؛ 
گاهی نیز با هــدف تربیت مالی فرزندان، تمام 
مســائل مالی و معیشــتی خانواده را با آنها در 
میان می گذارند و آنها را از تمام جزئیات حقوق 
دریافتی، هزینه هــای زندگی حتی پس اندازها 
باخبر می کنند. اما بازگو کردن مسائل اقتصادی 
و مشکالت خانواده، در اغلب مواقع نه تنها به 
صالح فرزندان و والدین نیست، بلکه مسائل 
و آســیب هایی را برای آنها و درمجموع برای 

خانواده به همراه خواهد داشت.
یکی از آســیب های جــدی در این  زمینه، 
متوقع شــدن فرزندان در مقابل والدین است؛ 
تا جایی که ممکن اســت آنها را برای نخریدن 
اســباب بازی های مــورد عالقه یــا تفریحات 
مطلوب شان بازخواســت کنند. توقع دریافت 
پول بیشــتر از پــدر و مادر، داشــتن امکانات 
رفاهی کامــل و صرف هزینه هــای دلخواه از 
دیگر توقعات و پیامدهای منفی مطلع شــدن 
فرزنــدان از در آمدهــا و پس اندازهای والدین 
است؛ تأسف بارتر اینکه ممکن است این توقع 

و طلبکاری حتی پس از ازدواج نیز ادامه یابد و 
چشم طمع به اندوخته های مالی والدین همواره 

باقی بماند.
برخــی والدین بر این باورنــد که آگاهی از 
وضعیت مالی و دخل وخرج ســبب می شــود 
فرزندان با درک شــرایط اقتصــادی خانواده، 
نیازها و خواسته های خودشــان را با درآمدها 
هماهنگ کنند و از سطح توقع شان کاسته شود؛ 
اما حقیقت این  اســت که به تعادل رســاندن 
نیازهای فرزنــدان باید از راه هــای اصولی و 
مناسب دیگر دنبال شود که خالی از آسیب ها و 

پیامدهای منفی باشد.
از ســوی دیگر، اطالع فرزندان از مســائل 
مالی خانواده عالوه بر بروز مشکالتی در ذهن 
کودکان، ممکن اســت سبب شــود در دنیای 
کودکانه خود  میزان حقوق پدر و مادر و ســایر 
مسائل معیشــتی و اقتصادی خانواده را برای 
دوستان شان بازگو و آسیب های دیگری را ایجاد 

کنند.
بنابراین الزم اســت همســران بــا دقت و 
هوشــمندی، در کنار یکدیگر مســائل مالی 
خانــواده را مدیریت کننــد و ضمن خودداری 
از بیان دقیق میــزان درآمدهــا، پس اندازها و 
حساب های بانکی به فرزندان، گفت وگوهای 
مالی را به پشت درهای بسته ببرند و این امور را 
به عنوان مسائل خصوصی پدر و مادر در ذهن 

فرزندان تثبیت  کنند.

فرزندان برای  همیشگی  همراهانی 
   راه نرفته    

کودکان و اقتصاد خانواده
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

مساجد و پایگاه های بسیج همیشه انسان ساز بوده اند؛ طوری که 
بســیاری از شهدای جنگ تحمیلی و مدافع حرم از همین مراکز 
راهی دیار مبارزه با باطل شــده اند. پایگاه بســیج نبی اکرم)ص( 
در یکــی از محله های تهران نیز یکی از پایگاه هایی اســت که با 
ایده و طرح های نو دانش آموزان محل را جذب کرده اســت و با 
روش های تربیتی و آموزش عملی به آنها درس زندگی اســالمی 
می دهد. »احمد سلطانی« فارغ التحصیل رشته عمران دانشگاه 
صنعتی شــریف، در حال حاضر طلبه حوزه علمیه مشــکات و 
فرمانده پایگاه نبی اکرم)ص( است؛ او درباره طرح پنج شنبه های 
مســجدی می گوید: »دغدغه  دوســتان طلبه در حوزه مشکات 
ایــن بود که چه کار کنیم تا معارف، قــرآن و احکامی را که به ما 
رسیده است، با بیانی خوب و جذاب به بچه ها ارائه دهیم تا آنها 
را به مسجد جذب دهیم که در مجموعه تربیتی حوزه به یک مدل 

رسیدیم.«
ســلطانی ادامه می دهد: »شــیوه این طور بود کــه برای تمام 
روزهای هفته برنامه داشــته باشیم و روزهای پنج شنبه، مثل تمام 
هفته که بچه ها از ساعت ۷:۳۰ به مدرسه می روند، همین ساعت 
به مســجد بیایند و بعد از صحبت و بازی مختصر، خودشان را 
گروه بندی  کنند و همه فعالیت هــا، از صبحانه گرفته تا مدیریت 
کارها و برنامه ها با خودشــان باشــد. در این روز فقط بچه ها در 
مسجد هســتند و چون همه  کارها با آنهاست، از لحاظ فکری و 
روحی رشــد می کنند و مردانه به تجارب مهم زندگی می رسند. 
بچه ها به سه گروه تقسیم می شــوند که برای تابستان قرار است 
یک گروه چهارم هم به آنها اضافه شــود؛ در هر گروه ۲۰ الی ۳۰ 

دانش آموز از پایه ۶ تا ۱۲ هستند.«
مربیــان تربیتی این پایگاه از اعضای پایگاه هســتند و فضای 

نخبگانی در آن حاکم اســت. این طلبه فعــال می گوید: »در این 
شیوه آموزشی به جای صحبت کردن و آموزش مستقیم، تربیت 
و آموزش موضوعات مختلف به صورت غیرمســتقیم و عملی 
آموخته می شــود؛ مثل تئاتر، اردو رفتــن و موارد مختلف؛ برای 
نمونه ممکن است یک دعوای ساختگی ایجاد کنیم و رفتار بچه ها 
را بسنجیم، بدون اینکه خودشان مطلع باشند، بعد نکات تربیتی 
و احکام را در قالب داســتان به آنها آموزش می دهیم و رفتارها را 
تحلیل می کنیم؛ به این روش، رشــد در عین عمل می گوییم که 
بعدها این شیوه به عرفان جهادی تبدیل می شود؛ رشد بچه ها فقط 
در خواندن و فکر کردن نیست و رشد در وسط صحنه جهاد است. 
همین بچه ها بین خودشان گروه جهادی دارند و از ابتدای نوروز 
تا االن نزدیک به چهار سری بسته های ارزاق و کمک های مؤمنانه 

برای نیازمندان این محله و محله های دیگر برده اند.«

مسجدی پنج شنبه های 
   چراغ    

احمد سلطانی فرمانده پایگاه نبی اکرم)ص( درباره طرحی می گوید که نوجوانان را جذب مسجد می کند
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۱3  Bهشتگ سرباز
ســریال ســرباز در اولین روزهای پخش در زمان 
افطارگاهــی انتقــادات بســیاری را برانگیخت، 
نظرهایی که مختص منتقدان نبود، بلکه بسیاری از 
مخاطبان نیز از همان ابتدا وقتی با ریتم کند فیلم و 
همچنین شیوه  متفاوت روایت گویی داستان مواجه 
شدند، نتوانســتند آن طور که باید و شاید با سریال 
ارتباط برقرار کنند؛ امــا برخی مخاطبان حوصله 
کردنــد و قســمت های ابتدایی را دنبــال کردند و 
، این افراد از کســانی بودند که رفته رفته نه تنها 

ً
اتفاقا

جذب سریال شدند، بلکه بیش از دیگر سریال ها، 
به »سرباز« دل بسته شــدند. درواقع می توان گفت 
»ســرباز« مخاطبان صفر و صدی داشت؛ عده ای 
که این سریال را بیش از دیگر سریال های رمضانی 
دوست داشتند و عده ای که حتی حاضر نبودند برای 
گذران وقت آن را ببینند. جدیدترین ســاخته هادی 
مقدم دوست که متأســفانه زمان پخش آن متناسب 
با فرم و محتــوای متفاوتش نبود نتوانســت طیف 
وسیعی از بینندگان را مشتاق خود کند؛ اما مخاطبان 
محدودش را نیز راضی نگه داشــت. به عالوه این 
اشکال به سریال رمضانی شبکه سوم وارد است که 
برخی قســمت ها آن قدر کش داده می شود که حتی 
مخاطِب مشتاق را نیز دل زده می کند؛ مانند همین 
چند قســمت اخیر که قهر یلــدا و یحیی را روایت 
کرده اســت؛ اما با این همه نمی توان این مسئله را 
نادیده گرفت که این سریال، سریالی متفاوت بود، با 
شیوه ای ابتکاری و جدید که چه از لحاظ نویسندگی، 
به ویژه دیالوگ هایش، و چــه از حیث آموزش ها و 
حرف های زیــادی که برای گفتن داشــت و دارد، 
می توان آن را سریالی بسیار آموزنده و سالم دانست.
شــخصیت پردازی های ســرباز بســیار درست و 
به جاست و جای هیچ گونه نقدی را باقی نمی گذارد؛ 
 همان 

ً
از یلدا تا یحیی، حتی دریا و محمدطاهر دقیقا

جایی قــرار دارند که باید باشــند. به عبارت دیگر 
می توان »سرباز« را گامی برای تغییر ذائقه مخاطب 
دانســت؛ مخاطبی که به ســریال های پرهیاهو با 
داستان های ضعیف و شخصیت  پردازی های ناقص 
عادت کرده است و حاال ســرباز ۵۰ قسمتی آمده 

است تا کمی از این هیاهوها بکاهد.

 Bزیرخاکی شاد
اما سریال شبکه اول سیما، »زیرخاکی« که تلویزیون 
در ایام رمضان آن را رو کــرد؛ هرچند این رو کردن 
فقط به علت وضعیت اضطــراری کرونا و تغییر در 
کنداکتور برنامه های تلویزیونی بود، اما »زیرخاکی« 
نیز یک گام بسیار موفق در سریال سازی بود؛ سریالی 

که پیشــروی طنز در روایت یک برهه مهم تاریخی 
کشورمان، یعنی تاریخ انقالب دانسته می شود. این 
تابوشکنی با داستانی بسیار سنجیده جلو آمد و خیلی 
خوب توانســت مخاطبان را نیز با خود همراه کند. 
داستان خسته کننده نبود و کم پیش می آمد مخاطب با 
خود بگوید: چقدر داستان را کش می دهند. تا بیننده 
کمی خسته می شد، داستان بالفاصله با ایجاد یک گره 
یا باز شدن گره دیگر مخاطب را سرحال می آورد. طنز 
فیلم سخیف و دم دستی نبود؛ همه چیز »زیرخاکی« 
برای مخاطب جدید بود، حتی نوع روایت از انقالبی 
که خودش با چشــم دیده یا بارها تعریفش را از پدر 
و مادر، تلویزیون و ســریال های دیگر شنیده بود؛ اما 
جنس روایت این داستان بسیار قوی بود.»زیرخاکی« 
از حیث روایت یک داستاِن خوب حتی از »پایتخت 
۶« و »نون خ ۲« نیز پیشی گرفت؛ درواقع، می توان 
»زیرخاکی« را یکی از موفق ترین ســریال های طنز 

سال های اخیر صداوسیما دانست.

 Bمهندس ایرانی
 بی مخاطب هم نماند 

ً
و درپایان »بچه مهندس« که اتفاقا

و بسیاری از افرادی که در فصل دوم تماشای این فیلم 
را رها کرده بودند، بار دیگر بیننده فصل سوم مجموعه 
شدند. داستان جذاب، آموزنده و جدید بود و با وجود 
تمام ضعف هایش، توانست بعد از »زیرخاکی« توجه 
مخاطبان را به خود جلب کند. موضوع فرار مغزها و 
همچنین توجه به علم و علم آموزی همان چیزی است 
که باید برای پیشرفت کشور و رونق تولید اقتصادی و 
علمی بیش از پیش در دستور کاِر تولیدکنندگان آثار 
 بهترین و جدی ترین 

ً
فرهنگی قــرار بگیرد و این قطعا

قدم در ایــن حوزه، در شــب های رمضــان ۱۳۹۹ 
بود.»بچه مهندس« هم برای کودکان مناسب بود و هم 
برای بزرگ ساالن و می توانست تشویقی بسیار جدی 
در جهــت علم آموزی برای کودکان باشــد. هرچند 
تودرتویی و تصادفی بودن بسیاری اتفاقات، مانند ربط 
یک ماجرا به ماجرای دیگر گاهی بسیار بدون توجیه 
بود، اما درکل گره های زیاد داســتان موجب می شد 
داستان مخاطب را برای باز شدن این گره ها به دنبال 
خود بکشــاند.  کالگوپروری و قهرمان سازی حلقه 
مفقوده چندین سال اخیر، چه در حوزه سریال سازی 
و چه در سینما بوده است؛ اما »بچه مهندس« توانست 
 پسری نه از قشر مرفه، بلکه 

ً
جواد جوادی را که اتفاقا

از قشــر سختی کشیده جامعه اســت، به عنوان یک 
قهرمان معرفی کند و در نشــان دادن این قهرمان نیز 
اغراق نکرد، بلکه خطاهای او را نیز به تصویر کشید 
و توانست چهره ای واقعی از یک جوان سالم و پویای 

ایرانی ارائه دهد.

فرهنگفرهنگ

نشر

بهاره سحری
خبرنگار

فرهنگ

تازه ترین تدارک رسانه ملی برای 
مجموعه های تلویزیونی سریال 
بــا کارگردانی محمدحســین 
لطیفی است. ســریال که ابتدا 
قــرار بود با نــام »پلــه پله« به 
نویســندگی حســن وارسته و 
امیرعباس پیام ســاخته شــود، 
اکنون به »بوقلمــون« تغییر نام 

داده است.
نگارش این سریال ۳۰ قسمتی 

در این روزها در مرحله طرح قرار دارد و برای شــبکه  دو آماده 
می شــود. این سریال از مضمون طنز برخوردار است و با پایان 
مرحله نگارش، وارد پیش تولید و انتخاب بازیگران خواهد شد.

نعمت چگینی نیز تهیه کنندگی »بوقلمون« را به عهده دارد.

بوقلمون
سریال جدید محمدحسین لطیفی

   تلویزیون   

»آبنبات  کتاب  صوتی  نســخه 
دارچینی« نوشته مهرداد صدقی، 
به تازگــی با صــدای میرطاهر 
مظلومی از ســوی انتشــارات 
سوره مهر منتشر و در دسترس 
عالقه مندان به ادبیات طنز قرار 
گرفت.این اثر داستان جوانی به 
نام محسن را روایت می کند که 
با ماجراهای پیش بینی نشده ای 
مواجه می شــود؛ این ماجرا ها 

ناخواســته هم در زندگی خود او و هــم در زندگی اطرافیانش 
تأثیرگذار اســت. ماجرای »آبنبات دارچینی« که جلد بعدی 
کتاب »آبنبات هل دار« اســت، بین سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ 

می گذرد.

دارچینی آبنبات 
ماجراهای محسن با صدای مظلومی

   نسخه صوتی    

با استقبال نوجوانان »آن مرد با 
باران می آید« از سوی انتشارات 
کتابســتان معرفــت بــه چاپ 
نوزدهم رسید. این کتاب روایت 
داســتانی زندگی خانواده ای از 
طبقه متوسط در کوران انقالب 
اســت و وقایــع آن حــول یک 
گروه نوجوان کــه در رأس آنها 
شخصیتی به نام »بهزاد« است، 
اتفاق می افتد. »وجیهه سامانی« 

در »آن مرد با باران می آید« داســتان بهزاد را روایت می کند که 
ناگهان در مسیر انقالب قرار گرفته است... .

این رمان در دهه فجر ســال گذشته، تأیید و تقریظ رهبر معظم 
انقالب را به دست آورد.

   کتاب    

 آن مرد با باران می آید
چاپ نوزدهم اثر وجیهه سامانی

 گذری بر سریال های رمضانی رسانه ملی

ایرانی  مهندس 
 سرباز  پزشک

یرخاکی  قیمتی و  ز
نسیم اسدپور

دبیر گروه فرهنگ

بحران کاغذ

امروز کاغذ بخــش جدایی ناپذیر زندگی 
انســان شــده اســت. این محصــول در 
ســال های اخیر در کشور ما چنان در پیچ 
و تاب بازار گرفتار شــده که هر روز بیشتر 
از روز قبل گران می شود؛ اما مدتی آرامش 
به این بازار بازگشته بود تا اینکه بار دیگر و 
در چند هفته گذشته، بازار کاغذ با افزایش 
قیمتی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی ملتهب شد 
و این معنایی نخواهد داشــت جز کاهش 
مجدد قــدرت خرید ناشــران. در چنین 
شرایطی، به طور حتم بازار کتاب نیز تحت 
تأثیر قرار خواهد گرفــت و این به معنای 
گرانی و کم پیدا بودن یکی از اساسی ترین 
محصوالت فرهنگی تعریف شــده برای 
انســان امــروز اســت.  به همیــن بهانه 
گفت وگوی کوتاهــی با »بابک عابدینی« 
رئیــس اتحادیه صادرکننــدگان صنعت 
چاپ ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران داشــتیم و از او پرســیدیم 
چــرا قیمت کاغذ بار دیگــر و به صورت 

غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است.
بابک عابدینی در گفت و گو با خبرنگار 
»صبح صادق« گذشــته داســتان گرانی 
کاغذ در کشــورمان را چنین مرور کرد: 
»گرانی کاغذ از دو ســال پیش با دخالت 
دولــت و به هم ریختن عرضــه و تقاضا 
شــروع شــد و با توجه به کاهش عرضه، 
قیمت کاغذ به گونه ای نابه سامان شد که 
حتی با قیمت دالر نیز هماهنگی نداشت. 
بعد از رفع و رجوع نسبی وضعیت و آزاد 
شــدن عرضه و تقاضا، عرضه تا حدودی 
بیشــتر و قیمت کاغذ برای مدتی متعادل 
شــد. هم اکنون نیز با توجه به اینکه مدتی 
مرزها به دلیل شــیوع ویروس کرونا بسته 
بودند، عرضه یــا موجودی کاغذ در بازار 
کاهش یافت و این موجب سیر صعودی 
نرخ کاغذ شد. افزایش قیمت ارز نیز تأثیر 
زیادی روی قیمت کاالهای وارداتی چون 

کاغذ و مقوا گذاشت.«
او بیان کرد: »کاغذ انواع مختلفی دارد 
و ما در ایران مزیت تولید کاغذ را نداریم؛ 
زیــرا تولید کاغذ جــدا از آنکه به پالپ و 
چوب نیاز دارد، صنعت آب بری است و 
کشور ما منابع زیاد آب شیرین برای تولید 
کاغذ ندارد؛ اما صنایع تبدیلی کاغذمان 
قوی اســت؛ بنابراین بایــد منبع مان را به 
گونه ای مدیریت کنیم که بتوانیم کاالهای 
اســتراتژیکی دیگرمــان را وارد کنیم؛ از 
طــرف دیگر اگرچه کشــور در شــرایط 
اضطرار است و ما درگیر جنگ اقتصادی 
هستیم، بانک مرکزی اعالم می کند بدون 
انتقال ارز اجازه واردات کاال را نمی دهم؛ 
این در صورتی است که کاالهایی، از قبیل 
ماشــین آالت و مواد اولیــه در راه و بنادر 
داریم که اجازه ورود به کشور را ندارند؛ ما 
در شرایط اضطرار و تحریم نباید خودمان 

را تحریم کنیم.«
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایــران تصریــح کــرد: »هم اکنــون در 
خصوص ماشین آالت خطوط تولید چاپ 
و بسته بندی نیز تصمیم دیگری گرفته شده 
و گفته می شود اجازه ورود ماشین آالتی که 
بیشتر از ۱۰ ســال قبل تولید شده باشند، 
داده نمی شــود. این در صورتی است که 
ما تولید داخلی این ماشین آالت را نداریم 
و در چنین شــرایطی باید ارز کافی برای 
خرید دستگاه چاپ داشــته باشیم و این 
دستگاه بسیار گران است. هم اکنون هیچ 
چاپخانه داری نمی تواند برای ادامه بقای 
خود و افزایش توان تولیــدش از ۱ تا ۲۰ 
میلیون یورو برای آوردن یک دستگاه چاپ 
هزینه کند. این تصمیمات به اقتصاد بخش 

خصوصی کشور لطمه می زند.«

دنیای کودکان و نوجوانان امروز با دنیای کودکان 
دو یا سه دهه پیش و قبل از آن، حسابی فرق کرده 
است؛ نه از آن بازی های کودکانه دهه شصتی ها 
خبری هست و نه حال و هوای بچه های امروزی 
خیلی شبیه نســل آن روزهاســت؛ اما تا دل تان 
بخواهد ابزارهای نوین ســرگرمی در دســترس 
نســل امروز قرار دارد که گاهی حتی انتخاب را 
برای شان سخت و پیچیده می کند؛ از بازی های 
رایانه ای گرفته تا انیمیشن های رنگارنگ داخلی و 
خارجی و اسباب بازی های جذاب و البته پرمعنا و 

مفهوم، همه و همه دنیای سرگرمی و بازی کودکان 
و نوجوانان امروز را شــکل داده اند. در میان همه 
این ابزارهای نوین سرگرمی، بازی های رایانه ای 
به تنهایی داستان مفصلی دارند. بازی های رایانه ای 
یک یا حداکثر دو دهه پیش، به چند قلم بازی مهیج 
آن روزها، مثل آتاری، ِسگا و... محدود بود که هم 
ســرگرمی بود و هم رقابتی محدود و سالم میان 
نوجوانان یک یا چند خانواده؛ اما امروز شــرایط 
 فرق کرده و ســرعت تولید و عرضه انواع 

ً
کامال

مختلف بازی هــای رایانه ای در دنیا، فراتر از حد 
تصور رفته و جالب است که طراحان این بازی ها 
برای ایجاد جذابیت ظاهری برای مخاطبان، گوی 
سبقت را از همدیگر می ربایند؛ اما نکته مهم در 

میان انواع این بازی ها، پیــام تربیتی و اجتماعی 
خاصی اســت که البه الی مراحل مختلف بازی 
به کودک و نوجوان ما انتقال می دهند.  بی شک، 
بازی هــای به ظاهر ســرگرم کننده ای که عادات 
رفتاری و فکری خاص، از خشونت گرفته تا ابتذال 
و بی  بندوباری اخالقی را به زیرکانه ترین شــکل 
ممکــن به کودکان و نوجوانــان امروزی آموزش 
می دهند، پدیده ای نوین برای تغییر در »ســبک 
زندگی« امروز و فردای جامعه ایرانی هســتند؛ 
حاال این وســط هرچقدر هم عــده ای بخواهند 
بر طبــل اباحی گری و خوش خیالــی بکوبند، از 

حقیقت ماجرا چیزی کم نمی کند.
سال ۱۳۹۱ »مسعود مینایی« مدیرعامل وقت 

بنیاد ملی بازی های رایانه ای در گفت وگو با یکی از 
رسانه ها، هشدار داد عمده بازار بازی های رایانه ای 
در دست صهیونیست ها و فراماسونرهاست. حاال 
هشت ســال از آن هشدار گذشته و جای بررسی 
، مدیــران و برنامه ریزان فرهنگی و 

ً
دارد کــه اوال

هنری کشور چقدر به دفع خطر تهاجمی دشمن 
در این عرصه اهتمام داشــته اند و مســئوالنه کار 
، چقدر عرصه طراحی بازی های 

ً
کرده انــد و ثانیا

رایانه ای بومی و جذاب برای استعدادهای جوان، 
خالق و متعهد فراهم شــده اســت. پاسخ این 
 می تواند سرآغاز یک 

ً
پرسش ها هرچه باشد، قطعا

دوره تحول برای پاسخ به نیاز نسل امروز در دنیای 
بازی های رایانه ای باشد.

 بازی در ساخت صهیونیستی!
   برداشت    

پدیده ای  که فرهنگ کودکان را تهدید  می کند

حامد کرمانی زاده
خبرنگار
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آیت الله محمدتقی مصباح یزدی:  بزرگداشت 

خاطره   ۱۵ خرداد به این معناســت که ما 
حرکت مقدس مردمی که حاضر شــدند 
برای جان رهبرشان در یک روز چندهزار 
شــهید بدهند را تقدیس می کنیم، ما هم 

آماده ایم همین راه را ادامه بدهیم.

عبدالله گنجی:  نیروهای مؤمن به انقالب 

اســالمی ازجملــه محورهای ســخنان 
۱۴خــرداد رهبری که بایــد تبیین کنند، 
تفاوت ســه مقولــه »تجدد، اســتحاله، 
تحول« اســت. راز توفیق امــام ـ از نگاه 
رهبری ـ که باید از آن الگو بگیرند تا اسیر 
مدرنیته غربی و روشنفکری نشوند، توجه 
به تعبــد در عین نواندیشــی و روزآمدی 

است.

ســعید جلیلی:  نظارت جــدی و مؤثر بر 

عملکرد شرکت های دولتی که با بودجه 
بیش از هــزار میلیارد تومان به شــکلی 
 غیرمنطقی از دامنه رصد و بررســی مؤثر 
مجلس کنار گذاشته شده است، می تواند 
از اولویت های نخســت مجلس یازدهم 

باشد.

علیرضا زاکانی:  کشتی های حامل سوخت 

و  پتونیا  فاکســون،  فارســت،  فورچون، 
کالول یکی بعد از دیگری در  ونزوئال پهلو 
می گیرند. این یعنی افول  آمریکا و ظهور 
قدرت فرامنطقه ای به نام  ایران که امنیت 
و منافعش را در عمق دنیای غرب مقتدرانه 
تأمین می نماید. ملت ایران امروز، الگوی 
خودباوری و عزت خواهی مظلومین جهان 

شده است.

ســیدعباس صالحی:  قطرات خون شهید 

ســلیمانی یادآور خون یحیای نبی است 
که می جوشــید و نمی خشــکید. ترامپ 
و قاتــالن او تا پایان عمر نفس خوشــی 
نخواهند داشت. بیهوده دستکش مخملین 
خونین را پیش  نیاورند، انتقام سخت الهی 

برای شان آغاز شده است.

حسن خجسته:   حق شــهروندی و  حقوق 

بشر تا قبل از امنیتی شدن مسئله در غرب 
اســت، موضع ترامپ بیانگر آن اســت. 
به نقــل از »صبح نو«: او کــه از حوادث 
مینیاپولیس خشــمگین شــده، با جانی 
به شــلیک  خواندن معترضــان، تهدید 
کرد: مــن با فرماندار تیــم والز صحبت 
کردم و گفتم ارتش با اوســت. هر زمانی 
 که غارت شــروع شــد، تیراندازی آغاز 

می شود. 

نکته گرام

ســعید حجاریان یادداشــتی بــا عنوان 
»سوسیالیســم با چهره انسانی- اسالم با 
چهره رحمانی« نوشــته است که اکثر روزنامه های 
اصالح طلب آن را منتشر کرده اند. او یادداشتش را با 
تنظیر اوضاع ایران با کشــورهای کمونیستی بلوک 
شرق آغاز کرده است و آنگاه با مروری خاطره گونه، 
و  افتــاد  اتفــاق   ۱۳۷۶ خــرداد  در  را  آنچــه 
تئوری پردازی های روشنفکران اصالح طلب پیرامون 
»اسالم رحمانی« را راه نجات کشور دانسته است؛ 
او البته در توضیح آنچه در ســال های اصالحات بر 
فضای اندیشه ای و رســانه ای کشور گذشت، بیان 
کاملی ندارد که این موضوع می تواند ناشی از گذر 

زمان و نسیان یا تجاهل و تحریف باشد.
او نوشته اســت: »قائالن به این قرائت از اسالم 
اعتقاد داشتند )و دارند( که این دین نه فرمان به قتل 
می دهد و نه قائل به کشتار جمعی است و می گفتند 
پیامبر اسالم به  صفت رحمت  للعالمین آمده است 
و در یک کالم، رحمت خداوند بر غضبش سبقت 

دارد.«
روشن است آنچه حجاریان مطرح کرده است، 
قرائتی از اسالم نیست؛ بلکه شکل دادن و ساخت 
اســالمی جدید اســت که در آن، نه آنکه رحمت 
 خدای 

ً
خدا بر غضبش ســبقت دارد، بلکه اصوال

این اسالم نو، فاقد غضب و سراسر رحمت است؛ 
ازاین رو ابایی نداشــتند و ندارند که آیات جهاد را 
خشونت آمیز بدانند و هر گونه حد، تعزیر و قصاصی 
را غیرانسانی بدانند؛ چنانکه نوشتند و می نویسند و 

می گویند دین فرمان به قتل نمی دهد.
اگر آقای حجاریان یادش نمی آید یا نمی خواهد 
یادش بیایــد، در ذهن ما هســت کــه قائالن این 
نظریه به قیام کربال تاختند و آن را نتیجه خشــونت 
امیرالمؤمنین)ع( در »بدر« و »حنین« دانســتند و 
به همین نســبت هیئت های مذهبی، روضه خوانی 
و مجالس عزاداری را منشــأ خشونت و افسردگی 
معرفی کردند و می کنند؛ زیارت عاشورا را مرام نامه 
خشونت می دانستند؛ احکام دینی و فقه را ناکارآمد 
می شــمردند و به غدیر و امام زمان و بســیاری از 
مقدســات دینی و شــیعی اهانت می کردند. دفاع 
مقدس را تخطئه کردند و آن را برادرکشی نامیدند 
و شهدای جنگ تحمیلی را با سربازان هیتلر مقایسه 
کردند؛ دفن شهید در دانشگاه را برنمی تافتند حتی 
عکس و نام شهدا را به بهانه زیباسازی شهر از معابر 
پاک می کردند و می کنند. اســالم رحمانِی منظور 
آقای حجاریان همان اســالمی است که می گفت 
شعار مرگ ندهیم، با دشمنان اسالم و ایران مذاکره  

کنیم و در قضیه فلسطین کاسه داغ تر از آش نشویم.
پس از تعریف اســالم رحمانی، آقای حجاریان 
در بیانی شــگرف از مخالفان این قرائت از اسالم 
می نویسد: »از یک طرف، مخالفان اسالم بودند که 
 با جنگ و خون ریزی 

ً
اعتقاد داشتند این دین اساسا

ایران را فتح کرده و عملکرد جمهوری اســالمی را 
 
ً
نیز شــاهدی بر مدعای خود می گرفتند و صراحتا
می گفتند نمی توان بربریت را با پوششــی انســانی 

نادیده گرفت.«
باید برای آقای حجاریان یادآوری شــود که در 
دوران اصالحات، مخالفان اصلی اسالم و انقالب، 
حامی نظریه هــا و نظریه پردازان اســالم رحمانی 
 ایشان فراموش 

ً
و تســاهل و تســامح بودند. ظاهرا

کرده اند چه جوایز، هدایا و هزینه هایی که از ســوی 
کشورها و مؤسســات غربی، به پای سخنرانان و 

نویسندگان اجاره ای اصالح طلب می ریختند 
تا تساهل و تسامح را تبلیغ کنند. 

 علنی تر شد و 
ً
حمایت هایی که بعدا

امروز آنان که دم از اســالم رحمانی 
خشــن ترین  آغوش  در  می زدند، 

و ســفاک ترین دولت هــای دنیا 
تنفس می کنند و با قلم فرسایی 
و هتاکی علیــه ملت ایران، از 

ارتزاق  ایران  خزانه دشمنان 

 همین ها امروز به بربریت آمریکایی 
ً
می کنند. اتفاقا

چهره انســانی داده اند و نقاب بــر جنایات آمریکا 
می گذارند. به نظر، مشکل اینها خشونت و غضب 
یا رحمانیت نیســت، بلکه مسئله اسالم و انقالب 
است؛ چه آنکه اگر این گونه نبود، چطور طرح ارتباط 
با طالبان را در همان سال ها مطرح می کردند؟ اوج 
اسالم رحمانی اصالح طلبان را باید در فتنه ۸۸ دید 
که چطور با رحمانیت کامل در خیابان ها ریختند، 
آشوب به پا کردند و آتش برفروختند و البته به طور 
کامل تمجید و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی 

را دریافت کردند.
تا آنجا که تاریخ گواهی می دهد بهائی، برانداز 
داخلــی و خارجی، جریــان نفــاق و دولت های 
متخاصــم همگی خــود را طــرف دار اصالحات 
می دانستند و مشخص نیست آقای حجاریان به طور 
مصداقی چه کسانی را مخالف خود عنوان می کند؟
آقای حجاریان بعد از این ترسیم غلط از نوع اول 
مخالفان خود، تصویر نادرست دیگری به عنوان نوع 
دوم مخالفان خود نشان می دهد؛ او نوشته است: »از 
طرف دیگر، عده ای خشکه مقدس بودند که اسالم 
رحمانی را نواختند و گفتند این مفهوم بنا دارد اسالم 
 
ً
را لیبرالیزه کند و تا جایــی پیش رفتند که صراحتا

اعالم کردند، اسالم ِقتال دارد و شریعت دستور داده 
است: و قاتلوهم حتی ال تکون فتنه.«

در این عبــارات، آقای حجاریان با تمســک به 
مغالطه مسموم کردن چاه  و همچنین ضمیمه کردن 
توهین، مخالفان اسالم رحمانی را خشکه مقدس و 
در عبارات جلوتر متقشر نامیده است تا شاید راه را 
بر انتقاد بر این نظریه ببندد و این گونه القا کند که اگر 
کسی علیه اسالم رحمانی ایشان سخنی گفت، اهل 

تعقل نیست.
این در حالی اســت که منتقدان این نظریه، این 
قرائت من در آوردی از اســالم را نســخه کم رنگ 
اســالم آمریکایــی می داننــد که به دروغ، شــعار 
رحمانیت و اســالمیت می دهد، اما در اصل مبلغ 
لیبرالیسم و سکوالریســم از نوع آمریکایی است. 
چنانکه در همین عبارات آقای حجاریان مشخص 
است، ایشان حتی آیات قرآن را برنمی تابد و استناد 
به آیات را خشکه مقدســی می داند. ایشان توضیح 
نمی دهد آیات جهاد و قتال را چطور تفسیر می کند 
تا با اسالم رحمانی تطبیق کند. آیا ایشان هم مانند 
روشنفکران اصالح طلب قائل است این آیات به کار 
امروز نمی آید و در تعارض احکام و اعالمیه حقوق 
بشر، باید دومی را مقدم داشت؟ آیا ایشان هم احکام 
کیفری اسالم را منسوخ می داند؟ اگر کسی به قرآن 
استناد کند و خشونت قانونی ومبتنی بر شرع را قبول 
کند، خشکه مقدس نیست، بلکه متعبد به شرع و دین 

است. 
حجاریــان در ادامه با یک نقل قــول ناقص از 
آیت الله مصباح یزدی در صــدد برمی آید بار دیگر 
مخالفان نظریه اســالم رحمانی را بنوازد؛ او نوشته 
است: »فیلســوفان متقشــر هم به میدان آمدند و 

عباراتی این چنین گفتند: 

»اسالم به هر مسلمانی حق داده است که وقتی 
دید شخصی به مقدسات توهین می کند، خونش را 
بریزد و دادگاه هم« )مصباح یزدی، پیش خطبه های 

نماز جمعه تهران، ۱۳۷۸/۶/۱۲(.«
آیت الله مصباح در آن سال ها، هر هفته سخنران 
پیش از خطبه های نماز جمعه بود و مسائل مختلف 
جامعه اســالمی را به طور مبسوط و مفصل و البته 
عالمانه و محققانه بیان می داشــت و همان سال ها 
نیز جریان اصالحات به جای پاســخ گویی علمی 
به ســخنان آیت الله مصباح، ترجیح می داد لب به 
توهین بگشــاید، حتی کاریکاتور ایشان را بکشد 
و از اســتهزا هم ابایی نداشته باشــد. اکنون آقای 
حجاریان بدون توجه به بافت کالم و اســتدالالت 
آقای مصباح، یک جمله را بیان می کند و از آن نتیجه 
مطلوب خود را می گیرد؛ این در حالی است که این 
 
ً
استناد را حمل بر صحت کنیم و این سخنان را واقعا
از آیت الله مصباح بدانیم، چه آنکه با جســت وجو 
در کتاب نظریه سیاســی اسالم که خروجی همان 
سخنرانی هاست، بیانی شبیه این سخنان هم یافت 

نمی شود!
آقــای حجاریــان در ادامه باز به سوسیالیســم 
چنگ زده و نوشته است: »چکسلواکی مبدع یکی 
از اصلی ترین چرخش ها بود و به شــدت به آمریکا 
وابســته شــد و حتی، رادیوی اروپای آزاد در آنجا 
شکل گرفت. غرض آنکه افراط، چه در گرایش به 
سوسیالیسم و چه به اسالم، تفریط را بارور می کند.« 
وی نتیجه گرفته اســت: »یعنی به طور مشــخص 
کسانی که تن به اســالم رحمانی نمی دهند و آن را 
با انواع ابزارها محکوم و منکوب می کنند، کشور را 
به نقطه ای می رسانند که به یکی از پایگاه های مهم 
»دشمن« در منطقه تبدیل شود، حتی بدتر از دوره 

پهلوی.«
 با این ســخنان آقای حجاریان 

ً
نگارنــده کامال

همراه است و سرگذشت رفقای نزدیک ایشان گواه 
روشنی بر صحت این مطلب است. کسانی که در 
اوایل انقالب تندرو بودند و با مردم به سبب پوشش، 
خشن برخورد می کردند، کارشان به جایی رسید که 
در شبکه های انگلیسی و آمریکایی حتی وجود امام 
زمان)عج( را منکر شدند و احکام دینی را به سخره 

گرفتند.
 افراطی های اوایل انقالب، از سال ۱۳۷۶ 

ً
دقیقا

در دام تفریــط افتادند و امروز زنان شــان در خارج 
کشــف حجاب می کنند و به جــای ازدواج، تن به 
همباشی می دهند و مردان شان نیز گرای تحریم به 
دشمنان می دهند و با وزیر خارجه آمریکا و عربستان 
عکس یادگاری می اندازند. کســانی که به شدت به 
آمریکا، یا بهتر است گفته شود دالر آمریکا، وابسته 

شده اند.
 تا اینجای کار کســانی که دم از اســالم 

ً
 اتفاقا

رحمانی می زدند، خودشان را به جایی رسانده اند 
که در قلب پایگاه دشمن هســتند و اگر نبود تفکر 
انقالبی، کشــور را نیز به همان نقطــه می بردند؛ 
چنانکه در ســال هایی مطبوعات کشــور را بدل به 
پایگاه دشــمن کردند که با تیزبینی جریان انقالبی 
جلوی آنها گرفته شد؛ همچنین در جریان هسته ای، 
کشــور را به ورطه خطرناکی انداختنــد که باز با 
حضور جریان انقالبی، قدرت هسته ای به ملت 

بازگشت.

 

این حجــم از قلب واقعیت و وارونه نمایی مطالب، 
جز از مغز متفکر اصالحات برنمی آید.

 در همین راســتا، باز آقای حجاریان مصادیق 
جالبی را ذکر کرده اســت و می نویســد: »چنانکه 
می بینیم گفتارها و کردارهای ضددین بسیار شدت 
گرفته است، به حدی که انسان از نگارش آنها شرم 
دارد. سابق بر این جاذبه ماه رمضان به  حدی بود که 
افراد تارک الصاله، روزه دار می شدند؛ اما گویا این 
الگوی دین داری هم دستخوش تحول شده است و 

بسیاری از مردم هر دو را وانهاده اند.« 
، این گونه آمار دادن از یک تحلیلگر سیاسی 

ً
اوال

عجیب است و معلوم نیست منبع استقرای ایشان 
چیســت؛ چراکه برخی آمارهایی که با مشاهدات 
نیز هم خوانی دارد، خالف این را می گویند؛ چنانکه 
گرایش به زیارت، اعتکاف، عــزاداری، پیاده روی 
اربعین و حضور در بسیج و حوزه علمیه و مساجد 
از ســوی جوانان افرایش چشمگیری داشته است 
 قرنطینه دوران کرونــا بر آقای حجاریان و 

ً
و ظاهرا

آمارگیری او اثر داشــته و فقط ظرف زمان کرونا را 
لحاظ کرده که همه جا را خلوت دیده  است.

، باز هم ایشان قلب معنا کرده است و رندانه 
ً
ثانیا

از این مطلب گریخته اســت که ســال ها دوستان 
ایشــان در رسانه ها و دانشــگاه ها بر احکام دینی، 
قــرآن و معصومین تاختند و ذهــن جوانان را پر از 
شــبهه و انحراف کردند و با تساهل و تسامح راه را 
بر الابالی گری باز کردند و اکنون ایشان بدون توجه 
به این امور، احساس شرم از بیان برخی امور می کند 
که یاران ایشــان با وقاحت آن را ترویج می کردند؛ 
 گرایش های 

ً
البته این هم تمام ماجرا نیست و یقینا

غیردینی در بخشــی از جامعــه علت های فراوانی 
 نقد به اسالم رحمانی در این علت ها 

ً
دارد؛ اما یقینا

نیســت؛ بلکه به عکس، ترویج بی محابای اسالم 
رحمانی خود یکی از علل این اتفاقات اســت، نه 
آنکه پذیرش آن، راه درمان آن باشــد. عجیب است 

که منشأ درد را به عنوان دارو می کنند!
خوب است بین کسانی که دنبال گرین کارت و 
اقامت در کشور دیگری هستند یا از تارک الصاله و 
تارک الصوم تحقیقی شود تا مشخص شود اینان از 
نزدیکان فکری آقای حجاریان هستند یا جریانی که 

آقای حجاریان به آن می تازد؟ 
 حجاریان در پایان نوشــته خــود، چهره واقعی 
اسالم رحمانِی منظورش را عیان می کند و بار دیگر 
به قانون قرآنی قصاص می تازد تا نشان دهد مشکل 
داعیه داران اســالِم به اصطــالح رحمانی، جمعی 
خشکه مقدس قشری نیستند؛ بلکه ایشان از اساس 
با قرآن و قوانین اســالم مشکل دارند؛ ایشان نوشته 
است: »در پایان باید گفت، به لحاظ نظری و عملی 
به  پایان منطق »چشم در برابر چشم«، »ما و آنها«، 
»دشنام در برابر دشنام« و... رسیده ایم و نباید سنگر 
ثبات نســبی و همبســتگی ملی را بر پایه منطقی 
ناروشــن از کف بدهیم و مــردم را در مقابل مردم 
قرار دهیم و با تقابل گفتمانی، شکاف ها را افزایش 

دهیم.«
منطق چشم در برابر چشم، منطق قرآنی است 
)ســوره مائده آیــه ۵۵( و فقط با لحــاظ نظری و 
عملــی ناقص آقای حجاریان این منطق از بین رفته 
است، وگرنه بســیاری از نظریه پردازان همچنان با 
اســتدالالت عقلی و عرفی بــه قوانین الهی صحه 
می گذارنــد. دیکتاتوری جناب حجاریان نیز اینجا 
عیان می شــود که همه باید بی چون و چرا گفتمان 
بی در و پیکر اســالم رحمانی ایشان را قبول کنند تا 
از افزایش شکاف ها جلوگیری شود؛ این در حالی 
اســت که همواره بیشترین شکاف ها و خشونت ها 
در ســایه همین تفکر بر کشور تحمیل شده است و 
چه در داخل دولت بودند چه خارج از آن، آشوب و 

اغتشاش در پرونده شان است! 
در مجموع، آنچه اصالح طلبان اســالم 
و  بی یال  رحمانــی اش می نامند، شــیر 
دم و اشــکمی اســت کــه تصویری 
کاریکاتــوری از یک کفتــار را به 
نمایش می گذارد که در محتوای 
آن نه اســالم خفته اســت و نه 

رحمانیت. 

نقدی بر یادداشت سعید حجاریان با عنوان  »سوسیالیسم با چهره انسانی-  اسالم با چهره رحمانی«

 اسالم ستیزی
 با نام های فریبنده!

مهدی عامری
روزنامه نگار
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پاسدارپاسدار

یادداشت

شکست هژمونی آمریکا

 نقش ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
تحمیل شکســت ســخت اخیر بر هژمونی 
ایاالت نه چندان متحده آمریکا انکارناپذیر 
اســت؛ درواقــع ، مهم ترین نقــش در این 
ماجرا بــر عهده ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی بوده اســت و در الیه های پایین تر، 
مسئوالن دولت و ســایر نیروهای مسلح در 
این امر نقش آفرینی کردند. بعد از شــهادت 
بزرگ مرد مقاومت بین الملل، سپهبد شهید 
حاج قاسم ســلیمانی، منطقه و جهان دچار 
تحوالت شگرفی شد. شیوع ویروس کرونا، 
چه با ریشــه انســانی و چه با ریشه طبیعی، 
بخشــی دیگر از تحوالت را رقم زد؛ اولین 
حمله کوبنده علیه پادگان های نظامی آمریکا 
بعد از جنگ جهانــی دوم صورت گرفت و 
حســاب کار و حد اعمال قدرت جمهوری 
اسالمی دست آمریکایی ها آمد؛ در تحرکات 
تهدیدآفرین آمریکایی ها بعد از تکرار چندباره 
این خطرآفرینی هــا در خلیج فارس، با اولین 
نهیب شــناورهای تندروی ســپاه، همه این 
تهدیــدات جدی به یک شــوخی تلخ برای 
آمریکایی ها تبدیل شد؛ رزمایش های متعدد 
و مشــترک ائتالف به فرماندهــی آمریکا و 
انگلیس با کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
و نیروهــای فرامنطقه ای بخــش دیگری از 
تهدیدهــای نیروهای متخاصــم بود که این 
 احســاس خطــری برای 

ً
رفتارها نیز عمال

جمهوری اســالمی ایجاد نکرد.  در طرف 
دیگر، تحریم های نفتی و  اقتصادی جمهوری 
اســالمی که در دهه ۸۰ شــکل جدی تری 
به خود گرفت، با تالش مهندســان سپاه در 
مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
به یک فرصت سازندگی متکی به درون تبدیل 
شــد. یکی از محصوالت این اتکا به درون، 
ساخت بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی 
جهان در بندرعباس بود. ستاره خلیج فارس 
نیــز یکــی از باکیفیت ترین ســوخت های 
بنزین، گازوئیل و ســوخت جت جهان را در 
شرایط تحریم در ایران تولید کرد و کشور را 
صادرکننده این محصوالت نمود.  از طرفی، 
تحریم های اقتصادی   یک جانبه غول دالری 
جهان، یعنی آمریکا، نه تنها علیه ایران، بلکه 
علیه کشورهایی همچون ونزوئال که مستقل 
هستند، اعمال شد؛ البته کشوری مثل ونزوئال 
دانش، فناوری و قدرت جمهوری اســالمی 
ایران را نداشــت تا بتواند مانند ایران در این 
شرایط تحریم تاب آوری خود را به باالترین 
حد ممکــن برســاند؛ از این رو بر اســاس 
شراکت و رفاقت قدیمی دو کشور در مسئله 
استکبارســتیزی و نیز برخی همکاری های 
پیشــینه دار، تبادالت اقتصادی دو کشور به 
صورت خیلی گســترده و جدی با اعزام پنج 
تانکر شــناور بنزین تولیدشده در پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس آغاز شد؛ بنزینی که مازاد 
تولید در کشور بود و به سبب کاهش مصرف 
بنزین در ماجرای کرونا، هر روز بر حجم این 
مازاد تولید افزوده می شد. همراه آن با صدور، 
قطعات پاالیشــگاه ها و نیــز خدمات فنی و 
مهندسی متخصصان نفتی  کشور، به ویژه در 
مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، 
چرخ حرکت بســیاری از صنایع ونزوئال به 
حرکــت در می آید. اما پیام روشــن در هم 
کوبیدن »عین االسد« و موشک های نقطه زن 
ســپاه، نه امــروز در خلیج فــارس، بلکه در 
مسیری از خلیج فارس تا دریای کارائیب در 
اقیانوس های جهان شــنیده می شود. هرگونه 
تعرض به نفت کش های ارســالی ایران یعنی 
کوبیدن عین االســدهایی که این بار شــاید 
شدیدتر از قبل باشد و اینجاست که هزینه های 
موشــکی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران، 
به ویژه در سپاه به سرمایه گذاری برای امنیت 

تبدیل شده است. 

 BBBB با توجه به حضــور جهادی روحانیون 
و طالب بســیجی در ماجــرای مقابله 
با کرونا، می خواهیــم درباره ابعاد این 

خدمت رسانی بفرمایید.
افتخاری اســت که خدمات عزیــزان روحانی در 
عرصه مقابله بــا کرونا و درمان بیمــاران کرونایی 
موجب شــد رهبر معظم انقالب دو بار به شکلی 
از این خدمــات و فعالیت های طالب و روحانیون 
بسیجی و جهادی تقدیر و تشکر کنند؛ یک بار اول 
سال و یک بار هم در نیمه شعبان که این خود افتخاری 
برای ماست. همانطور که می دانید، حضور اثربخش 
روحانیون و طالب بسیجی و جهادی در این ماجرا 
 مشهود بود و روحانیت جنبه ای از رفتار نبوی 

ً
کامال

را از خود نشان داد.

 BBBB به صورت مصداقی درباره این حضور 
توضیح می فرمایید که در چه بخش هایی 
بوده اســت؟ البتــه ما بخشــی از این 
فعالیت ها را در بیمارســتان بقیه الله و 
در جاهای دیگر در مصاحبه با نماینده 
ولی فقیه در سپاه پوشــش داده ایم، اما 
می خواهیم جمع بندی را از زبان شــما 

بشنویم.
ما فعالیت ها را دسته بندی کردیم و در نهایت ۵۸ نوع 
فعالیت شناسایی شد که در پنج دسته اصلی تقسیم 
 ۲۴ ســاعته و 

ً
کردیم؛ بعضی از این خدمات واقعا

مجاهدانه بــود و مردم روحانیت واقعی را در لباس 
خدمت دیدند. دســته اول، اقدامات صورت گرفته 
برای بیماران کرونایــی بود؛ کمک به بیماران برای 
اقامه نماز و توصیه به دعا و توســل، اهدای خون از 
سوی طالب و روحانیون به بیماران، توزیع بسته های 
بهداشتی و غذایی، تشــکیل تیم های مشاوره برای 
خانــواده بیماران مبتال به ویروس و ایجاد روحیه در 
آنها، تفقد علما و روحانیون از بیماران بستری شده 
و خانــواده آنان و بدرقــه درمان یافتــگان ازجمله 
اقدامات در این دســته بود که هر کدام از این کارها 
خود توضیح مفصلی دارد. دســته بعدی، اقدامات 
صورت گرفته بــرای اموات بیماران کرونایی بود؛ با 
توجه به فتوای رهبر معظــم انقالب، پیگیری های 
مستمر به منظور اجرایی شــدن فتوای ایشان برای 
غســل، کفن، دفن و نماز میت کــه در اوایل توجه 
نمی شد، صورت گرفت که بحمدالله هم اکنون در 
همه جا انجام می شود. حضور طالب در آرامستان ها 
برای مراسم تغسیل، کفن، دفن و نماز میت و توصیه 
به خوانــدن قرآن، ادعیه و نماز شــب اول قبر برای 
اموات از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.دسته 
بعــدی اقدامات برای خانواده هــای متوفیان بر اثر 
ابتال به ویروس کروناست؛ در این حوزه سرکشی به 
خانواده متوفیان و ارتباط تلفنی و پیامکی، توزیع بسته 
معیشتی و مواد ضدعفونی کننده برای خانواده های 
نیازمند و تهیه و توزیع غذا برای خانواده های داغ دار 
را داشــته ایم که آمار دقیق آن به دســت آمده است.

در دســته اقدامات به منظور درمان و جلوگیری از 
انتشار ویروس هم غربالگری خانواده ها، ضدعفونی 
کردن معابر و مکان های عمومی، ارسال پیامک های 
بهداشتی به روحانیون و تشکیل قرارگاه های جهادی 
برای هماهنگی گروه های جهادی را داشــته ایم.در 
دسته اقدامات بعدی، اطالع رسانی و ایجاد روحیه، 
امیدبخشی و یاری رســانی به مردم و کادر درمانی 
را داشــتیم که در این حوزه، مستقر شدن طالب و 

روحانیون بسیجی در بیمارستان ها به منظور تقویت 
روحیه کادر پزشــکی، ترویج روحیه معنوی، دعا و 
تضرع به درگاه الهی، توزیع بسته های حمایتی میان 
نیازمندان، تبلیغ چهره به چهره با مردم و امیدبخشی 
با رعایت اصول بهداشــتی، تهیه و توزیع بروشور با 
محتوای فضیلت دعا، انتشــار احادیث پزشکی در 
فضای مجازی و تشــکیل تیم ویــژه ضدعفونی را 

داشته ایم.

0۹0۱000۱886/ مشکل محدودیت تسهیالت 

بسیجیان کد ۸۹ در بانک انصار را حل کنید.
0۹0۱000۹304/ پیشــنهاد می کنیــم کارکنانی 

که باالی ۲۵ ســال بازنشســته می شــوند، موقع 
بازنشســتگی از حقوق شــان کم نشــود، بلکه از 
پاداش شان به تعداد سالی که باقی مانده، کسر شود.
0۹۱2000782۱/ ســردار فرمانده محترم سپاه، 

 بــرای ضمانت وام  های انصــار تخفیفاتی 
ً
لطفا

قائل شوید. اکثر پاسداران دیگر نمی توانند ضامن 
همکاران شوند.

0۹۱00000230/ ورودی ســال ۸۵ هستم، اما 

هنوز خبری از عضویت مسکن یا وام مسکن برای 
این دوره نیست.

0۹۱0000465۱/ بــه منظــور ارائــه خدمات 

مطلوب تر و ارتقای ســطح معیشــت کارکنان، 

پیشنهاد می شود عالوه بر اتکا، با فروشگاه رفاه یا 
کوروش هم قرارداد ببندید و کارت های قابل شارژ 
در اختیار کارکنان بگذارید که ان شاءالله در فضای 

رقابتی خدمات مطلوب تری ارائه شود.
0۹۱0000۱56۹/ با توجه به پیگیری سهام داران 

و درج آن در صبح صادق، ای کاش بنیاد تعاون یا 
بانک انصار جوابی در خصوص علت عدم واریز 
سود ســهام ها برای اقناع سهام داران بدهند؛ البته 

بانک قوامین سود سهامش را پرداخت کرد.
0۹۱۱0000735/ از درج پیامم در صفحه روی 

خط از شــما ممنونم. ما شهرستانی ها دست مان 

 در خصوص بیمه های 
ً
به جایی نمی رســد. لطفا

تأمین اجتماعی به عنوان سابقه خدمت پیگیری 
بفرمایید.

 پیگیــری کنید چرا وام 
ً
0۹۱۱00068۹6/ لطفا

مســکن را نمی دهند؟ چرا ســود بانک انصار را 
ندادند؟

0۹۱۱000482۱/ یک پیشــنهاد، همان طوری که 

همکاران ارتشی و ناجا در دانشکده شهید محالتی 
سپاه قم و دانشــگاه امام حسین)ع( تهران تحصیل 
می کنند، دانشگاه امین ناجا و ارتش در مقطع دکتری 

از سپاه دانشجو جذب کنند./ یزدانی مازندران

0۹۱20003۹83/ کارگزینــی ســپاه  نــه تنهــا 

مرخصی اســتحقاقی نیروهای عملیاتی را برای 
نیروها لحاظ نمی کنند، ذخیره هم نمی شود؛ اما 
 
ً
مرخصی عملیاتی ربطی به استحقاقی ندارد. لطفا

پیگیری کنید.
0۹۱200085۹3/ چــرا ســاتا، ســوابق بیمــه 

تأمین اجتماعی شــرکت های پیمان کاری بخش 
خصوصــی را در ســنوات مثبت پاســداران و 

بسیجیان نمی پذیرد.
0۹۱2000070۱/ با توجه به کاهش نفر در کارت 

یکسان سازی خواهران پاسدار، قرار بر این شد که 
سهمیه اتکا را از یک به سه افزایش دهند؛ مدتی 
اجرا شــد، ولی برای عده ای از فروردین ۱۳۹۸ 
دوباره یک نفره شده و کســی جوابگو نیست. از 

کجا پیگیری کنیم؟
۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذارید پیامتــان را از طر

 رئیس سازمان بسیج اساتید، طالب و روحانیون کشور در گفت وگو با صبح صادق

 لطفا در ضمانت های وام بانک انصار تخفیف قائل شوید
   روی خط    

رئیــس هیئت امنای مؤسســه بهداری رزمی دفــاع مقدس و 
مقاومت گفت: »وظیفه داریــم عملکرد بخش های مختلف 
پزشــکی و مجموعه بهــداری رزم را در دوران دفاع مقدس با 

تدوین کتاب و آثار متنوع به نسل جوان ارائه دهیم.«
ســردار سرلشکر پاسدار »ســیدیحیی صفوی« درباره هیئت 
امنای مؤسســه بهداری رزمی دفاع مقــدس و مقاومت اظهار 
داشــت: »مهم ترین رســالت بهداری رزمی دفــاع مقدس و 
مقاومت، برقراری ارتباط بین بخش های کشــوری و لشکری 
 و نهاد هــای مردمــی در امور مربــوط به بهداشــت و درمان 

است.«
وی گفت: »بهــداری رزمی ازآنجاکــه از نیرو های جهادی و 
متخصص در حوزه پزشکی برخوردار است، تاکنون در مواقع 

بحرانی توانسته است کارآمدی باالیی داشته باشد.«

کارآمدی بهداری رزم
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: » آنچه امروز نظام والیی را زنده 
نگه داشته، انتخاب رهبری از جنس امام)ره( بود که دشمنان از 

ذکاوت ایشان به شدت می ترسند.«
حجت االسالم والمسلمین »عبدالله حاجی صادقی« نماینده 
ولی فقیه در ســپاه، در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی)ره( 
در گلستان شــهدای اصفهان اظهار داشت: »مطابق با بیانات 
رهبر معظم انقالب، بزرگ ترین دســتاورد انقالب اســالمی 
ما، جایگزینی ارزش های اســالمی به جای ارزش های غربی 

است.«
وی افزود: »این انقالب نه تنها ارزش ها را تغییر داد، بلکه زمینه 

ظهور امام عصر)عج( را نیز فراهم ساخت.«
وی تصریح کرد: »این ســبب افتخار ماست که امام ما با مرگ 

طبیعی از دنیا رفت و دست دشمن هرگز به ایشان نرسید.«

رهبری از جنس امام)ره(
به مناسبت بزرگداشت سی ویکمین سالگرد ارتحال بنیان گذار 
کبیر انقالب اســالمی، همایش دوچرخه ســواری به مسافت 
حدود ۴۷ کیلومتر از دانشــگاه افسری و تربیت پاسداری امام 
حسین)ع(  تا حرم حضرت امام خمینی)ره( با حضور جمعی 
از دانشجویان، مربیان و بسیجیان دانشگاه با هدف تجدید بیعت 

با آرمان های امام راحل برگزار شد.
ســرهنگ »رســتمی« معــاون ورزش و آمادگی جســمانی 
دانشــگاه افسری و تربیت پاســداری امام حسین)ع( با اعالم 
این خبر اظهار داشــت: »این برنامه ها با هدف تعمیق فرهنگ 
دینــی و اعتقادی از دانشــگاه تــا حرم مطهر حضــرت امام 
خمینــی)ره( برنامه ریزی شــد و به صــورت نمادین اهمیت 
 ورزش در نیرو هــای مســلح را مــورد تأکیــد قــرار خواهد

 داد.«

تجدید میثاق

 عمل  روحانیت در مقابله با کرونا 
 پیروی از سلوک نبوی  بود

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

 بسیج طالب و روحانیون از آن اقشاری بودند که از ابتدای همه گیری ویروس کرونا در کشور، به عنوان نیروهای جهادی وارد عرصه شدند و همانند ماجرای 
سیل و زلزله در کنار مردم حضور یافتند و خدمت های بی نظیری را در این عرصه در خطرناک ترین خطوط خدماتی و درمانی به مردم ارائه کردند. برای جمع بندی 
مجموعه این خدمات و دریافت آمار آن، خدمت »حجت االسالم غالمرضا شفیع زاده« رئیس سازمان بسیج اساتید، طالب و روحانیون کشور رسیدیم. در 

ادامه خالصه ای از گفت و گوی ما با وی را می خوانید.

حسن ابراهیمی
خبرنگار

عکس : حامد گودرزی

استاد محترم جناب آقای دکتر اسحاق طاهری
از خبر درگذشت همسر گرامیتان متاثر شدیم، ما را در غم خود شریک بدانید، از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای جنابعالی و خانواده محترمتان  صبر جزیل مسئلت داریم. 

اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان مجتمع آموزش عالی شهید محالتی)ره(



قبیله عشق

قرآن مونس تنهایی من

به منزل حــاج  نوروزعلی رفته 
بودم، دیدم یک قرآن بزرگ روی 
طاقچه خانه دارند، گفتم: »شما که سواد 
نداری، قرآن به این بزرگی به چه درد شما 

می خوره؟«
او که مدت زیادی از سال را کشاورزی 
می کرد و از اهالی روستا بود، جواب داد: 
»این قــرآن مونس و همــدم تنهایی منه. 
تمام درد و دل های خودم رو به این کتاب 

آسمانی می گم.«
در روز اعــزام، در حالــی که باعجله 
و مثل شــکار در حال فرار بود، به سمت 
اتوبوس ها می رفت. به او گفتم: »حاجی 
این همــه عجله برای چیــه؟« خندید و 
رفتند،  داد: »دوســت هام همــه  جواب 

ممکنه من جا بمونم.«
به نقل از دوست شهید

»حــاج نوروزعلی قربانی« در روســتای 
»گرمنه پشت« از توابع بسطام شاهرود به 
دنیا آمد. او کشاورزی زحمت کش و فعال 
بود. قدی بلند بــه بلندی همت یک مرد 
داشت و روزی حالل را با کار کشاورزی 
سر ســفره خانواده می گذاشــت. حاج  
نوروزعلی به عنوان بســیجی داوطلب به 
اهواز اعزام شــد و در ۲۵ دی ماه ۱۳۶۵، 
به همراه تعداد زیادی از هم سنگرانش، از 
جمله شهید »حاج  محمدعلی کاظمی« و 
شــهید »محمدباقر صفری« در حالی که 
برای رزمندگان غذا تهیه می کردند، حین 
بمباران هوایــی نیروهای بعثی در منطقه 

»هفت تپه« به فیض شهادت نائل آمد.

 او تفسیر انتظار بود
مسیر تو یکتا مسیر عاشقی است. هرکه در 
این مســیر افتاد صالبت کوه ها را به دوش 
کشــید و آنکه به رکاب تو رســید، سرعت 
طوفان گرفت و هر کس که تو را دید، عالمی 
را روشــن کرد؛ چراکه آقاجان، تویی مرکز 
این دایره هستی و بهانه خلقت؛ برای همین 
است هر کس که تو را داشت، همه را داشت 

و هرکه تو را نداشت، تنهای تنها شد.
در روزگاری کــه صداهــا در حنجــره 
می خشکید، قلب ها یخ می کرد و نگاه ها 
مبهوت از »به کجا رسیدیم«ها بود، مردی 
به شما دل بسته بود که دلش دریا بود و دامنه 
اندیشه اش به وسعت آسمان ها؛ مردی که 
آمده بود فریاد مظلوم را بشــنود و صدای 
ناله  کودکان تکیــده از فقر را آرام کند؛ آن 
مرد آمده بود فریاد بزند راه را گم نکنید، راه 
از جاده انتظار می گذرد و انتظار، نشستن 

عاطل وباطل نیست.

 Bموالی من
او تفســیر انتظار بود؛ انتظاری که با عطر 
وجود شما آغشــته بود و به آهنگ عاشقی 
و شهادت مزین. او منتظر بود که صالبت 
و  حیدری)ع(  شــجاعت  حســنین)ع(، 
تکلم فاطمی)س( و زینبی)س( را با خود 
داشت. او لطافت شبنم پاکی را داشت که 
پاکی اش به یاد همه گلبرگ ها خواهد ماند. 
 او رهبــر کبیر انقالب ما، امام خمینی)ره(

 بود.
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کتیبه سبز

 فتح پشت فتح
بدون شــک مالقاتی  است ما را با خدا 

در پیش
چه باک از اینکه می آید به سر صدها بال 

در پیش؟!
کســی را جرئت پیمودن این راه جز ما 

نیست
که سرها ریخته از ابتدا تا انتها در پیش

همیشــه از خدا رزق شهادت را طلب 
کردیم

چه شــب هایی که تا صبح است دستان 
دعا در پیش

بــه هر تقدیــر رد خواهیم شــد از نیل 
طوفانی

که »موســی« باز خواهد کرد راهی با 
عصا، در پیش

کسی اینجا به لطف عشــق پای از سر 
نمی داند

ببین مانده است ســر در پشت و افتاده 
است پا در پیش

 فتح هایی پشت هر فتح است بعد 
ً
یقینا

از این
که گفته »پیر« ما داریم خرمشهرها در 

پیش
محمد شکری فرد

 
حسن ختام

   تلخند    
تالش برای سر پا نگه  داشتن ایاالتی که دیگر متحد نیستند! 

ترامپ برای خفه کردن صدای مردم آمریکا، دستور استفاده از نیروهای ارتش و گارد ملی را صادر کرده است./ کارتونیست: پیتر بروکز از آمریکا

رسول خدا)ص( فرمودند: ای علی، مژده باد تو را که اگر عمل تو را به تنهایی در این روز با عمل تمامی 
امت محمد بســنجند، عمل تو بر آنها می  چربد؛ زیرا خانه  ای از خانه  های مشرکان نیست، مگر آنکه با 
کشته شدن عمرو خواری و زبونی در آن وارد شد و خانه  ای از مسلمانان نیست، جز آنکه با قتل او عزت 

و شوکتی در آن داخل گردید.
)مجمع البیان،  ج 4، ص 533(

خالصانه  عمل  جایگاه   
   صادقانه    

زیبا زیستن و موفقیت برآورده شدن تمام آرزوها نیست؛ درست گام برداشتن و توکل بر خداست. نعمت 
بزرگ خداوند برای تو در زندگی، بی خبری ات از مهلت حیات اســت تا بدون ترس، معنای شــیرین 
»امید« را در مسیر خواسته هایت دمادم تجربه کنی؛ »امید«، ارزان ترین داروی هستی که بر هر بیماری 
شفاست. آغاز کن زندگی را به لذت »امید« به مهر و قدرت خداوند که  بی کران و بی همتاست، آغاز کن 

و با »امید« در مسیر آرزوهایت پیش برو...

و...  با امید پیش بر
   صبحانه    

تو بمان!
نکتــه: روزی مجنون دل افــگار، از روی 
سجاده شخصی که در حال عبادت بود، 
رد شد. شخص عابد نماز خود را شکست 
و باعتاب به مجنون گفت: مردک، در حال 
رازونیــاز با خدا بودم، تو چرا این رشــته 
ارتباط را بریــدی؟ مجنون لبخندی زد و 
گفت: من عاشــق بنده ای از بندگان خدا 
هســتم و تو را ندیدم، تو چگونه عاشــق 
خــدای خالق همه بندگانی و مرا دیدی و 

ارتباط خود با خدا را گسستی؟
نظــر: یک مــاه بندگی و عبــادت در 
مهمانی خدا به اتمام رســید. مواظب 
ارتبــاط و اتصال مان با خدا باشــیم و 
حال خوب بندگی را تا مهمانی بعدی 
در خود حفظ کنیم. نکند ظواهر پرزرق 
و برق دنیایی حال خوش بندگی مان را 
ناخوش و ارتباط اصلــی ما را با خدا 
قطع کند.پشت کردم به گناه، پاک شوم 
در رمضان همه ترکم بکنند عیب ندارد، 

تو بمان 

   نکته نظر    

چربی ها همیشــه در نظــر افراد 
موادی بد قلمداد می شــوند، اما 
جالب است بدانید همه چربی ها 
مضر نیستند. شما می توانید با خوردن چربی سالم به عملکرد طبیعی مغز 
و سیستم عصبی، کاهش کلسترول، حمایت از سالمت قلب، محافظت 
در برابر بیماری خشکی چشم و کاهش التهاب در بدن خود کمک کنید؛ 

فقط کافی است چربی های سالم را انتخاب کنید. 
چربی ها به دو گروه اشباع شــده و اشباع نشده تقسیم می شوند؛ چربی  
اشباع شــده به نوعی از چربی  گفته می شود که شامل  تری  گلیسریدهایی 
 پیوند یگانه هستند؛ 

ً
است که فقط حاوی اسیدهای چرب اشباع یا عمدتا

گوشــت پرچرب، روغن جامد،خامه،کــره و... نمونه هایــی از چربی 
اشباع هستند که برای ســالمتی بدن ضرر دارند. چربی های اشباع نشده 
به تری گلیســرید هایی گفته می شــود که فقط حاوی اسیدهای چرب با 
پیوند چندگانه  هســتند و نه تنهــا ضرر ندارند، خیلی هــم فایده دارند. 
چربی های امگا۳ نوعی اســید چرب غیراشــباع هســتند؛ ماهی های 
 چرب مانند ســالمون و قــزل آال ازجمله مــواد غذایی حــاوی امگا۳

 هستند. 
جالب اســت بدانید اگــر فقط دوبــار در هفته از غذاهــای دریایی 
اســتفاده کنید، امــگا۳ مورد نیــاز خود را تأمیــن کرده ایــد؛ »گردو« 
سرشــار از امگا۳ اســت، »دانه کتان« نیــز دیگر مــاده غذایی حاوی 
امگا۳ اســت که می توانید از آن در ســاالد، ســوپ و نان استفاده کنید؛ 
همچنیــن »دانه  چیا« مملو از مواد مغذی اســت که عــالوه بر امگا۳، 
حــاوی پروتئین، فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی اســت و می توانید آن را 
در غالت و ســاالدهای خود قرار دهید. تخم مــرغ و آجیل  دیگر منابع 
این چربی های خوب هســتند. همچنین بهتر اســت به جای استفاده از 
 روغن های جامد، از روغن های مایع، مانند روغن زیتون و کانوال استفاده

 کنیم.

   سالمت    

ید!  چربی بخور

یکی از ویژگی های خاص حاج قاســم شــجاعت و جسارت 
میدانــی او بــود. در دوران دفــاع مقــدس در طریق القدس، 
فتح المبین، بیت المقدس، والفجر۸، کربالی۵ و... همیشه به قلب دشمن 
می زد و پیش روی می کرد؛ تا آخر جنگ و بعد از آن در قرارگاه قدس نیز این 
جســارت و شجاعت را ادامه داد. در ســوریه، در تمام خطوط عملیاتی 
هجومی و دفاعی حاضر شــد. در »باشــکوی« در حلب،  مقابل هجوم 
تیرهای مستقیم داعش قرار گرفت. در »سابقیه« در جنوب حلب، ماشین 
او را به رگبار بستند. در »قلعه حلب« در برابر هجوم تیر قناسه دشمن قرار 
گرفت. در شمال »حماه«، انتحاری دشمن در نزدیکی حاج قاسم منفجر 
شد. موشک نزدیک او منفجر شد. اولین نفری بود که با بالگرد به حلب که 
محاصره شده بود، وارد شد و مورد هجوم ضدهوایی دشمن قرار گرفت. 
اولین نفری بود که با هواپیما دوبار شــبانه همچنین در روز وارد فرودگاه 
حلب شــد؛ این در حالی بود که تیر مســتقیم توپ ۲۳ گروه تروریستی 
ل باند را زیر آتش داشت و موشک های ضدهوایی و راکت های 

ُ
النصره ک

دشــمن فرودگاه را زیر آتــش قرار داده بودند؛ بعــد از آن دیگر نیروها را 
آوردند، سپس فرودگاه حلب شبانه روزی شد. اولین فردی بود که فرودگاه 
»تدمــر« را با فرودش بازگشــایی کــرد. اولین نفری بود بــا بالگرد به 
»جبل الغراب«، »ســنجری« و »بئر ال طیاریه« رفت که در یک جناح آن 
آمریکایی ها در جناح دیگرش داعشــی ها بودند و موجب تقویت روحیه 

رزمندگان و فرماندهان میدانی شد.
 سردار »محمدرضا فالح زاده«از همراهان شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی

 در جنگ با داعش با نام جهادی »ابوباقر«

   سردار دل ها    

نفر اولین 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه


