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به عمل کار برآید...

مجلس یازدهم به عنوان »مجلس 
انقالبی« را به خود اختصاص داده 
است. به طور قطع، مجلس انقالبی دارای 
الزاماتی است که اگر مورد توجه نمایندگان 
محترم قرار نگیــرد، خروجی این مجلس، 
عمل انقالبی نخواهد بــود. مالک و معیار 
انقالبی بــودن و نبودن مجلــس، نه قیل و 
قال ها، بلکــه کارآمــدی و اثربخش بودن 
مجلس اســت. فهــم و درک درســت از 
کارآمــدی مجلس انقالبــی را با یک مثال 
سنجش پذیر می توان آسان کرد؛ چند سال 
قبل، رهبر معظم انقــالب فرمودند: امروز 
بهترین راه مبارزه با آمریکا، گره گشــایی از 
مشکالت مردم اســت. معنای این عبارت 
حکیمانه، آن اســت که اگــر یک بعد مهم 
باشــد،  استکبارســتیزی  انقالبی گــری، 
انقالبی ترین افراد، یعنی استکبارستیزترین 
افراد، همانا کسانی هســتند که با تالش و 
مجاهدت شبانه روزی به دنبال گره گشایی از 
مشکالت مردم هستند. اکنون با این معیار و 
مالک خدشه ناپذیر و حکیمانه می توان سره 
را از ناسره و نماینده و مجلس انقالبی را از 

نماینده و مجلس غیرانقالبی متمایز کرد.
بنابراین مجلس و نماینده انقالبی، نه به ادعا 
و شــعار، بلکه به عمل و کارآمدی از حیث 
گره گشایی از مشکالت کشور و مردم است. 
الزامات مجلس و نماینده انقالبی، به طور 
صریح، شفاف و کامل در پیام رهبر حکیم 
انقالب اســالمی که در مراســم افتتاحیه 
مجلس یازدهم قرائت شــده، آمده است. 
ایــن پیام به گونــه ای عالمانــه و واقع بینانه 
تنظیم شده است که بسیاری از کارشناسان 
و صاحب نظــران از آن به عنوان نقشــه راه 
مجلس یازدهم یاد کردند. در بخشی از پیام 
راهبردی رهبر فرزانه انقالب اسالمی آمده 
اســت: »صدور آرامش و اطمینان به افکار 
عمومی کشور در نطق ها، تعامل برادرانه با 
قوای مجریه و قضائیه، نســخ قوانین زائد و 
مزاحم و اجتناب  از تکثر قوانین، توصیه های 
دیگر اینجانب به شــما نمایندگان است.« 
اکنون سؤال این است که آیا نمایندگان محترم 
مجلس یازدهم در اعمــال صالحیت ها و 
شئون نمایندگی، طبق نقشه راه ترسیمی از 
ســوی والیت که تضمین کننده موفقیت ها 
و کارآمدی مجلس اســت، عمل می کنند؟ 
در ایــن نقشــه راه، توجه بــه اولویت ها، 
آرامش بخشی به افکار عمومی در نطق ها و 
تعامــل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه، از 
اهمیت بیشتری برخوردار است. دلسوزانه 
باید گفــت، آنچه در جلســه حضور وزیر 
خارجه در مجلس و حواشی آن و همچنین 
حواشی طرح ســؤال از رئیس جمهور رخ 
نمایاند، نشــان می دهد برخی نمایندگان، 
گویا نقشــه راه را گم  یا  فراموشی کرده اند. 
گرچه تحقیــق و تفحص، تذکر، ســؤال و 
استیضاح حق نمایندگان محترم است، لکن 
سخن اصلی در این نوشتار به استناد آن پیام 
حکیمانه، رعایت نــکات راهبردی، چون 
توجه به اولویت ها، آرامش بخشی به افکار 
عمومی در نطق ها و تعامل برادرانه با سایر 
قوا، به ویژه قوه مجریه در این شرایط حساس 
اســت. بدون تردید گشودن باب مجادالت 
بی فایده و راه انداختن هیاهوهای آن چنانی 
علیه این و آن، هرچند ممکن است به زعم 
و گمان عده ای نشان عیار انقالبی گری باشد، 
لکن به دلیل فاصله گرفتن از فضای منطقی 
و محیــط آرام تعاملــی، به منظور کشــف 
راه حل های اصولی برای مشکالت کشور، 
به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، در 
نهایت به ضرر مجلس و نمایندگانی خواهد 
بود کــه از منظر خود و دیگــران به صفت 

انقالبی آراسته شده اند.

سرمقاله

 اخیــرا دربــاره موضــوع ورود نیروی 
هوافضای سپاه به صنعت خودروسازی 
بحث هایی شده است که در این زمینه الزم است 
نکاتی مدنظــر قرار گیــرد. امــروز در موضوع 
بومی ســازی و نگاه به توان و ظرفیت داخلی در 
کشور اجماع وجود دارد و پیمودن این مسیر و قطع 
وابستگی به خارج در حوزه های گوناگون، مستلزم 

ایستادگی و استمرار در تالش است.
در ایــن حــوزه باید نقشــه راه رســیدن به 
خودروســازی مطلوب بسیار تعیین کننده است. 
برای جبران عقب ماندگــی در حوزه خودرو باید 
سیاست پلکانی در نظر گرفتن اولویت ها را دنبال 
کنیم تا در چندسال آینده بتوانیم به شرایط ایده آل 
برسیم. در واقع باید بومی سازی را به ۱۰۰ درصد 
برســانیم و از وابستگی به طور کامل رها شویم و 
این مهم، تحقق یافتنی اســت. هم زمان هم باید 

محصوالت تولیدی را کیفیت  و ارزان کنیم.
اما درباره کمک ســپاه و نیروی هوافضا برای 

ایــن منظور، باید دانســت فرماندهــی و محور 
اصلــی اداره و مدیریت حوزه خــودرو برعهده 
وزارت صمت و خودروســازان است و با تقسیم 
کار درســت و بهره گیری از توان شــرکت های 
دانش بنیان و مجموعه های علمی می توان به نتایج 
و دستاوردهای ارزشمندی رسید که در این زمینه 

ما کمک کننده هستیم، نه تولیدکننده.
قدمت صنعت خودروســازی در کشور بیش 
از ۶۰ سال اســت؛ البته مشکالت زیادی در این 
حوزه وجود دارد کــه واکاوی آن فرصت دیگری 
را می طلبد. امروز می بینیــم مدیران در صنعت 
خودروسازی کشــور و وزارتخانه مصمم هستند 
وابستگی را قطع کنند. نکته مهم این است که نباید 
انتظار کار ویژه ای را در کوتاه مدت داشت، اما این 

ریل گذاری ما را به نقطه خوبی خواهد رساند.
در نیروهای مسلح، به ویژه نیروی هوافضای 
سپاه ورود ما به هیچ وجه در مسئله تولید خودرو 
نخواهد بود؛ ما تولیدکننده نیستیم؛ کار ساخت 

با خودروســازان اســت، ما به رفع کاستی هایی 
که عزیزان مان در صنعت خــودرو دارند، کمک 
می کنیــم. نیــروی هوافضــا با دســت یافتن به 
فناوری هایی در لبه فناوری های روز دنیا، توانایی 
ساخت پیچیده ترین سامانه های پدافند هوایی را 
که خود مجموعه ای از دانش های مختلف است، 
دارد. در حوزه تولید موشک و پهپاد فناوری های 
روز دنیا در اختیار ماست و همگی هم نتیجه کار 
بومی خودمان بوده اســت. حــال که در صنعت 
خودرو در بخشی از قطعات وابستگی وجود دارد، 
ما با این توان برای بومی ســازی کمک خواهیم 
کرد. از سویی، آدرس صنعت گران و شرکت های 
دانش بنیان داخل را، ما بیشتر از دیگران می دانیم؛ 
چون برای دست یافتن به لبه فناوری های روز دنیا 
از همین عزیزان کمک گرفته ایم و در این زمینه در 
حال کمک به خودروسازان هستیم. هیچ قصدی 
برای ورود به خودروسازی نداریم، ما می خواهیم 

کمک کنیم.

تمام کشــورهای دنیا قائل به این هســتند که 
ماهــواره و ماهواره بر لبه تکنولوژی اســت. این 
فنــاوری را ما به کمک آمریکا و اروپا به دســت 
نیاوردیم، بلکه به کمک ظرفیت های داخلی به این 
فناوری رســیدیم. این موضوع را در کنار فناوری 
سامانه های پدافند هوایی، موشکی و پهپاد که در 
نظر بگیرید، می بینید اتکا به داخل و کمک گرفتن 
از صنعتگران و مجموعه هــای دانش بنیان برای 

تولید خودرو، بسیار سهل است.
امروز بعضی از آقایان معتقدنــد با مذاکره و 
تعامل مشــکل تحریم و اقتصاد را می توان حل 
کرد؛ بنده هم همین اعتقاد را دارم؛ البته نه مذاکره 
با آمریکا و دشــمنان ایران،  بلکه مذاکره و تعامل 
با دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و صاحبان 
ظرفیت. نیروی هوافضای ســپاه؛ از همین رو در 
تعامل با خودروسازان، دانشگاه علم و صنعت و 
مجموعه های دانش بنیان وارد شــده است تا این 

صنعت به نقطه مطلوب نزدیک تر شود.
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ایران و چین، دو کشور با سابقه تمدنی کهن و دارای 
روابط دیرینه هستند. سابقه روابط دو ملت حداقل به 
حدود دو هزار سال قبل و دوران حکومت اشکانیان 
باز می گردد. امروزه جمهوری اسالمی ایران با دارا 
بودن موقعیت جغرافیایی ممتــاز و نفوذ منطقه ای 
مثال زدنی، به عنــوان یک قدرت تأثیرگذار در غرب 
آسیا شــناخته می شــود. همچنین جمهوری خلق 
چین با رشد حیرت انگیز اقتصادی خود طی چهار 
دهه اخیر، براساس شاخص های کالن و پیش بینی 
کارشناسان اقتصادی طی دهه آینده، ایاالت متحده 
آمریکا را پشت سر می گذارد و تبدیل به اقتصاد اول 
جهان خواهد شــد. از سوی دیگر، جمهوری خلق 
چیــن دارای حق وتو در شــورای امنیت ســازمان 
ملل اســت و بارها تمایل خود بــرای نقش آفرینی 
در صحنــه سیاســت بین الملــل و جهت دهی به 
رویکردهای منطقه ای و جهانی را نشان داده است. 
 زمزمه هایی مبنی بر تمایل ایران و چین برای 

ً
اخیرا

انعقاد یک ســند همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان 
دو کشور به گوش می رسد که گویا سنگ  بنای آن در 
سفر سال ۱۳۹۴ »شی جین پینگ« رئیس جمهوری 
چین به کشورمان گذاشته شده است؛ البته این سند 
احتمالی همکاری دو کشــور، در میان کارشناسان 
و صاحب نظران کشــورمان موافقــان و مخالفان 
جدی دارد. یکی از استدالل های مهم موافقان این 
همکاری این است که شرایط فعلی اقتصاد کشورمان 
و بدعهدی های مکرر اتحادیه اروپا و آمریکا در چهار 
دهه اخیر که موجب معطل ماندن اقتصادمان برای 
جذب سرمایه الزم به منظور توسعه شده راهی جز 
نگاه به یک قدرت نوظهور اقتصادی برای ایران باقی 
نگذاشته است؛ اما مخالفان و منتقدان این همکاری، 
اســتدالل هایی چون لزوم عدم تعجیل بی دلیل در 
انعقاد این توافقنامه احتمالی همکاری را دارند؛ چرا 

که دولت تدبیر و امید در حال گذران سال آخر خود 
اســت و هرگونه بی دقتی و تعجیل موجب تأثیرات 
منفی بر اقتصاد ایران طی ربع قرن آینده خواهد بود؛ 
از سوی دیگر مخالفان این توافقنامه بر عدم شفافیت 
مفاد آن نقد جدی دارند و نگران ایجاد انحصار برای 
تّجار چینی در برخی بازارهای محصوالت مصرفی 
در ایران هستند. مجموعه این استدالالت و نظرهای 
گوناگون ما را بر آن داشت تا در زمینه شفافیت بیشتر 
این مسئله برای عموم اقدام کنیم؛ ازاین رو با تعدادی 

از صاحب نظران گفت وگو کردیم:

 Bنیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم
»مجیدرضا حریری« رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایــران و چین دربــاره این همکاری ۲۵ ســاله در 
گفت وگو با خبرنگار صبح صادق بیان داشت: »در 
صحنه سیاست بین الملل، ما نیازمند اعتماد به نفس 
هســتیم و هرگاه ما این اعتماد به نفس را پیدا کنیم، 
می توانیم با قدرت های بزرگ جهانی براساس منافع 
مشترک و احترام متقابل تعامل داشته باشیم و در این 
صورت قدم بزرگی رو به جلو برداشته ایم. باید این 
نکته را مدنظر داشــته باشیم که به دلیل تحریم ها و 
برخی شرایط در اقتصاد ایران و جهان، ما کشوری 
نیازمند توسعه، اما با امکانات توسعه ای مشخص و 
سرمایه محدود هستیم. اقتصاد ایران برای رسیدن به 
ثبات الزم نیازمند نرخ رشــد بیش از ۸ درصد، آن 
هم به صورت مداوم و برای مدت طوالنی است. ما 
برای رسیدن به چنین نرخ رشدی در اقتصادمان قطعا 
نیازمند ســرمایه گذاری هستیم و از آنجا که سرمایه 
داخلی ما محدود اســت، نیاز به ســرمایه گذاران 
بین المللی داریــم. در صحنه جهانی امروز یکی از 
 با 

ً
سرمایه گذاران مطرح، کشور چین است و ظاهرا

توجه به شــرایط فعلی ایران و تحریم ها، تنها گزینه 
برای ما همین کشور چین است.«

 Bباید با اصل برد ـ برد پای معامله رفت
زمینــه »احمد حســینی فر« عضو اتــاق بازرگانی 
مشترک ایران و چین در گفت وگو با خبرنگار صبح 

صادق اظهار داشت: »از آنجا که کشور چین تبدیل 
به موتور محّرک اقتصاد جهان شده است، اگر این 
همکاری ۲۵ ساله ضامن رشد تولید و حضور فّعال 
و هرچــه پررنگ تر ایران در صحنــه اقتصاد جهان 
از طریق واردات و صادرات باشــد، بســیار عالی 
خواهد بود. کشــور چین در حال حاضر در شرایط 
بسیار خوبی از لحاظ اقتصادی قرار دارد و در حال 
رقابت با ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپاست. 
در شرایط فعلی کشورمان و با توجه به تحریم های 
ظالمانه غرب علیه جمهوری اســالمی ایران و آثار 
مخّرب ناشــی از این تحریم ها، اگــر یک قرارداد 
همکاری به صورت برد ـ برد، یعنی براساس منافع 
متقابل با کشور چین داشته باشیم، می تواند در توسعه 
کشور مؤثر باشد. در پایان به طور واضح و به عنوان 
یک فّعال اقتصــادی اعالم می کنم که با این قرارداد 

موافق هستم.«

 Bابعاد این همکاری ها مشخص شود
دکتر »فداحســین مالکی« عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به عــدم اســتقالل کشــورهایی چون 
هندوســتان در اتخاذ تصمیمات شــان و فرمانبری 
چنین کشــورهایی از دولت آمریکا که در سال های 
اخیر موجب بدعهدی هندوســتان در پروژه هایی 
چون توسعه بندر چابهار شــده است، افزود: »هر 
چند طرح مذکور مبنی بر همــکاری میان ایران و 
چین حداقل دو یا ســه سالی است که مطرح شده 
اســت، اّما ابعاد این موضوع هنوز برای مردم عزیز 
ما، مجلس شــورای اســالمی و فّعاالن اقتصادی 
ص نیســت. توّجه کنید که در طول تاریخ، 

ّ
مشــخ

ت ایران همواره در صحنــه بین المللی به دلیل 
ّ
مل

بدعهدی های دیگران دچار مارگزیدگی شده است؛ 
بنابراین معتقدم دولت محترم باید هر چه سریع تر 
ص کند و نیز تعیین 

ّ
ابعاد این همکاری ها را مشــخ

کند در چــه حوزه هایی در این ســند همکاری ها 
 در 

ً
انجام خواهند شــد. آیا ایــن همکاری ها صرفا

حوزه اقتصادی هستند یا شامل سیاست و تجارت 

بین الملل نیــز خواهند بود؟ البتــه نباید فراموش 
کنیم چین در روزهای ســخت تحریم همواره در 
کنار ایران بوده است و اینکه ما جمیع جهات را در 
روابط میان دو کشور در نظر بگیریم، نفی کننده لزوم 
همکاری ها نیســت؛ اّما مصالح مملکت و منافع 
اســتراتژیک ما ایجاب می کند بــا حواس جمع و 
چشمانی باز در این زمینه عمل کنیم. متأسفانه، نقل 
قول های ناخوشایندی درباره مفاد همکاری با چین 
می شنویم؛ برای نمونه برخی مناطق آزاد قرار است 
ت این تفاهمات در اختیار طرف چینی قرار 

ّ
در مد

 موضوعات حاکمیتی 
ً
بگیرد؛ چنین مسائلی قطعا

هستند و چنین توافقاتی بر طبق قانون باید در اختیار 
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های مربوطه، 
چون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای 
بررسی دقیق و چکش کاری کارشناسی قرار بگیرند. 
به طور کلی ارزیابی کارشناسان در چنین مسائلی 
بســیار حائز اهمیت اســت. توجه کنید موقعیت 
جغرافیایی ممتاز ایران نه تنها چین، بلکه هر کشوری 
را برای رابطه با ما وسوسه می کند و در اصل به دلیل 
همین موقعیت ممتاز، این چینی ها و دیگران هستند 
که به ایران محتاج هستند و قطعا نیاز آنها به ما بسیار 
بیشتر از نیاز ما به آنهاست؛ برای نمونه چین بابت 
توسعه ســواحل مکران و بندر چابهار که موجب 
ایجاد  دسترسی آسان تر چین از راه افغانستان و ایران 
به هزار کیلومتر ساحل دریای آزاد شده، همواره از 
ر بوده است. نکته مهم دیگر این است 

ّ
ایران متشک

طرحی چون همکاری ۲۵ ساله به این معنا نیست 
 متمایل به 

ً
که ما از غرب فاصله گرفته ایــم و صرفا

شرق شــده ایم؛ اما درحال حاضر با توجه به منافع 
ی، مصالح نظام و بدعهدی هــای مداوم طرف 

ّ
مل

نی خود که از قضا 
ّ

غربی، ما می توانیم در حوزه تمد
دارای اشتراکات فراوانی با حوزه تمدنی کشورهای 
شــرقی اســت، برای آینده روابط بین الملل ایران 
تصمیم گیری کنیم. ما مشــتاقانه منتظر تحویل این 
طرح همکاری ۲۵ ساله به مجلس شورای اسالمی 
 نمایندگان مردم تصمیم صحیح و 

ً
هســتیم و قطعا

الزم را اتخاذ خواهند کرد.«

دکتریداللهجوانی
مدیر مسئول

کانال »آمدنیوز« و مدیر آن را همه می شناسیم، روح الله 
زم؛ کســی که در سال های اخیر، نقش هدایتگری در 
فتنه ها و برخی آشوب ها را داشته است و قصد داشت 
با هیبت کوچک و بی مقدار خود ارکان نظام را بلرزاند 
و نقش لیدری توانمنــد را در ضربه به نظام ایفا کند. 
او با کمک خائنان داخلی و با حمایت ســرویس های 
جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا، اطالعات سری 
سیاسی و اقتصادی کشورمان را در اختیار جاسوسان 
آمریکایی و صهیونیســتی قرار مــی داد. فعالیت های 
امنیتی زم به فروختن اطالعات حساب های جمهوری 
اسالمی و کمک به دشمنان برای تحریم بیشتر ایران 
رســیده بود کــه یکــی از رابطان او در ســال ۱۳۹۵ 

بازداشــت شــد و دســت او را از اطالعات خاص 
خالی گذاشــت. زم می گوید آنها بــه اماکن نظامی، 
زیرساخت های نظامی و امنیتی کشور و اماکن حساس 
عالقه نشان می دادند و سعی می کردند توسط او دامنه 
جاسوسان خود در ایران را گسترش دهند و سازمانی 
یک پارچه علیه کشــور و مردم ترتیب دهنــد.  زم از 
طریق فروش اطالعاتی از وضعیت نیروهای مقاومت 
در ســوریه و نیروهای مستشاری ایران همچنین تأیید 
و رد اطالعاتــی که ســرویس های جاسوســی رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا از جاسوســان دیگر در ایران 
می گرفتند، به سرویس های اطالعاتی فرانسه رسید؛ 
اما در دی ماه ۱۳۹۶ چهره حقیقی »آمدنیوز« عیان شد 

و اغتشاشات از سوی این کانال و گرداننده آن مدیریت 
 شد. او پول های کالنی از این سازمان ها گرفت؛ برای 
نمونه دوستان زم به واســطه ارتباطاتی که در وزارت 
خارجه آمریکا داشــتند، توانستند بودجه ای ۵۰ هزار 
یورویی برای کانال »آمدنیوز« بگیرند؛ عالوه بر این، 
آمریکایی ها برای گسترش آشــوب های خیابانی در 
ایران قراردادی یک میلیــون دالری با زم امضا کرده 
بودند. او که ابتدا منکر مدیریت کانال »آمدنیوز« بود، 
پس از مدتی فعالیت، دشــمنی خود بــا نظام و مردم 
را علنی کرد صراحتا از براندازی نظام ســخن  گفت. 
ارزش روح الله زم برای سرویس های جاسوسی زیاد 
بود و پس از بازداشت و انتقال او به ایران تالش هایی 

برای نجات او صورت گرفت؛ اما جالب این است که 
وقتی حکم اعدام این عنصر خودفروخته اعالم شــد، 
ســازمان عفو بین الملل به همراه تعدادی از مسئوالن 
عالی رتبه غربی خواســتار لغو بی قیدوشــرط حکم 
زم شــدند که این، هم ســخنی، همراهی و همکاری 
سازمان های مثال مردمی و بین المللی با سازمان های 
جاسوسی را نشان می دهد. دشمنان نظام سال هاست 
که می دانند نظام جمهوری اســالمی ایران در زمینه 
امنیت کشور و مردم با کسی تعارف ندارد و به سخن 
و نظر دشــمنان اهمیت نمی دهد؛ اما آنها برای حفظ 
آبروی شــان نزد نیروهای اجیر خــود در دیگر اماکن 

مجبورند خواستار آزادی زم شوند. 

جاسوس مورد نظر در دسترس نمی باشد
نگاهی به  ارتباطات روح الله زم با سرویس های  اطالعاتی بیگانه
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دیدگاه

نقشه راه

 بازنگاهی به بیانیه گام دوم-پایانی

ترویج ارزش های الهی

رهبــر معظم انقــالب در بیانیــه گام دوم، 
وقتی به دســتاوردها اشاره می کنند، مرقوم 
می فرمایند: »]باید[ عیار معنویت و اخالق 
را در فضــای عمومی جامعه بــه گونه ای 
چشــمگیر افزایش داد. این پدیده مبارک 
را رفتار و منــش حضرت امام خمینی)ره( 
درطــول دوران مبــارزه و پــس از پیروزی 
انقالب، بیش از هرچیز رواج داد.« ایشان 
همین محیــط معنــوی را از معجزات نام 
می برند: »این معجــزه ای دیگر از انقالب 
و نظام اسالمی فعال و پیشروست.« ایشان 
اخــالق و معنویت را نیــاز اصلی جامعه 
می شمارند و می فرمایند: وجود آنها محیط 
زندگی را حتی با کمبودهای مادی، بهشت 
می کند و نبود آن حتی با برخورداری مادی، 
جهنــم می آفریند و در ادامــه دولتمردان را 
موظف می کنند تا محیط سالم ایجاد کنند 
و اجازه ندهند جهنمی ها مــردم را به زور 
و فریب جهنمــی کنند. به طــور کلی هر 
حکومتی وظایفی به عهــده دارد، از جمله 
دو وظیفه سنگین؛ اول، ایجاد محیط مساعد 
برای رشــد و تعالی فضایــل و ارزش های 
اخالقی و انســانی و دوم، مقابله با هر نوع 
فســاد و مظاهر فســاد. خداوند متعال از 
پیامبران الهی خواسته است برای رساندن 
قافله بشــری به مقصد اصلی در دو محور 
تالش کنند؛ ازاین رو شــاهد جهاد بی امان 
پیامبران بوده ام. امام )ره( که ادامه دهنده راه 
پیامبران و معصومان)ع( هســتند، بارها بر 
این مطلب اساســی تأکید داشتند و به هیچ 
وجه ظهور و بروز فساد را تحمل نمی کردند؛ 
از این رو فرمودند: »بعثت برای این است که 
اخالق مردم را، نفوس مردم را، ارواح مردم 
را و اجسام مردم را، تمام اینها را از ظلمت ها 
نجات بدهد و ظلمات را به کلی کنار بزند و 
به جای او نور بنشاند.« رهبر معظم انقالب 
هم مقابله با فساد را یک جهاد همه جانبه و 
جهاد واقعی و عظیم می نامند و می فرمایند: 
»مبارزه با فساد یک جهاد واقعی و البته کار 
بسیار دشواری است« و فرمودند: »مبارزه با 
فساد یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام 
 اسالمی است. این روش امیرالمؤمنین)ع( 
اســت.« اکنون که به چهل سالگی انقالب 
رسیدیم و مسیر سختی را طی و بر بسیاری 
از چالش ها غلبه کردیم. عدالت اجتماعی و 
توزیع ثروت، به ویژه در بین توده های محروم 
تا اندازه زیادی گسترش یافته است. تالش 
دلســوزان، ایجاد جامعــه در تراز مهدوی 
اســت که در آن از زشتی های اخالقی و... 
خبری نباشد، مردم به حقوق خود برسند و 
با انسان های فاسد و ستمگر به درستی مقابله 
شود، نظام ارزشی مهدویت حاکم باشد و 
انتخاب پست براســاس همان نظام ارزش 
دینی و مهدوی باشــد، ایمان و معنویت به 
عنوان جهت دهنده حرکت، محک و مبنای 
همه امور قرار گیرد و انســان های ناســالم 
احســاس امنیت نکنند و خود را از جامعه 
دینی کنار بکشند و در عوض شایستگان با 
قدرت و استعداد خدادادی که دارند، سینه 
سپر کنند و حضور عمیق و پرمعنایی داشته 
باشند. در این صورت نتیجه، محیط طیب 
و پاک با آرمان های حقیقی نظام اســالمی 
اســت که مقدمه ای بر ایجاد تمدن نوین و 
رسیدن به طلوع والیت عظمی است و این 
خواسته ای اســت که رهبر عظیم الشأن در 
بیانیه گام دوم مطالبه کردند، به ویژه از نسل 
جوان  پرشــور و با انگیزه و حقیقتا ظرفیت 
جوانان کشور اگر آزاد شود، به جامعه ای دور 
از آلودگی خواهیم رســید و آرزوهای رهبر 

عزیزمان هم محقق خواهد شد.

   عکس و مکث   

بوعلی سینا، پدر علم پزشکی دنیا هم ماسک زد، اما بعضی ها هنوز می گن کرونا برای بقیه هستش!/ با اجباری 
شــدن استفاده از ماســک در محیط های عمومی، مردم شهرهای مختلف برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹، 
با ماســک در مکان های عمومی ظاهر می شــوند. کرونا در روزهای گذشته، جان تازه گرفته است و بیش از پیش 

قربانی می گیرد. هوای همدیگر را داشته باشیم.

شــهید ترور در میان مدعیان مبارزه با ترور/ قاب عکس شــهید »حاج قاسم سلیمانی« هنگام سخنرانی نماینده 
دائــم ایران در شــورای حقوق بشــر روی میز قرار گرفت، اما لحظاتی بعد نیروهــای امنیتی، این قاب را از روی میز 
برداشــتند. حاج قاســم با آنان چه کرده اســت که حتی از تصویر او و یارانش هم ترس و واهمه دارند؟ باید از 

مردان خدا باشی تا دشمن از تصویرت هم بترسد.

اعتراض به محدودیت های کرونایی/ فکر کن ماســک بزنی، دست ها رو با الکل تمیز کنی، دستکش بپوشی، بعد 
بیایــی به ســاختمان مجلس ســنگ بزنی که چرا به علت شــیوع کرونا محدودیت و قرنطینــه ایجاد کردی. برخی 
معترضــان در صربســتان بــا حمله به مکان های دولتی اعتراض خودشــان را به تصمیمات دولــت برای حفظ جان 

مردم نشان دادند.

همســر ترامپ به آتش کشــیده شد!/ مجســمه چوبی مالنیا ترامپ، همســر رئیس جمهور آمریکا که در نزدیکی 
شــهر زادگاهش در اســلوونی نصب شــده بود، در روز اســتقالل آمریکا، چهارم ژوئیه آتش زده شــد. ســاخت 
 ایــن مجســمه بــا انتقادهایی همــراه بــود و برخــی آن را »مجســمه بدتــراش« و »مایه شرمســاری« توصیف 

کردند.

حجتاالسالم
علیمعبودی

مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه قزوین

پس از تحوالت فکری جریان چپ در نیمه 
اول دهه ۱۳۷۰، چالشی جدید در فضای 
سیاسی کشور آغاز شد. به تدریج نوعی دگرگونی و 
چرخش در کالم و مرام این افراد مشاهده شد که از 
تمایل به سمت »سکوالریسم« حکایت داشت. این 
افراد که آن روزها در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد 
ریاست جمهوری نیز، جا خوش کرده بودند، متولیان 
طراحی پروژه توسعه ای بودند که قرار بود سرنوشت 
کشور را در دهه دوم و ســوم انقالب و ایران پس از 
جنگ را طراحی کند. ظهور و بروز عینی تر این تفکر 
در دوم خــرداد ۱۳۷۶ خودنمایی کرد، آنجا که این 
جریان توانســت ســیدمحمد خاتمی را به صحنه 
رقابت سیاسی بیاورد و فاتح هفتمین رقابت انتخاباتی 
ریاســت جمهوری شود و پروژه توسعه سیاسی را به 
اولویت اصلی کشــور تبدیل کند. این جریان تغییر 
تفکــر داده، همچنــان خود را خــط امامی معرفی 
می کرد و با رنگ و لعاب های انقالبی، افکار عمومی 
را فریب می داد و اجازه نمی داد ذات دگرگون شــده 
هویت فکری ـ سیاسی اش آشــکار شود؛ چرا که به 
خوبی می دانســت جامعــه متعهد بــه ارزش های 

انقالبی، در آن مقطع، تاب این دگردیسی و واگرایی 
از خط امام)ره( را نــدارد. آن روز برخی تیزبینان از 
البــه الی اظهــارات و اقدامات ایــن جریان، بوی 
سکوالریسم را می شنیدند، و اینکه نظریه پردازان شان 
دیگر اعتقادی به حکومت دینی و اصول برآمده از آن 
در قانون اساسی ندارند؛ اما جریان اصالح طلب با 
فریب کاری و الپوشــانی، اجازه آشکار شدن چنین 
مواضعی را نمی داد؛ البتــه به تدریج طیف افراطی 
ایشان، همچون اکبر گنجی، محسن کدیور و... در 
این باب اظهار نظر کردند و از امکان ناپذیری جمع 
اســالمیت و جمهوریت ســخن گفتند. به تازگی 
گفت وگویــی تفضیلی با »علیرضــا علوی تبار« از 
اعضای فعــال جریــان اصالحات کــه از فعاالن 
مطبوعاتی دوران دوم خرداد بوده و مانند اتاق فکر این 
جریان در طول ســال های اخیر عمل کرده است، از 
سوی سایت »اعتماد آنالین« صورت گرفته که وی به 
خوبی باورهای فکری ـ اعتقادی خود را آشکار کرده 
اســت. وی در پاســخ به این پرســش که »به نظام 
جمهوری اسالمی  با ساختار والیت فقیه و حکومت 
دینــی اعتقاد و التزام عملــی دارد یا نه؟« می گوید: 
 من قبول ندارم، ولی التزام عملی دارم. التزام 

ً
»ذهنا

عملی به همان اندازه که یک مسیحی دارد؛ یعنی در 
حد یک ارمنی که به هرحــال باید قانون را در ایران 
رعایت کند.« وی ادامه می دهــد: »به لحاظ پروژه 
سیاســی، معتقد به حکومت فرادینی هستم؛ یعنی 

برای حکومت، شهروندان برابرند، چه عالم باشند 
چه نباشــند، چه دیندار باشند چه نباشند. من لوازم 
دموکراسی را تا آخرش می پذیرم، حتی اگر یک روز 
مردم رأی دادند که نمی خواهند حکومت دینی باشد، 
نباید باشــد.« درباره این اظهارات باید به چند نکته 

توجه کرد:
اول؛ خوب اســت ابعاد مختلف دیدگاه این جریان 
سیاســی برای افکار عمومی آشکار شود تا مرزهای 
گفتمانی مدعیــان اصالح طلبی و نیروهای انقالبی 
معتقد به خط امام)ره( و رهبری مشــخص شود و 
مشخص شــود که بحث فقط در سطح یک رقابت 
سیاسی ـ جناحی نیست، بحث حتی بر سر تفاوت 
تاکتیک ها و راهبردها برای تحقق اهدافی مشترک 
که در قانون اساســی آمده اســت هم نیست؛ بلکه 
اختالفــات عمیق تر از آن اســت و آنچه این جریان 
رادیکال به دنبال آن اســت، اســتحاله و براندازی 
تدریجــی حکومت دینی و تبدیــل آن به حکومتی 
سکوالر اســت که در آن شریعت اسالمی جایگاه و 

اعتباری ندارد.
دوم؛ هنوز در اردوگاه اصالح طلبی، کسانی هستند 
که ساده لوحانه به سبب تعلقات شخصی و جناحی 
حاضر نیســتند این تفاوت گفتمانی میــان خود و 
دوستان شــان را ببینند و با وجــود اینکه همچنان به 
حضرت امــام)ره( و آرمان های انقالب و حکومت 
اسالمی اعتقاد دارند، از این جریان رادیکال حمایت 

می کنند. چنین اعالم نظرهایی شاید فرصتی باشد 
برای اینکه تفاوت های بنیادین دیدگاه ها فهم شود؛ از 
سویی دیگر، مطالبه افکار عمومی آن است که موضع 
مدعیان خط امام)ره( با چنین اظهار نظرهایی آشکار 
شود، وگرنه طبیعی اســت که ادعای خط امام)ره( 

بودن چیزی جز لقلقه زبان نخواهد بود.
ســوم؛ انتشــار چنین اظهار نظرهایی برای افکار 
عمومی آشکار می کند که اگر شورای نگهبان و نظام 
اسالمی این طیف از فعاالن سیاسی را در انتخابات، 
رد صالحیت می کند، نه به دلیل مالحظات جناحی 
و تســویه حساب سیاسی اســت، بلکه به این دلیل 
است که ایشان با صراحت اعالم کرده اند اعتقادی به 
حکومت اسالمی، قانون اساسی و اصول بنیادین آن 
همچون اصل والیت فقیه ندارند؛ از این رو طبیعی 
است کســانی که قانون اساسی را قبول ندارند، حق 
تصدی جایگاه مســئولیت در این نظام را نخواهند 

داشت.
چهارم؛ صاحب نظران و متفکران و اندیشــمندان 
معتقد به نظریه حکومت اسالمی و انقالب اسالمی، 
خــوب اســت فرصت را مغتنــم بشــمارند، وارد 
میدان بحث و گفت وگو و مناظره شــوند، مروجان 
سکوالریســم در کشــور را به چالش بکشــانند و 
ادعاهای بی بنیاد آنان را بدون پاسخ نگذارند، مبادا 
چنین نظرهایی بر افکار عمومی نسل جوان ناآگاه از 

مبانی انقالب اسالمی ملت ایران مؤثر افتد.

اعتراف پس از دو دهه

با شــدت گرفتن دوباره بیماری کرونا در جهان، ایران 
هــم بی نصیب از این ماجرای نحس نبود و در فضایی 
که کم کم می رفت عادی سازی ها موجب عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری شود، آمار ابتال و 
مرگ ومیر افزایش پیدا کرد، حتی بیش از مرحله اول و 
هشداری که وزیر بهداشت، »دکتر نمکی« بارها بعد از 
کاهش آمار ابتالی روزانه و عادی سازی زندگی مردم 
داده بود و رهبر معظم انقالب هم بر آن صحه گذاشته 
بودند، کمی نادیده گرفته شد؛ اما چاره کار این بار دیگر 
مثل گذشته نیســت؛ اصلی ترین راهکار ماسک زدن 
همه مردم است. برخی بر عرضه ماسک ارزان و الزام 
زدن ماســک و برخورد قهری را در شــرایطی درست 

دانستند که ماسک ارزان و به وفور وجود داشته باشد.

 Bبزرگ ترین شبکه پای کار است
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان مردمی ترین 
نهاد پشتیبان انقالب اسالمی و کشور با سامان دهی 
بزرگ ترین شبکه اجتماعی حقیقی دنیا، یعنی بسیج، 
توانســت همچون دوران دفاع مقدس مردم را برای 
مقابله با این بالی جانسوز سامان دهی کند و در حالی 
که شاید وظیفه ای مکتوب برای این منظور نداشت، 
با احســاس مســئولیت در مقابل انقالب اسالمی و 
مردم وارد میدان شد. در مرحله دوم همه گیری کرونا 
نیز سپاه با تشکیل مجدد قرارگاه امام رضا)ع( دست 
به کار شــد. فرمانده کل سپاه درباره اقدامات سپاه در 
این مرحله گفــت: »قرارگاه درمانی امام رضا)ع( که 
با دســتور فرمانده معظم کل قوا شکل گرفته بود، در 

همان سطح اولیه فعال شد.« سردار سالمی همچنین 
درباره اقدامات سپاه در مقابله با کرونا در دور جدید 
شــیوع بیماری افزود: »در تمام اســتان ها، همکاری 
سپاه های استانی و رده ها مانند گذشته با دانشگاه های 
علوم پزشکی برقرار است و امروز بر فعال سازی مجدد 
تمام اقدامات موفق سپاه و بســیج در مرحله اول در 
تمام حوزه ها، اعم از غربالگری، ضدعفونی، اقدامات 
درمانی، تولید ماســک و البسه درمانی حتی تغسیل 
و تکفین متوفیان تأکید شد.«  وی بر فعال شدن همه 
ظرفیت های بیمارستان های صحرایی و سیار نیروی 
زمینی و نیروی دریایی و نیز ســایر بیمارســتان های 
ثابت سپاه، همچون بیمارســتان بقیه الله)عج( خبر 
داد و افزود: »بیمارستان بقیه الله عالوه بر به کارگیری 

ظرفیت های موجود، ظرفیت های جدیدی را به منظور 
خدمت رسانی به مردم ایجاد کرده است.« 

 B نیم نگاهی هم به جهش تولید
به نظر می رســد کرونا همچنان مهمان نحس جهان 
اســت، حتی اگر واکســن آن هم که درمان قطعی 
است، ساخته شود، شــاید شش  ماه طول بکشد که 
این واکسن به اندازه مصرف همه دنیا تولید شود. از 
طرفی کرونا اگرچه تولید را در بخش هایی متوقف یا 
کم کرده است، اما باید توجه داشت که ظرفیت های 
جدیــد مصرف جهانی در حوزه اقالم بهداشــتی و 
درمانی ایجاد شده است که می توان با برنامه ریزی و 
استفاده از این بازار مصرف انبوه جهانی، جهش در 

تولید را تا پایان سال رقم زد. 

هم زمان با افزایش آمار مبتالیان به کووید۱۹ فرمانده کل سپاه اعالم کرد

راه اندازی مجدد قرارگاه امام رضا)ع(

   دریچه    

مهدیسعیدی
کارشناس سیاسی

نکاتی درباره گفت وگوی علیرضا علوی تبار با اعتماد آنالین
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راهبرد

انعکاس
مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ۳

خروج بی هزینه!؟

بولتون در فصل ســوم کتابش دلیل اصلی 
اصرار خود برای بیــرون آمدن ترامپ از 
توافق هسته ای را  غیرت انقالبی  مسئوالن 
جمهوری اســالمی اعالم کرده است و بر 
همین اساس برنامه هسته ای ایران را از کره 
شمالی خطرناک تر می داند: »از مدت ها 
پیش اعتقاد داشتم تهدید هسته ای ایران، با 
وجود اینکه از نظر عملی هنوز مانند کره 
شمالی گســترده نشده بود، به علت اینکه 
انگیزه رهبران آن سرشار از عالقه مندی به 
اعتقادات دینی و انقالبی است، از تهدید 
کره شــمالی خطرناک تر اســت. برنامه 
هسته ای تهران )مانند سالح های شیمیایی 
و بیولوژیک ( و توانایی های موشکی اش، 
این کشور را به تهدیدی منطقه ای و جهانی 
به صورت توأمان تبدیل کرده بود.« در این 
میان بولتون اما تنها هم نبود و پمپئو که در آن 
زمان به تازگی توانسته بود رأی اعتماد سنا 
را بگیرد، برای انجام کاری ویژه در اولین 
روزهای وزارتش عجله داشت. این عجله 
گاهی اوقات اما سبب می شد بولتون نگران 
شود که شاید صدمه ای به اصل کار بزند و 
دولت را برای خروج از توافق مردد کند. او 
در این فصل از کتاب می گوید: »پمپئو بعد 
از ســبک و سنگین کردن و در نظر گرفتن 
تمام انتقاداتی که به ما در خصوص خروج 
از توافق می شد، بیان کرد به وزارت خارجه 
می گوید درباره تبعات خروج از توافق تفکر 
و بررسی بیشتری کند؛ کاری که کارکنان 
وزارت خارجــه تابه حال باســماجت در 
برابر انجام دادنــش مقاومت کرده بودند. 
نگران بودم که عصبیت مشــهود پمپئو در 
از بین بردن توافق هســته ای ایران، منجر 
به تأخیر بیشتر دراین باره شود.« در همین 
حال امــا، اروپاییان که بــه دنبال اصالح 
برجام به نفع غرب و مطرح کردن مباحث 
موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران در 
مذاکرات بعدی بــا تهران بودند، فرصت 
تهدیدهای مکرر ترامــپ در زمینه بیرون 
آمدن از توافق را مغتنم شمردند و به دنبال 
اصالح توافق بودند. بر این اساس بولتون 
بیان می کند زمانی که مکرون برای اولین 
بار پا به کاخ سفید گذاشت، طرحی چهار 
ســتونی را برای اصالح توافق هسته ای با 
ایران در اختیار ترامپ گذاشــت که البته 
برای رئیس جمهور آمریکا که عالقه ای به 
باقی ماندن در برجام نداشت، چندان هم 
قابل توجه نبود. چهار ستون این طرح آن 
طور که بولتون بیان می کند، شامل موارد 
زیر است: »رســیدگی به پرونده هسته ای 
ایران در زمــان حاضر، رســیدگی به آن 
در آینده، برنامه موشــکی ایران و امنیت و 
صلح منطقــه.« در ادامه مکرون که برای 
تحت تأثیر قرار دادن ترامپ در تمام جلسه 
به زبان انگلیسی صحبت می کرده است، 
بیان می کند »هیچ کــس فکر نمی کند که 
این توافق کافی است« و درباره این بحث 
می کند که مــا بایــد روی »توافق جامع 
جدیدی« بر پایه آن چهار ستون کار کنیم. 
جلسه با مرکل ناامیدکننده تر از مالقات با 
مکرون بوده اســت؛ چرا که فقط یک بار 
مرکل بحث توافق با ایران را پیش می کشد 
و ترامپ با بی محلی از کنار آن می گذرد و 
اجازه نمی دهد این بحث مطرح شود. در 
ادامه امــا تیم امنیت ملی ترامپ به همراه 
وزارت خزانــه داری و امــور خارجه وارد 
بحث آگاهی رســانی به متحــدان آمریکا 
درباره خروج این کشور از توافق می شوند 
و بعد از مدتی این مسئله به صورت رسمی 
در تاریــخ ۸ می ۲۰۱۸ از ســوی ترامپ 

مطرح می شود. 

 صبح صادق انفجار در مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز و سناریوی رسانه ای دشمنان را بررسی می کند

  پروژه نا امن سازی روانی

ت ایران و دولــت ایران این را تحّمل نخواهند 
ّ
»مل

کرد که هــم تحریم باشــند، هــم در محدودّیت 
هسته ای و حبس هســته ای قرار داشته باشند؛ این 
ف است 

ّ
نخواهد شد. سازمان انرژی هسته ای موظ

مات و آمادگی های الزم را برای رسیدن 
ّ

 مقد
ً
سریعا

 در چارچوب برجام ـ فراهم 
ً
به ۱۹۰ هزار سو ـ فعال

مات دیگــر را که رئیس جمهور 
ّ

بکند و برخی مقد
محترم دستور آن را دادند، از همین فردا آغاز کند.« 
آنچه در صدر این نوشــتار آمد، بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی است که در روز ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ 
و ســالگرد ارتحال حضرت امام)ره(، در واکنش به 
خــروج آمریکا از برجام ایراد شــد. این رویکرد به 
عنوان یک اقــدام مهم و با هدف بازگرداندن موازنه 
راهبردی بین جمهوری اسالمی ایران و طرف غربی 
و تحقق اهــداف اقتصادی و صنعتی کشــور قابل 

ارزیابی است.
 روز بعد از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی کنفرانس خبری برگزار 
کرد و رســما آغــاز در پیش گرفتن مســیر جدید 
هســته ای را اعالم کرد. ۱۶ خــرداد ۱۳۹۷، دقیقا 
زمانی است که فرمان رهبر معظم انقالب در مجتمع 
غنی سازی شــهید احمدی روشــن نطنز عملیاتی 
می شود و جمهوری اســالمی یک گام راهبردی و 
مهم در تاریخ صنعت هســته  ای برمی دارد. اما این 
سوله در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ بر اثر انفجار دچار 
خسارت می شــود. »بهروز کمالوندی« سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی درباره مشخصات سوله ای که 
این حادثه در آن رخ داده، گفت: این ســوله بعد از 
خروج آمریکا از برجام و دستور رهبری به سازمان 
انرژی اتمی، مبنی بــر ایجاد زمینه الزم برای تولید 
۱۹۰ هزار سو )در چارچوب برجام( و دقیقا دو روز 
بعد از این فرمایش ایشــان، یعنی در روز ۱۶ خرداد 
۱۳۹۷ افتتاح شــد. قرار بود در این سوله نمونه های 
بیشتری از ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته تولید شود 
و تکمیل هرچه بیشتر ســالن مد نظر بود که تا روز 
حادثه نیز ادامه داشت. کمالوندی این را نیز اضافه 
می کند: تجهیزاتی که در این ســالن وجود داشت، 
تجهیزات  اندازه گیری و ابزارهای دقیقی بودند که در 
این حادثه بخشی از آنها از بین رفته و بخش دیگری 
نیز خسارت دیده اســت و به دلیل نوع تجهیزات، 
حتی اگر حادثه ابعاد کوچک تری نیز می داشــت، 
دیگر نمی توانست قابل اســتفاده باشد. با این حال 
خالصه کارکرد سوله حادثه دیده را می توان »سالن 
مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید ایران« نام 

نهاد.

 Bعبور از فاز تکنیکال به حوزه امنیت ملی
زمان بسیار کوتاهی از مصاحبه سخنگوی سازمان 
انرژی اتمــی گذشــت. روز بعد از واقعــه نطنز، 
سخنگوی شــورای عالی امنیت ملی در این زمینه 
نکات مهمی را ارائه کرد؛ این یعنی موضوع انفجار 

در نطنز به سرعت از سطح تکنیکال به سطح امنیتی 
انتقال پیدا کرده اســت و نهایتا احتمال اشکال فنی 
در پدید آمدن حادثه منتفی است. اینجا دقیقا همان 
نقطه ای بود که موضوع خرابکاری در ســایت نظنز 

مطرح شد.
 بــا این حال رســانه های مخالــف جمهوری 
اســالمی در اولین لحظات پــس از وقوع حادثه، 
این اقــدام خرابکارانــه را به رژیم صهیونیســتی 
منتسب کردند؛ هر چند تحلیل گران و رسانه های 
صهیونیســتی نیز کوشش کردند از این قافله عقب 
نمانند و اقدام هوایی این رژیم را مســبب انفجار 
اعالم کردند؛ با این حال مقامات رسمی این رژیم 
تاکنون درباره دست داشتن آنها در این حادثه هیچ 

گونه اظهارنظری نکرده اند.

 Bپروژه ای مهم تر از حادثه انفجار
حادثه نطنز هر چنــد در نگاه اول از بروز یک واقعه 
در یکی از سایت  های مهم هسته ای کشور حکایت 
می کند، اما واقعیت این است که سلسله رخدادهای 
پیش و پــس از آن نشــان داد این پــروژه الیه های 
مختلف قدرت، سیاست و جامعه را به طور اساسی 
تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و مردم را با ابهامات 

و سؤاالت جدی روبه رو کرده است.
 جــدا از اصل ماجــرا و حادثه، به مــوازات آن 
عملیات روانی پرقدرتی از سوی رسانه های منسوب 
به ســه ضلعی مخالفان جمهوری اســالمی، یعنی 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی، افکار عمومی 
مــردم دنیا و خاصه مردم ایــران را تحت تأثیر قرار 
داد. این خط جنگ روانی دو جهت را نشــانه گیری 
کرده است؛ نخست مخدوش کردن دستگاه ذهنی 
و محاســباتی مردم ایران نسبت به امنیت ملی قابل 
اتکای کشور و دیگر نمایاندن چهره ای قدرتمند از 

رژیم صهیونیستی. 
توجه به این نکته بســیار مهم است که ضعیف 
نشان دادن ایران در حوزه امنیت داخلی و نمایاندن 
جمهوری اسالمی به مثابه سیستم و نظامی که تسلط 
و اعتماد به نفس خود را از دســت داده اســت، به 
مراتب اثرات تخریبی بیشتری از واقعه نطنز خواهد 
داشــت؛ از این حیث تأکید می شود صرف نظر از 
علل و زمینه های وقوع حادثه نظنز ـ که این هم ســر 
جای خود اهمیت فراوان دارد- باید همه اضالع و 
عناصر مرتبط با افکار عمومی مراقب جنگ روانی 
باشــند. صهیونیست ها تصور  پدیدآمده  پرقدرت 
می کنند نمایاندن ضعف شــاخص امنیت در ایران 
و قدرتمنــد معرفی کردن رژیم صهیونیســتی، راه 
تمام انگیزه های خرابکارانه و آشــوب را در پیوند با 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی هموار می کند. در 
اینجا نقش مسئوالن بخش های مختلف هم حساس 

است. 
باید درست، به هنگام و با مالحظه همه  جوانب 
امنیتی، با مــردم گفت وگو کــرد و اطالعات قابل 
ارائه را در اختیار مردم قرار داد. طراحی ســناریوها 
و اقدامات متقابل برای خنثی ســازی جنگ روانی 
دشمن و آماده کردن افکار عمومی و خاصه انسجام 
و هوشمندی نظام رسانه ای کشور در دوران پیش رو، 

یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 B سناریوهای احتمالی
اولین سناریوی مطرح شده در رسانه ها در راستای 
جنــگ رســانه ای دشــمن حادثه مجتمع شــهید 
احمدی روشــن، حملــه هوایی و موشــکی رژیم 
جعلی صهیونیســتی اســت؛ رســانه های متعدد 
آمریکایی، صهیونیستی و سعودی در حالی از ورود 
جنگنده های صهیونیســتی به مرزهــای ایران خبر 
می دهند که این سناریو به طور قطع و یقین رد شده 
است. امکان ندارد یک هواپیمای باسرنشین یا بدون 
سرنشین از همه مرزهای اطراف ایران و شبکه پدافند 
هوایی ایران عبور کند، اما واکنشــی مشاهده نشود 
رژیم جعلی و بسیار آسیب پذیر صهیونیستی تصور 
ورود مســتقیم به مرزهای ایران را ندارد، چه برسد 
به اینکه تصمیم بگیرد اقدام نظامی نیز انجام دهد. 
علی القاعده این رفتار صهیونیســت ها و رسانه های 
وابســته به آنها در چارچوب ایــده »خلق منافع و 
فرصت ها با هزینه صفر« اســت. این جریان سازی 
رسانه ای بسیار هوشمندانه و هدفمند، افکار عمومی 
مردم ایران را نشانه گرفته است. متصل کردن انفجار 
»پارچین« به همین موضوع و نیز شایعه انفجار در 
یزد و پــس از آن القای وقوع انفجار در غرب تهران 
در روز جمعه، ۲۰ تیرماه، همه نشانه هایی از مصمم 
بودن طراحان این عملیات روانی در تداوم آن است. 
این خبرســازی های غیرواقعی در حالی اســت که 
اساسا حادثه انفجار مخازن گاز در پارچین از جنس 
خرابکاری نبود و شایعات انفجار های دیگر کمترین 

تطابق را با واقعیت ها نداشت.
احتمــال دوم در این زمینه، در رســانه ها نیز به 
حمالت ســایبری پیوند زده شد. این سناریو هم از 
حیث فنی رد شده اســت؛ چون سوله ای که دچار 
انفجار شده، آفالین بوده و اساسا ارتباط سایبری با 

دیگر بخش ها نداشته است.
 با منتفی شــدن ایــن دو ســناریو، ذهن برخی 
کارشناسان به سمت یک اقدام ترکیبی که دربرگیرنده 
طراحــی و پشــتیبانی عملیات در خارج کشــور و 
استخدام عواملی در داخل برای عملیات بوده، سوق 
پیدا کرده است. فعال سازی راهبرد مقاومت فعال پس 
از خروج آمریکا از برجام و برداشتن گام های مهم و 
راهبردی ایران برای تثبیت موازنه تعهدات هسته ای 
و ایجــاد معادله امنیت در برابــر جنگ اقتصادی و 
فشار حداکثری دشــمن، هیچ گاه سبب نشد ایران 
مسیر سازش را در پیش بگیرد و تسلیم خواسته های 
غیرقانونی و ظالمانه رئیس جمهور آمریکا شود. این 
وضعیت سبب شد آمریکایی ها و برخی شرکای شان، 
سلســله ای از اقدامــات مغایر با حقــوق و قوانین 
بین المللــی در عرصه های مختلــف را علیه ایران 
طراحی و اجرا کنند تا به زعم خودشان از این طریق 
ایران را ناچار به تسلیم کنند. ایجاد اختالل در مسیر 
تجارت خارجی و صادرات نفت ایران در آب های 
بین المللــی، از جمله این اقدامات بود. در رأس این 
رفتارهای خارج از عرف و قوانین بین الملل، شهادت 
حاج قاسم سلیمانی در دی ماه ۱۳۹۸ بود؛ بنابراین 
می توان این احتمال را مطرح کرد که در امتداد همین 
اقدامات بزدالنه، حادثه نظنز نیز از طرف آمریکا یا 
برخی هم پیمانان منطقه ای اش طراحی شده است. 
نکته مهم این است که ایران نه تنها اختالل در مسیر 

تجارت خارجی خــود را نپذیرفت و مقابله جدی 
کرد و نیز ترور ســردار شهید سلیمانی را پاسخ داد، 
اگر دست داشتن مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
سعودی در حادثه نطنز قطعی شود، حق عکس العمل 

قاطع را برای خود محفوظ می داند.

 Bعبور از خطوط قرمز و پاسخ سخت
صرف نظر از اینکــه طراحان و مجریان خرابکاری 
در ســایت نطنز چه کسانی هســتند، نکته مهم این 
است که جمهوری اسالمی اتفاق رخ داده را مصداق 
روشن »عبور از خطوط قرمز« می داند. بر این اساس 
جمهوری اسالمی در این زمینه هر چند مدبرانه عمل 
می کند، اما قطعا در پاسخ و بازگرداندن طرف های 
احتمالی ماجرا به نقطه پیش از خطوط قرمز تردید 
و مســامحه نخواهد کرد. موضــوع خرابکاری در 
سایت ها و مراکز هســته ای صرفا نگرانی کشوری 
را که آن ســایت را احــداث و اداره می کند، در پی 
ندارد، بلکه در این زمینه حساسیت های جهانی هم 
بسیار قابل توجه اســت. جمهوری اسالمی جدا از 
نگرانی های مخصوص به خود، وظیفه خود می داند 
نگرانی افکار عمومی آزاده خواه و مستقل در جهان را 
دریابد و با تنبیه دست اندرکاران این سانحه و تنظیم 
دســتگاه ذهنی تخیل گرای آنها، امنیت جســمی و 
روانی مردم را تضمین کند. جمهوری اسالمی ایران 
بعد از خروج آمریکا از برجام و خاصه از اردیبهشت 
۱۳۹۸، با مصوبه شــورای عالی امنیت ملی راهبرد 
مقاومت فعال را در پیش گرفته است. نقطه کانونی این 
راهبرد آن است که ایران هیچ گونه اقدام خصمانه ای 
را بی پاسخ نمی گذارد؛ ایران حتی در جنگ اقتصادی 
آمریکا نیز دست بســته عمل نکرده است و نخواهد 
کرد. مگر ایــران تجاوز گلوبال هاوک را به مرزهای 
هوایی خود بی پاســخ گذاشــت؟ مگر ایران ترور 
سردار شهید سلیمانی را با در هم کوبیدن عین االسد 
پاسخ نداد؟ البته انتقام ترور شهید سلیمانی از حمله 
موشکی به عین االسد شروع شد و این خط تا رسیدن 
به نقطه معین ادامه دارد و آمریکایی ها بهتر از دیگران 
از این موضوع آگاهند؛ البته جمهوری اسالمی نشان 
داده اســت زمان، مکان و شیوه پاسخ به هر تهدید و 

اقدام را خودش برمی گزیند.
اما مهم تر از واقعه نطنز، عملیات روانی دستگاه 
تبلیغاتی دشمنان ایران برای ایجاد اختالل در افکار 
عمومی و دستکاری در ذهنیات مردم است؛ القای 
بی خاصیت شدن مؤلفه های امنیت ملی، خط خبری 
و در کل پروژه ای است که این روزها شبکه رسانه ای 
ضد ایرانی به دنبال تثبیت آن اســت. در این زمینه 
اگر نخبگان و بخش تصمیم گیر جمهوری اسالمی 
دچار خطای در تصمیم و اقدام نشوند و مردم نیز در 
چنین عملیات روانی ای گرفتار نشوند، همه اهداف و 
انتظارات مورد نظر در دسترس قرار خواهند گرفت. 
سفر سرلشکر باقری به سوریه و انعقاد توافق با این 
کشــور در حوزه پدافند هوایی نشان داد جمهوری 
اســالمی از اعتمــاد بــه نفس و عقالنیــت کامل 
برخوردار است و بالطبع ایران تنبیه عوامل دخیل در 
حادثه نطنز را رهــا نخواهد کرد، چه آمریکا، رژیم 
صهیونیستی یا ســعودی در این واقعه دارای نقش 

باشند و چه نباشند.

 ترور »سردار ســلیمانی« توسط تروریست های 
آمریکایی، آنچنان اقدام سخیف، ناپسند و زشتی 
بود که نه فقط ملت ایــران، بلکه جهان  را تحت 
تأثیر خود قرار داد و برخالف قوانین و منشور ملل 
متحد بود.  ترور ناجوانمردانه حاج قاســم سبب 
شد گزارشــگر ویژه سازمان ملل، بعد از گذشت 
چندماه، گزارش خود درباره ترور سردار سلیمانی 
را در شــورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. 
»گنس کاالمارد« گزارشــگر سازمان ملل گفت: 
»یک مقام دولتی بلندپایه ایرانی هدف گرفته شد؛ 
مقام کشــوری که از حاکمیت برخوردار اســت. 
عملیات ترور سلیمانی در درگیری های مسلحانه، 
سابقه نداشته است. اگر فرایند استقرار پهپادها را 

کنترل نکنیم، همگی ما قربانــی آن خواهیم بود. 
شــورای امنیت باید معیارها در زمینه استفاده از 
تسلیحات را توسعه دهد.« نماینده اتحادیه اروپا 
نیز در این نشســت گفت: »اســتفاده از پهپادها 
در عملیات هــای ترور، غیرموجه بوده اســت و 
قابل قبول نیســت.« نماینده کشورمان هم گفت: 
»ترور سردار سلیمانی امنیت و ثبات بین الملل را 
تهدید می کند و همچنین این اقدام، نقض حقوق 
بین الملل است. ســازمان ملل باید زنگ خطر را 
در قبال اقدامات غیرقانونی مشــابه ترور ســردار 
ســلیمانی به صدا درآورد. ترور سردار سلیمانی 
بخشی از سیاست های خصمانه  ادامه دار آمریکا 
علیه ایران اســت که از دهه ها پیش وجود داشته 
است. سردار ســلیمانی یک مکتب باقی خواهد 
ماند و با ترور ایشــان، این مسیر متوقف نخواهد 

شد.«
نماینده عــراق نیز گفت: »ترور ســلیمانی و 
المهنــدس در خاک ما تجاوزی آشــکار و نقض 

حاکمیت ما بود.« حال ترور یک مقام مســئول از 
سوی کشــوری که ادعای ابرقدرتی دارد، حاوی 
نکاتی است که توجه به آنها می تواند جایگاه آمریکا 
و اهمیت و نقش حاج قاسم سلیمانی را روشن کند:
۱ـ قبــل از آمریکا، بیشــتر رژیم صهیونیســتی به 
دنبال ترور افراد و مسئوالن بلندپایه کشورها بود، 
سیاستی که بیشــتر ناتوانی و ضعف ایدئولوژیک 
رژیم صهیونیستی را اثبات می کرد. حال پا گذاشتن 
آمریکا در مسیر رژیم صهیونیستی، بیانگر قدرت 
روبه افول آمریکایی هاســت؛ اتفاقی که ثابت کرد 
ایدئولوژی آمریکا در ترویج تروریســم است، نه 

مقابله با آن. 
۲ ـ ترور ســردار ســلیمانی، اعتراف به شکست 
سنگین تروریست های دست پروده آمریکا در غرب 
آسیاســت. ایاالت متحده فقط در سوریه نزدیک 
هشت تریلیون دالر هزینه کرده است. عراق، یمن 
و افغانستان نیز جای خود دارند؛ بنابراین حاج قاسم 
در زمان حیات خود، هیمنه آمریکایی ها را با خود 

یکســان کرده بود که با شهادت خود، آن را آشکار 
کرد؛ البته شهادت حاج قاسم مسیری را به روی دنیا 
باز کرد که در مرحله اول، حقانیت محور مقاومت 
بر همگان اثبات شد و در مرحله دوم، عدم اتکا و 

ناتوانی آمریکا بر همگان ثابت شد. 
۳ ـ ترسیم مسیر حذف مخالفان از سوی آمریکا، 
می توانــد خــواب آســوده را از چشــمان خود 
آمریکایی ها بردارد. بی دلیل نیســت که ترامپ به 
کشــوری که در آن نیروی نظامی دارد، به صورت 

شبانه و در تاریکی مطلق سفر می کند. 
۴ ـ آمریکا مســیری رو به افول را برگزیده است که 
مصداق های آن فراوان است؛ کاهش محبوبیت در 
بین افکار عمومی دنیا، ناتوانی در تأثیرگذاری روی 
سازمان های بین المللی نسبت به ۲۰ سال گذشته 
و نصف شــدن اقتصاد آن در طــول دو دهه اخیر. 
فقط قدرت ظاهری نظامی آمریکا باقی مانده بود که 
پس از ترور حاج قاســم در اقدامی بی سابقه پایگاه 

نظامی اش نیز هدف قرار گرفت.  

یکا  تیر خالص به قدرت آمر
اکبرمعصومی

کارشناس بین الملل

ثمانهاکوان
کارشناس بین الملل

عزیزغضنفری
کارشناس سیاسی



شماره 9۵8 |  دوشنبه  23 تیر 1399

5
جهان

یادداشت

  تأملی در سخنان 
سید مقاومت

محورهای سخنان اخیر سیدحسن نصرالله  
موارد ذیل است:

۱ـ حرکت به ســمت شــرق به معنای قطع 
ارتباط با غرب نیست و هر کشوری که برای 
کمک به لبنان آمادگی دارد، ما از آن استقبال 
می کنیم؛۲ـ من از برخی شخصیت ها شنیدم 
که می گویند آنها می خواهند لبنان را به نمونه 
ایرانی تبدیل کنند، ما این حرف را نزدیم ما 
از آنها کمک خواســتیم؛۳ـ آمریکایی ها از 
طریق تهدید و ارعاب سدی مقابل هرگونه 
راه کار بــرای حل بحران لبنان هســتند؛۴ـ 
مشغول شدن به اوضاع اقتصادی، نباید ما را 
از حمایت از فلسطینی ها غافل کند. دولت و 
مردم ما در کنار برادران فلسطینی هستند و ما 
حاضریم برای مقابله با طرح الحاق )کرانه 

باختری( هر کاری انجام دهیم.
این سخنان دبیرکل حزب الله حاوی چند 
پیام مهم است که به برخی از این موارد اشاره 

می شود:
ـ آمریکا همچنان عامل مخــرب و ناامنی 
نه در لبنــان، بلکــه در کل منطقه و جهان 
است. این سیاست آمریکا موجبات تنش و 
افزایش درگیری ها در لبنان شده و مداخالت 
واشنگتن در تعیین مناصب دولتی در لبنان، 
عامل افزایش تنش های سیاسی و اقتصادی 

شده است.
ـ سیدحســن نصراللــه در این ســخنرانی 
برای اولین بار رویکــرد جدیدی از اقتصاد 
منطقه ای را اعــالم کردند. این سیاســت 
در قالب متنوع ســازی اقتصــادی خالصه 
می شود. ایشان با اعالم اینکه ایران به عنوان 
نمونه ای از مدل خودکفایی اقتصادی، مسیر 
راه گشــایی را جلوی دولت لبنان قرار داده 
است، اظهار داشــتند امروزه لبنان با توجه 
به وضعیت اقتصادی موجود که ناشــی از 
تحریم های آمریکاســت، نیازمند حمایت 
و مبادالت اقتصادی با کشــورهای دیگر از 
جمله ایران اســت. حرکت اخیر ایران در 
زمینه فروش نفت و مشتقات نفتی به ونزوئال 
در حال تبدیل  شدن به الگویی فراگیر است. 
ایران با این حرکت نشان داد در هر شرایطی، 
خواهــان معامله با کشــورهای دوســت، 
بــود. صحبت های سیدحســن  خواهــد 
نصرالله در واقع تبیین این شرایط است، که 
این سخنان با واکنش مقامات آمریکایی به 
ویژه پمپئو در بحث فروش نفت مواجه شد؛ 
زیرا آمریکایی ها به این امر واقف هستند که 
هرگونه مــراودات اقتصادی لبنان با ایران به 
منزله شکست کامل طرح فشار حداکثری 
آمریکا علیه ایران و گروه های مقاومت است.
ـ سیدحسن نصرالله عالوه بر ایران الگوهای 
جدیدی از مبادالت اقتصادی همچون چین 
را ارائه کردند. این ســخنان مؤید این نکته 
اســت که لبنان باید به سوی قطع وابستگی 
با آمریکا حرکت کنــد و به دنبال مدل های 
جایگزین بــرای تبادالت اقتصــادی خود 

باشد.
ـ سیاست آمریکا در برابر گروه های مقاومت 
و همچنین کشورهای حامی مقاومت، ایجاد 
تنگناهای اقتصادی در قالب تحریم است. 
این رویکــرد بیش از آنکه هــدف اعالمی 
باشد، یک هدف اعالنی است که درون خود 
به دنبال مشغول ســازی گروه های مقاومت 
است. مشغول سازی که در نهایت باید منجر 
به کم رنگ  شدن آرمان های اصلی گروه های 
مقاومت، به ویژه مســئله فلســطین شود. 
گام هایی که آمریکا در این راستا برداشته، در 
قالب طرح معامله قرن است؛ مسئله ای که از 
نظر دبیرکل حزب الله لبنان نباید به فراموشی 

سپرده شود.

همگرایی علیه لیبرالیسم

نیویــورک تایمز: فقــط بحران کوویــد ـ ۱۹ و 
قتل جــورج فلوید عامل تشــدید چپ گرایی در 
آمریکا نیســت؛ بلکه بازیگر کلیدی و پیشــران 
اصلی جنبش چپ گرا، شــخص ترامپ است؛ 
رئیس جمهوری که هــر کاری می کند تا به آتش 
بحران دامن بزند؛ ازایــن رو بروز پیامدها دور از 
ذهن نیســت. با انتخاب ترامپ، آمریکایی های 
آسیایی تبار و التین تبار بیش از هر زمان دیگری به 

جامعه سیاه پوستان نزدیک شده اند.

نمایش قدرت ایران

فارن پالیســی: ایران نشــان داده در برابر فشار 
آمریکا مقاوم است. با اینکه شمار زیادی از مردم 
عادی تحت فشار هستند، اقتصاد ایران آنچنان که 
عده ای امیدوار بودند، در حال سقوط آزاد نیست؛ 
بر عکس، در ایران نشانه هایی از بهبود اقتصادی 
ظاهر شده و تولید داخلی و اشتغال در این کشور 
رو به افزایش است. لفاظی ها و اقدامات خصمانه 
ترامپ، ایران را به توافق مشتاق تر نکرده، بلکه آن 
دسته از مقام های ایرانی حامی مذاکره با ایاالت 

متحده را تضعیف کرده است. 

تحریم های بی فایده

القدس العربی: دشــوار اســت تصور کرد که 
تحریم های اقتصادی بتوانند حکومت بشار اسد 
در ســوریه را تضعیف کنند؛ یعنی کاری را که ۹ 
سال جنگ، موفق به انجام آن نشد، این تحریم ها 
انجام دهند؛ به ویژه که ما از حکومت ســوریه و 
متحد ایرانی اش صحبت می کنیم که سال هاست 
از سوی آمریکا در سطح اقتصادی تحریم هستند. 

عامــل اقتصادی و قــدرت مالــی، عاملی 
تعیین کننــده در هویت طــرف بانفوذ در 

منطقه نیست؛ زیرا اگر بود، عربستان بر 
حوثی ها پیروز شده بود یا تاجر ثروتمند 

لبنانی، یعنی سعد حریری، در رویارویی 
با ســیطره حزب الله موفق بود، همچنین 

بحران اقتصادی، متحدان تهران 
را در عراق و نیز سوریه 

تضعیف کرده بود. 

شبیه به اتحاد جماهیر شوروی

پراجکت ســیندیکیت: ایاالت متحده آمریکا 
تحت رهبری ترامپ، نظاره گر افول سیاســی و 
اقتصادی خود در ســطح جهان است. بسیاری 
از جنبه های آمریکای کنونی با واپسین سال های 
وحشتناک اتحاد جماهیر شوروی، شباهت های 
زیادی دارد. این کشــور به نوعی در حال تجربه 
سال های پایانی حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی 
نیز است. ترامپ اکنون وضعیتی بسیار 
شــبیه به رهبــران شکســت خورده 
شــوروی دارد. فراموش نکنیم وقتی 
بحــران در شــوروی جــدی شــد، 
گورباچف ســرکار آمد و مجبور شد 
سیاســت های اصالحات سیاســی و 
اقتصادی )گالسنوســت و پرسترویکا( را 
به اجرا گذارد. بــا این حال، 
خیلــی دیر شــده بود و 
فروپاشی شــوروی در 

نهایت اتفاق افتاد. 

نقش پنهان واشنگتن

العهد: مداخالت آمریکا در پرونده لیبی مخفیانه 
و تحت پوشش مواضع کشورهای فعال دیگر در 
این پرونده دارد. واشنگتن هیچ گاه هیچ پرونده ای 
را که همراه با آشوب، تنش و اختالف باشد،  ترک 
نکرده اســت و نخواهد کرد. مسئله مهم تر اینکه 
بوی نفت و گاز در این پرونده بسیار قوی است و 
در اکثر کشورهای شمال آفریقا، ترکیه و سواحل 

شرقی و شمالی مدیترانه پخش شده است.

بزرگ ترین خریدار اسلحه

الشــرق قطر: معامالت خرید و فروش اسلحه 
بین دو کشــور آمریکا و عربســتان در چند دهه، 
عربستان را به بزرگ ترین خریدار اسلحه در جهان 
تبدیل کرده اســت. آخرین معامله نزدیک به نیم 
تریلیون دالر در آغاز ریاست ترامپ بود. جالب 
اینکه آمریکا خود بحــران می آفریند و خود برای 
مقابله با آن بحران اسلحه می فروشد. کشورهای 
شورای همکاری از منشأ یک بحران برای مقابله با 
همان بحران، بیشترین اسلحه ممکن را می خرند 
و در عین حال از کشــوری که مســبب آن است، 

درخواست حمایت می کنند.

   رصد    

بی فایده یم های  تحر

شنیدن هر روزه خبرهای پیشروی یا عقب نشینی 
نیروها از جنگ یمن، بــه موضوعی روزانه برای 
تحلیلگران تبدیل شــده است؛ این مسئله به این 
معناست که یکی از طوالنی ترین و فرسایشی ترین 
جنگ های منطقه و جهان همچنان ادامه خواهد 
داشــت. آنچه بیش از جنگ نگرانی ایجاد کرده، 
فضای داخلی یمن اســت. آشــفتگی درونی به 
ویــژه در یمن جنوبــی، فقدان اقتــدار مرکزی و 
ســامان بخش و تداوم پیامدهای منفی جنگ بر 
مردم یمن، همچنان آینده این جنگ را تیره کرده 
اســت. اتحاد و ائتالف های داخلی به موضوعی 
بعید تبدیل شده است، تمایل نداشتن کنشگران 
قدرتمند برای ورود به این جنگ نیز مزید بر علت 
شده اســت تا به قول »بیســمارک« صدراعظم 
آهنین، »حرف حق همچنان از دهانه توپ بیرون 
بیاید«. با وجود تمامی این شرایط، اما یک بازیگر 
داخلی مراحل کسب، حفظ و افزایش قدرت را در 
پیش گرفته است. این شرایط یک نگرانی تاریخی 
برای عربستان ایجاد کرده است، هدف قرار دادن 
پایگاه هوایی »ملک خالد« در »خمیس مشیط« 
نیز، نمایش قدرت انصارالله در خاک عربســتان 
بوده اســت. با این مقدمه باید گفت افزایش توان 
پاسخ دهی انصارالله به حمالت ائتالف و ارتقای 
توان چانه زنی این سازمان حکایت از چند موضوع 

دارد:
نخست اینکه، نظام بین الملل اگرچه ابتدا اقدام 
به انکار انصارالله کرده اســت، اما اکنون با روند 
فزاینده دسترسی انصارالله به تسلیحات جدید و 
تبدیل شدن به کنشگری نظامی ـ سیاسی، ناچار به 
پذیرش این سازمان در ساختار قدرت جهانی شده 
است. آنچه عربستان همواره بیم آن را داشت، به 
وقوع پیوسته است. آینده یمن بدون انصارالله در 
جایگاه سیاسی قابل تصور نیست. شاید انصارالله 
 
ً
در آینده یمن در رأس هرم قدرت نباشد، اما طبیعتا
یک ضلــع از قدرت آینده خواهد بــود. افزایش 
تقاضاهای بین المللی و تمرکز بیشتر بر حل مسئله 
با مشارکت انصارالله از سوی مجامع بین المللی، 

به خوبی نشان دهنده این روند بوده است.
دوم اینکه، عربستان ســعودی نتوانسته است 
به حداقــل اهداف خود در یمن دســت یابد؛ بر 
این اســاس به دنبال رساندن جنگ به نقطه صفر 
و خروج آبرومندانه از آن اســت، آنچه با گذشت 
جنگ به نظر بعیدتر می رسد. در این شرایط ریاض 
به دنبال نقش مؤثرتر کنشگران همسو در عرصه 
بین المللی برای ایفای نقش »میانجی« یا »منجی« 
است. سازمان ملل در نقش میانجی موفق عمل 
نکرده اســت، به صورتی که به نظر می رسد اراده 
قدرتمندی نیز برای حل مســئله وجود ندارد، از 
سوی دیگر کاخ سفید نیز قصدی برای ایفای نقش 
منجی ندارد. ســود کالن از تداوم جنگ و فروش 
تسلیحات، ایاالت  متحده را برآن داشته است تا 
حداقل ورود به موضوع را در دستور کار قرار دهد. 
وارد شــدن این کشور به کارزار زمان بر انتخاباتی 
نیز بیش ازپیش تمرکز واشنگتن را بر دغدغه های 

ریاض از بین برده است.
سوم اینکه، انصارالله به میزانی از بلوغ سیاسی 
دســت  یافته که قدرت این ســازمان را در عرصه 
داخلی نیز افزایش داده اســت، تفکیک بازیگران 
داخلی و تنظیم نوع تعامل با آنها بیش از گذشته، 
در روابــط انصارالله دیده می شــود. »جنگ در 
شمال، مذاکره در جنوب« راه حل معقولی است 
که انصاراللــه در پیش گرفته اســت. انصارالله 
دریافته اســت که جبهه جنوب بیش از اینها زمان 
می خواهد. تکثر نیروهای جنوب و سیالیت اتحاد 
و ائتالف ها کار را دشــوار کرده اســت، اختالف 
 نظرها در زمینه تشکیل یمن جنوبی و نوع حکومت 
احتمالی آینده، مهم ترین دغدغه نیروهای جنوب 
است. اگر حتی تصور شود که یمن جنوبی تشکیل 
شده است، چگونه اختالف  نظرها و شکاف های 
گسترده می تواند به توافق برای تشکیل دولت منجر 

شود؟
با تمام این شرایط، اما باید پذیرفت یمن نمود 
کامل »بن بست سیاســی« است. پیش بینی آینده 
یمــن از »نبرد فردا« فراتر نمی رود، نااطمینانی ها 
رو به فزونی اســت، اما آنچه خوب پیش می رود، 
ســرعت نابــودی ناجوانمردانــه یــک ملت به 

کارگردانی ریاض و ابوظبی است.

یاض به دنبال منجی! ر
نگاهی به آینده جنگ یمن و دست برتر انصارالله

   پنجره    

سیستم مدیریتی آمریکا وابسته به شخص خاصی 
نیســت و راهبرد مشخصی در سیاست آمریکا از 
سوی اندیشکده ها و ارگان های دولتی آن پیگیری 
می شــود و احزاب دموکــرات و جمهوری خواه 
به نوعی دو روی یک ســکه  هستند که باید بازی 
سیاست آمریکا را پیش ببرند. اما انتخاب شخص 
ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکایی که دست 
اوباما بود و با نظرات »اســتفان والت« مشــاور 
اوباما که واضع نظریه رئالیسم تدافعی است اداره 
می شــد، روند متفاوتی را برای کاخ سفید رقم زد 
و تاکتیک های ایاالت متحده را دگرگون ساخت. 
فرایند انتخاب ترامپ، هر چند در حوزه سیاست 
اتفاق افتاد، اما از ریشــه های جامعه شناختی بهره 
می برد. در سپهر سیاست آمریکا، حزب دموکرات 
به صلح و دموکراسی شــناخته می شود و حزب 

جمهوری خواه به جنگ شهرت دارد.
انتخاب »جان میرشایمر« واضع نظریه رئالیسم 
تهاجمی از جانب ترامپ به عنوان مشاور خود در 
حوزه سیاست خارجی، به سیاست های منطقه ای 
و جهانی آمریکا جریان متفاوتی بخشید که هرچند 
ادامه روند قبلی بود، اما رنگ وبوی اقتصادی آن به 
مراتب بیشــتر از فضای سیاسی بازی دوران اوباما 
نمایان شــد. اگر دوران اوباما لشکرکشی هایی از 
جنس حمله به عراق رخ مــی داد، ترامپ از آنجا 
 با ابزار اقتصاد 

ً
که شخصیتی اقتصادی دارد، غالبا

لشکرکشــی کرد و تحریم های اقتصادی کالنی 
را علیه چیــن، اروپا و جمهوری اســالمی ایران 
وضع کرد، ممنوعیت ورود مهاجــران به آمریکا 
را به تصویب رســاند و اخراج کارگران مهاجر را 
در دســتور خود قرار داد. این اقدامات، موجبات 
اشــتغال چندین میلیون آمریکایــی را فراهم کرد 
که بیکار بودند و در شــرایط بد اقتصادی به ســر 

می بردند. 
بــه لحاظ جامعه شــناختی، مــردم آمریکا را 
باید در درون جامعه شــناخت. با اینکه اقدامات 
دیوانــه وار ترامــپ در برخــورد بــا دولت های 
مختلف و سیاست های داخلی اش سبب بدنامی 

آمریکا شده است؛ اما در جامعه آمریکا وضعیت 
متفاوتی در حال شــکل گیری است. مرگ جورج 
فلوید با تمــام واکنش هایی که از ســوی جامعه 
آمریکا در پی داشــت، روند سیاست آمریکا را به 
نــدرت تحت تأثیر قرار می دهــد؛ چراکه آمریکا 
با سیســتم پیچیده ای اداره می شود که انتخابات 
الکترال نمونه ای از آن اســت. ذهنیت اقتصادی 
آمریکایی ها را ســخت بتوان بــا جنبش هایی از 
جنس جنبش ضدنژادپرستی آمریکا از ِقبل مرگ 
جورج فلوید تغییر داد و سیاســت دیگری را رقم 
زد. هرچند احتمال تغییر در سیاســت آمریکا با 
انتخابات ریاســت جمهوری آبان  ماه وجود دارد، 
اما اقدامات اقتصادی ترامپ در طول چهار ســال 
گذشــته و آورده ای که برای اقتصاد آمریکا داشته 
است، احتمال چنین امری را بسیار اندک می کند؛ 
بــه عبارتی، جایــگاه اقتصاد برای مــردم آمریکا 
اولویت باالتری نســبت به مسائل سیاسی دارد و 
این امر، برنامه سیاست مداران آمریکایی است تا 
مردم را نسبت به سیاست در یک بی خبری مداوم 
نگه دارند. این فرایند به سیاست مداران آمریکایی 
امکان می دهد تا برای بقای سیاســت »قدرتمند 
ماندن« آمریکا در جهــان، رویکردهایی را اتخاذ 
کنند که مــردم آمریکا توان تحلیل آن را ندارند. با 
وجود اینکه انتخابات آمریکا در بستر جامعه شکل 
می گیرد، اما به اعتبار رأی الکترال که سابقه آن به 
استقالل آمریکا و حدود ۴۰۰ سال قبل بازمی گردد، 
سرنوشت انتخابات در جایی دیگر و در سیستمی 
متفاوت صورت می پذیــرد. همین روند متفاوت 
موجب می شــود در برهه های مختلفی از تاریخ، 
افرادی در نقش رئیس جمهور آمریکا ظاهر شوند 
که بنا بر استراتژی بقا و تقویت قدرتمندی آمریکا 
جایگزین شوند؛ ازاین رو، هرچند مردم آمریکا در 
پای صنــدوق رأی حضور پیدا می کنند و به خیال 
خودشان، رکنی از ارکان دموکراسی را به نمایش 
می گذارند و آزادانه دست به انتخاب می زنند، اما 
 از 

ً
آنها در قالبی به کنش مشغول می شوند که قبال

سوی رسانه ها و تبلیغات پیچیده نهاد قدرت آمریکا 
آماده شده است؛ بنابراین، تحلیل انتخابات آمریکا 
و گره  زدن آن به مسائلی چون مرگ جورج فلوید، 

قدم  زدن در بیابان های بی خبری است.

 انتخاب دیگران
احتمال شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ چقدر است؟

   فراسو    

حسنمرادخانی
کارشناس مسائل سیاسی

محمدرضافرهادی
 کارشناس

مسائل منطقه

محمدحسنسجادی
کارشناس مسائل عربستان و یمن
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6
بازار

 BBBB در ابتدا بفرمایید آیــا همه آنچه این 
روزها اقتصاد کشــور را تحت فشار 
قرار داده، ناشی از تحریم ها و کاهش 

ورود ارز به کشور است؟ 
در اینکــه صادرات نفت کشــور با مشــکالتی 
مواجه شده و طبیعتا بخش قابل توجهی از ارزی 
که دولــت از صادرات نفت کســب می کرده به 
دلیل تحریم ها از دســت ایران خارج شده است، 
شــکی وجود ندارد؛ اما نمی توان تمام مشکالت 
اقتصادی کشــور را به تحریم هــا و عدم حصول 
درآمدهای ارزی مرتبط دانســت؛ چرا که بخش 
قابل توجهی از مشــکالت کنونی بازار، ناشــی 
از سیاســت گذاری های غلط دولت است؛ برای 
نمونه در حالی که الزم است دولت پیمان سپاری 
ارزی را به صورت جدی اجــرا کند، اما اهتمام 
خاصی به اجرای سیاســت های منطقی، درست 
و معقول در شــرایط حساس فعلی ندارد. در این 
شرایط طبیعتا دلیلی ندارد کشور صادراتی داشته 
باشد که قرار نیســت ارز آن به کشور بازگردد؛ از 
این رو پیمان سپاری ارزی حتما باید انجام شود. از 
ســوی دیگر اگر افراد و شرکت هایی در خارج از 
ایران، ارزی در اختیار دارند و با آن می توانند کاال 
وارد کشور کنند، نباید محدودیت چندانی برای 
این کار ایجاد کنیم؛ یعنی به این افراد یا شرکت ها 
باید اجازه داد از ایــن ارز برای واردات کاالهای 
ضروری استفاده کنند. دولت می تواند اجازه ثبت 
سفارش بســیاری از کاالهای ضروری را بدون 
دریافت ارز در دســتور کار خود قرار دهد؛ یعنی 
اگر کســی با ارز خود قصد دارد برخی کاالهای 
اساســی را وارد کشور کند، دولت نباید مانع این 

کار شود و اشکال و ایرادی بر این وارد کند.

 BBBB یعنی  با این کار اجازه ورود هر کاالیی 
به کشــور داده شــود یا صرفا ورود 

کاالهای اساسی مد نظر است؟
نباید اجازه دهیم هر کاالیی وارد کشــور شــود؛ 
چــرا که در ایــن حالت عالوه بر خــروج ارز از 
کشــور، ورود کاالهای غیرضــروری و احتماال 
لوکس می تواند منجر به مصرف گرایی و آسیب 
به تولید ملی شــود؛ ضمن اینکه بــرای واردات 
کاالهای اساســی دلیلی ندارد حتما اصرار کنیم 
ارز مورد اســتفاده دولتی یا اصطالحا ترجیحی 
باشد؛ متأســفانه، برخی سیاست ها غلط است و 
نیاز به اصالح اساســی و فوری دارد. به هر حال 

برای اصالح اشــتباهات باید به ســرعت دست 
به کار شــد، یکی از این اشــتباهات که در حال 
اصالح شــدن اســت، اصرار بر محدودسازی 
امکان واردات ارز و طال به داخل کشــور اســت 
که تا پیش از این برای واردات ارز و طال محدوده 
معینی مشخص شده بود؛ این یک سیاست کامال 
 واردات طــال و ارز منجر به 

ً
غلط اســت و اتفاقا

ایجاد تعادل در بازارهای داخلی می شــود؛ چرا 
دولت باید برای واردات ارز و طال به داخل کشور 
محدودیت ایجاد کند؟ از این رو اصالح بعضی از 
سیاست ها واجب است و باید با جدیت و فوریت 

دنبال شود. 

 BBBB بــه نظرتــان چــه موضوعــات و 
محورهایی باید به فوریت در مســیر 

اصالح قرار داده شوند؟
به هر حال شــرایط ســختی در پیش رو داریم، 
شــرایطی که عبور تدریجــی از آن فقط با توجه 
دولت به گشــایش های قانونی میســر می شود. 
تســهیل فضای کســب وکار یکی از این شرایط 
اســت که می تواند بستر و فضای ورود شرکت ها 
به بازار ســرمایه را تســهیل کند. عرضه ســهام 
شرکت های جدید به بازار سرمایه موجب رونق 
اقتصادی بیشــتر می شــود؛ چرا که عرضه های 
جدید قدرت جذب نقدینگــی به خود را دارند؛ 
بنابراین اگر بورس به درســتی مدیریت شــود، 
می توانیم نقدینگی سرگردان را وارد بخش تولید 
کنیم و ظرفیت تولید کشور را ارتقا دهیم؛ ازاین رو 
بسترها باید برای ورود نقدینگی به بورس فراهم 
شوند. در حالی که این موضوع بسیار مهم است، 
اما از ســوی دیگر عرضه اولیه جدیدی نداریم یا 
اگر داریم، پاسخگوی تقاضای بازار نیست. این 
مسئله منجر به ایجاد مشکالتی می شود و می تواند 
قیمت ارز و سهام را افزایش دهد و به تبع افزایش 
این قیمت ها، نرخ همه کاالها و خدمات هم گران 
می شود؛ از سوی دیگر دولت باید برای واردات 
خیلی از کاالهایی که داخل کشور امکان تولید آن 
وجود دارد، محدودیت های شدیدی ایجاد کند. 
دلیلی ندارد کاالیی که امکان ساخت آن در داخل 
کشور وجود دارد، از خارج وارد شود و ارز کشور 
بــرای واردات چنین کاالهایی از کشــور خارج 
شود؛ بنابراین اگر سیاســت ها به درستی تنظیم 
شوند، بخش قابل توجهی از مشکالت فعلی حل 

می شود. 

 BBBB بــه نظرتان با توجه به شــرایط فعلی 
سیاست های بودجه ای کشور چقدر 

نیازمند اصالح است؟ 
در بحث سیاست های بودجه ای این انتظار وجود 
دارد کــه دولت بعضی از طرح هــا و پروژه های 
عمرانــی را به بخش هــای غیردولتــی واگذار 
کند؛ دلیلی ندارد دولت مانند گذشــته بزرگراه 
و آزادراه بســازد، حتی طرح آبرســانی و سدها 
نیز قابــل واگذاری به بخش خصوصی اســت. 
اگر این طرح ها به درســتی تعریف شوند و منابع 
بخش غیردولتــی در این طرح ها بــه کار گرفته 
شود، عالوه بر تأمین بخشــی از کسری بودجه، 
دولت می تواند منابع الزم برای برخی طرح های 
عمرانی را از طریق واگذاری طرح های عمرانی 
به بخش خصوصی تأمین کند تا فشار بر بودجه 
کمتر شود. قطعا مجموعه این سیاست ها می تواند 
برخی ایرادات و اشــکاالت فعلی اقتصاد کشور 
را برطــرف کند، در غیر ایــن صورت اگر انتظار 
داشته باشــیم این موضوعات با روال قبلی تداوم 
داشته باشند، همچنان بازارهای داللی، مثل ارز، 
مســکن، خودرو و طال با افزایش قیمت روبه رو 
خواهند بود و تورم فشــار بیشتری به جامعه وارد 
می کند؛ بنابراین دولت باید برای هر کدام از این 

بخش ها تصمیمات قاطع و مؤثری بگیرد. 

 BBBB موضوع مســکن به دغدغه بزرگی 
ایرانی تبدیل شده  برای شــهروندان 
است. معضلی که عالوه بر مشکالت 

اقتصادی، می تواند تبعات اجتماعی 
نیز داشته باشد. 

دولت برای حل مشکل مسکن یا حداقل حل 
موقتی و فعلی آن، باید هر چه سریع تر تولید 
مسکن را در دســتور کار قرار دهد، از سوی 

دیگر برای وارد کردن مســکن های موجود به 
چرخه عرضه، تسهیالتی قائل شود و در مناطقی 

که مسکن ساخته شده اما زیرساخت های آن 
تأمین نشده است، زیرساخت های 

مناسب را برای زندگی مردم 
کند.  فراهم  ســرعت  به 
متأسفانه، می توان گفت 
در دولت آقای روحانی 
در  جدیــدی  عرضــه 
نداشتیم.  بخش مسکن 
از یک  سو کسری بودجه 

در حال ایجاد تورم اســت و از سوی دیگر، عدم 
تعادل عرضه و تقاضا موجــب افزایش نرخ ارز 
شــده اســت، مجموعه این عوامل سبب شده 
است تورم ناشی از فشــار هزینه و تورم ناشی از 
فشــار تقاضا هم زمان ایجاد شوند و رکود و تورم 
توأمان بر اقتصاد فشــار بیاورند؛ بنابراین دولت 
باید اصالح سیاست های اقتصادی را در اولویت 
کاری خود قرار دهد؛ چرا که اصالح سیاست ها 
می تواند حالل بخشی از مشــکالت باشد؛ در 
غیر این صورت، با توصیه و تهدید هیچ مشکلی 
حل نمی شود و مشــکالت فقط با سازوکارهای 
اقتصادی قابل حل هســتند؛ بنابراین برای رفع 
مشکالت باید به سمت توجه به تولیدات داخلی، 
باز کردن مسیر برای افزایش تولید داخلی و رفتن 
به مسیری که یافته های علمی به محصول نهایی و 
کاالی واقعی تبدیل شود، حرکت کنیم؛ یعنی در 
جهت تجاری سازی یافته های علمی تالش شود. 
توجه به محورهای بیان شده تا حد قابل توجهی 
می تواند منجر به ایجاد گشایش هایی شود، وگرنه 
هیچ مســئله ای با تهدید، لفاظــی یا حرف زدن 
دولتی ها درست نمی شــود و مشکالت کشور، 
حل ناشــدنی باقی می ماند و روزبه روز عرصه بر 

اقتصاد کشور تنگ تر می شود. 

  عملیات بازار باز
 و اهداف آن

دولت هــا معموال اوراق قرضــه را برای 
کنترل حجم پــول و نرخ بهره که نهایتا به 
ثبات قیمت ها و تولید منتهی می شــود، 
منتشــر می کنند. یکی از سیاســت های 
پولــی انقباضی که معمــوال دولت ها به 
آن توجه می کنند و البته برای انبســاطی 
کردن سیاست های پولی هم کاربرد دارد، 
فروش اوراق قرضه است که آقای همتی به 
عنوان اولین رئیس کل بانک مرکزی بعد 
از پیروزی انقالب، از آن به عنوان اجرای 

عملیات بازار باز سخن گفت. 
اوراق قرضــه موجب  انتشــار  قطعا 
جمع آوری نقدینگی از بازار می شــود و 
معموال این موضوع از ابزار سیاست های 
پولی دولت اســت تا بانــک مرکزی به 
صورت تخصصی آن را انجام دهد. بعد از 
انقالب، مجوز این فعالیت از بانک مرکزی 
و دولت گرفته و اوراق مشارکت جایگزین 
اوراق قرضه شــد. اوراق مشــارکت که 
معموال برای پروژه های خاصی منتشر و 
بعد از اتمام پروژه بازخرید می شــود، در 
این سال ها با سود ۱۸ درصدی پرداخت 
شده اســت. برای انتشــار اوراق قرضه، 
ایجاد جذابیت در آن بسیار الزم است تا 
افزایش تقاضا بــرای آن بتواند در اقتصاد 
تأثیرگذار باشد؛ چراکه ناچیز بودن حجم 
اوراق قرضه یا مشــارکت نمی تواند تأثیر 
چندانی بر اقتصاد به جا بگذارد. با توجه 
به اینکه عملیات بــازار باز کنترل حجم 
پول را با هدف تأثیرگذاری بر اقتصاد، به 
خصوص در شرایط تورمی دنبال می کند، 
دولت ها این کار را از طریق سیاست های 
انقباضی پولی و با ابزار عملیات بازار باز 
انجــام می دهند تا از ایــن طریق موجب 
کنترل نرخ بهره شوند. آقای همتی مدعی 
شده  است بانک مرکزی تصمیم دارد نرخ 
بهره را از طریق عملیات بازار باز مدیریت 
و کنترل کند؛ البته مدیریت کردن به معنای 
کاهش نرخ بهره نیست؛ چراکه با این اقدام 
ممکن است نقدینگی از بانک ها به سمت 
بازارهایــی، چون بــورس، طال، خودرو 
و... هدایت شــود. دولــت هنگامی که 
احساس کند نقدینگی در جامعه افزایش 
یافته است، با انتشار اوراق تالش می کند 
نقدینگــی را از جامعه جمــع آوری کند. 
زمانی هم که احســاس کند رکود ناشی 
از تقاضا در اقتصاد ایجاد شــده است، به 
تزریق می کند  نقدینگی جدیدی  اقتصاد 
و بــا خرید اوراق قرضه مشــوق هایی در 
این راستا ایجاد می کند؛ بنابراین خریدار 
زمانی از خرید اوراق استقبال می کند که 
این کار برایش سودآور باشد و زمانی هم 
اوراق خود را می فروشد که باز سودآوری 
داشته باشــد؛ از این رو بانک مرکزی باید 
تکلیف را تعیین کند که از انتشــار اوراق 
چه هدفی را دنبال می کند؟  برخی اوقات 
دولت به ســبب کســری بودجــه اوراق 
مشــارکت یا قرضه می فروشــد تا از این 
طریق بتواند مشــکل کسری بودجه خود 
را حل کند و به عبارتی تأمین مالی شود. 
در این میان موضوع مهم، حفظ استقالل 
بانک مرکزی اســت که باید رعایت شود 
و مشخص شــود بانک مرکزی برای چه 
موضوعی می خواهد اوراق قرضه را منتشر 
کند؟ آیا به دنبال ایجاد ثبات در قیمت ها 
یا تأمین کسری بودجه دولت است؟ اگر 
هدف انتشــار این اوراق ثبات قیمت ها و 
تأمین کســری بودجه دولت است، باید 
منتظر تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد 

باشیم. 

یادداشت 

آلبرتبغزیان
اقتصاددان

خلع ســالح دشــمن در بــازی تسلیحاتی ســازی نفت علیه 
کشورمان، راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی است که می تواند 
به عنوان فرصتی بزرگ برای اصالح ســاختار اقتصاد ایران به 
شــمار آید. چارچوب برنامه صفر کردن ارادی و فعاالنه درآمد 
نفت در بودجه دولت، باید به گونه ای طراحی شود که هم بودجه 
از منابع حاصل از نفت رها شود و هم در عین حال، عواید ناشی 
از صادرات نفت به هر میزان، بتواند برای توسعه  غیربودجه ای 
)غیرمتکی به دولت( در کشــور استفاده شــود؛ در این حالت 
حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز 

پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصالحاتی وجود دارد.

 خلع سالح دشمن
منهای نفت

توافق تجاری جدید بین ترکیه و ونزوئال که به صورت رســمی 
توافق توسعه تجارت نام گذاری شده است، از روز ۲۱ آگوست 
اجرایی می شود. این توافق پس از سفر »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه، به ونزوئال در می ۲۰۱۸ در دستور کار دو 
کشور قرار گرفت و در این سفر اردوغان تأکید کرد که به کشور 
آمریــکای التین برای مقابله با تحریم هــای آمریکا و متحدان 
این کشور کمک خواهد کرد. اجرای این توافق تجاری در ماه 
ژانویه ســال ۲۰۱۹ از ســوی مقامات ترکیه به تصویب رسید 
 که شــامل کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی بین دو کشــور

 بود.

 دور زدن تحریم ها
شاخص

در معنای لغوی، بودجه کیف خزانه دار اســت که دریافت ها و 
وجوه دولتی در آن قرار داده می شد و هزینه های دولتی از وجوه 
داخل آن کیف پرداخته می شــده است. بودجه به مفهوم کلی، 
برنامه کار و وضعیت مالی یک شــخص، خانواده، سازمان یا 
جامعه را برای آینده دور و نزدیک مشــخص و ترسیم می کند؛ 
به عبــارت دیگر بودجه طرحی اســت کــه نحوه تخصیص 
منابــع محدود را در یک واحد تجاری یا هر ســازمان دیگری 
 کمتر از میزان 

ً
تعیین می کند و نظــر به اینکه منابع موجود نوعا

تقاضاســت، الزم است پیشنهادها و پروژه های مطرح شده در 
بودجه به نحوی سیستماتیک ارزیابی شوند.

 بودجه چیست؟
افزوده

  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با صبح صادق
 در باره عبور از مشکالت اقتصادی مطرح کرد

اصالح فوری سیاست های غلط 
حمیدرضاجوانبخت

خبرنگار

با نگاهی به روند افزایش قیمت ارز و سکه و به تبع آن نرخ تمام کاالهای مصرفی مردم، کامال مشخص است که اقتصاد کشور در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته 
است؛ سراشیبی ای که اگر برخی سیاست ها به سرعت اصالح نشوند، می تواند عواقب و تبعات وخیمی برای اقتصاد ایران داشته باشد. »دکتر جعفر قادری« 
اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگویی با صبح صادق به چند مورد از موضوعاتی که باید در اقتصاد کشور اصالح شود، اشاره 
داشته است. قادری در این گفت وگو با اشاره به سیاست های غلط دولت در ایجاد محدودیت برای فضای کسب وکار معتقد است: عدم تولید مسکن به اندازه 
نیاز کشور، ایجاد محدودیت هایی برای واردات ارز و طال و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، مشکالت اقتصادی کشور را دوچندان کرده است. متن کامل 

این گفت و گو در ذیل می آید: 
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7
دین

سلبریتی ها در قرآن  ـ ۱

اکثریت به چه معناست؟

هنگامی که قرآن کریم از اکثریت 
سخن می گوید، این اکثریت در 
دو دســته قابل جمع اســت؛ اکثریت در 
مســیر حق، در آیاتی مانند آیه ۱۷۴ سوره 
 َوَما 

ً
 لََیة

َ
ِلک

َ
شعرا که می فرماید: »ِإنَّ ِفی ذ

ْؤِمِنیَن«؛ و اکثریت در مسیر  ُرُهم مُّ
َ
ث

ْ
ک

َ
اَن أ

َ
ک

باطــل، ماننــد آیــه ۸۳ ســوره نحل که 
مَّ 

ُ
ــِه ث

ّ
ــوَن ِنْعَمَت الل

ُ
می فرمایــد: »َیْعِرف

اِفُروَن«.
َ
ک

ْ
ُرُهُم ال

َ
ث

ْ
ک

َ
ُینِکُروَنَها َوأ

اما دســته دوم در دو بخش است؛ آنان 
که نمی دانند و آنان که نمی خواهند بدانند. 
قرآن اکثریت باطلی را ذکر می کند که علم 
ندارند، ولی در مقابل حق و علم تواضع 
دارنــد و آن را قبول می کنند و اکثریتی که 
علم ندارنــد، ولــی نمی خواهند علم و 
حق را قبول کنند و در مسیر صحیح قدم 
بگذارند. در اینجا آنان که نمی فهمند و حق 
را قبول نمی کنند، حتی اگر اکثریت را دارا 
باشند، علم و درک آنان درست نیست و به 
علت این اکثریت بودن شان نباید در مقابل 
آنان سر فرود آورد. پس در اینجا اکثریت، 
دلیل بر حق بودن نیست و دلیلی ندارد که 
ما به این واسطه راه آنان را قبول کنیم. قرآن 
مؤمنان را از این تبعیت منع کرده است و 
در ســوره انعام آیه ۱۱۶ می فرماید: »َوِإْن 
وَک َعْن 
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کســانی که نمی دانند، ولــی با حق 
ســرجنگ ندارند، در آیه ۳۶ ســوره سبأ 
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است که روزی را برای هرکس که بخواهد 
گشاده یا تنگ می گرداند لیکن بیشتر مردم 
نمی  دانند. این یعنی بسیاری از انسان ها از 
اینکه چه کسی روزی آنها را می دهد و از 
کجا روزی آنها را می رساند، خبر ندارند و 

بی اطالع هستند.
 بخش دوم، کسانی هستند که خداوند 
و نبوت پیامبــران را انکار می کنند که در 
آیــه ۱۷ هود می فرمایــد: »آیا آن کس که 
از جانب پروردگار خویش دلیلی روشن 
دارد و زبانــش بدان گویاســت و پیش از 
این کتاب موسی که خود پیشوا و رحمتی 
بوده است بدان شهادت داده، با آن کس که 
دلیلی ندارد برابر است؟ ایشان به آن کتاب 
روشن ایمان می آورند و هر گروه دیگری 
که به او کافر شــود، جایگاهش در آتش 
است. در آن شک مکن، که حق است و از 
جانب پروردگارت آمده است، ولی بیشتر 

مردم ایمان نمی آورند.« 
در آیاتی مانند ۱ رعد، ۸۹ اسراء، ۵۴ 
کهــف، ۴۴ و ۵۰ فرقــان، ۷۶ نمل، ۲۸ 
ســبأ، ۵۹ و ۶۴ و ۶۸ مائده، ۷۸ زخرف، 
۱۱۰ آل عمران، ۱۰۲ اعراف، ۷۰ مؤمنون، 
۸ توبه، ۱۰۶ یوسف، ۴ فصلت، ۱۰۹ بقره 
درباره آنان بحث شــده است. با مراجعه 
دقیق به آیات متوجه این نکته می شویم که 
خداوند ما را امر به تبعیت از اکثریت دارای 
علم کرده است و از اکثریت بدون علم و 
انکارکننده برحذر داشته است؛ یعنی ای 
انسان ها جزء اکثریت دارای علم و درک و 
اکثریتی که در مسیر حق حرکت می کند، 
باشید، نه اکثریتی که درک نمی کند، علم 
ندارد و حق نیست. اما آیا این اکثریت فقط 
اشــاره به تعدد دارد؟ یا کسانی که بر آنها 
عدد کثرت می تواند تعلق بگیرد یا فکری 
که غالب بر انسان های زیادی هست هم 

جزء اکثریت هستند؟

آیه

محمدرضاقضایی
کارشناس علوم اسالمی

»َدحو« به معنای گسترش است و بعضی نیز آن 
را به معنای تکان دادن چیزی از محِل اصلی اش 
تفسیر کرده اند. منظور از دحواالرض یا گسترده 
شــدن زمین این اســت که در آغاز، تمام سطح 
زمین را آ ب های حاصل از باران های ســیالبِی 
نخســتین فراگرفته بود. این آب هــا به تدریج در 
گودال های زمین جا گرفتند و خشــکی ها از زیر 
آب ســر برآوردند و روز به روز گسترده تر شدند. 
از طرف دیگر، زمین در آغاز به صورت پستی ها 
و بلندی ها یا شــیب های تند و غیرقابل سکونت 
بود. بعدها باران های ســیالبی مــداوم باریدند، 
ارتفاعات زمین را شســتند و دره ها را گستردند. 
اندک اندک زمین های مســطح و قابل اســتفاده 
بــرای زندگی انســان و کشــت و زرع به وجود 
آمد. مجموع این گسترده شدن، »َدحو االرض« 
نام گذاری می شود. در برخی روایات، خصوصا 
روایتــی از امام رضا)ع( به وقایع این روز اشــاره 
شده است؛ از جمله خروج اولین نقطه خشکی 
کره زمیــن از محلی که امــروز خانه کعبه روی 
آن مستقر اســت، فرود آمدن کشتی نوح بر کوه 

جودی، میالد حضــرت ابراهیم)ع( و حضرت 
عیسی)ع(، خروج رسول اکرم)ص( از مدینه به 
قصد حجة الوداع، همچنیــن روز قیام امام زمان 
مهدی موعود)عج(. روز دحواالرض، جزء چهار 
روز معروفی اســت که روزه آن پــاداش فراوان و 
ثواب ۷۰ ســال روزه گرفتــن دارد. از آیات قرآن 
این گونه فهمیده می شــود که زمین در آغاز از زیر 
کعبه فعلی گسترش یافته است. در مفاتیح الجنان، 
در بــاب اعمال مــاه ذو القعده روایتــی آمده که 
ــاء از امام رضــا)ع( نقل کرده 

ّ
حسن بن علی وش

زمین از زیر کعبه پهن شــده اســت.  آیه ۶ سوره 
شمس »و االرض و ما طحاها«؛ سوگند به زمین 
و آن کس که آن را گسترد، و آیه ۳۰ سوره نازعات 
»و االرض بعد ذلک دحاها«؛ و پس آن زمین را 
با غلطانیدن گسترد، مســتقیما این اتفاق را ذکر 
کرده اند. راغب در کتاب »مفردات« می نویسد: 
»معنای لغت »طحو« مثل لغت »دحو« است و 
آن توسعه چیزی و حرکت دادن آن است.« او در 
جای دیگر درباره لغت »دحا« می گوید: »حرکت 
دادن )زمیــن( از محــل خود اســت.« علمای 
اسالم با اســتفاده از معنای لغوی »طحا« نتیجه 
می گیرند که این آیه بر »حرکت وضعی و انتقالی 
زمین داللت دارد.« برخی مفسران نیز گفته اند: 
»خداوند زمیــن را به گونه ای گســترد که برای 
زندگی انسان و پرورش گیاهان و جانداران آماده 

باشد؛ گودال ها و سراشیبی های تند و خطرناک 
را به وســیله فرســایش کوه ها و تبدیل سنگ ها 
به خاک پر کرد و آنها را مســطح و قابل زندگی 
ساخت، درحالی که چین خوردگی های نخستین 
آن، به گونه ای بودند که اجازه زندگی به انسان را 
نمی دادند.« در مقدمه کتاب »اعجاز قرآن« عالمه 
طباطبائی، حرکت وضعی زمین از آیه ۳۰ سوره 
نازعات استخراج شده و آمده است: »هزار سال 
پیــش از آنکه گالیله از حرکت زمین به دور خود 
سخن گوید، قرآن به صراحت از چرخش زمین 
بحث کرده اســت.«  موضوع چگونگی ارتباط 
زمین با خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی، 
از ابتدا بحث ها و منازعات مختلفی را بین اهل 
علم به دنبال داشته است. اولین نظریه مطرح شده 
از سوی افرادی چون ارسطو و بطلمیوس، نظریه 
»زمین مرکــزی« بود؛ به نحوی کــه در این مدل 
کیهان شــناختی، زمین در مرکــز کائنات، ثابت 
فرض شــده است و خورشــید و دیگر افالک به 
دور آن می چرخند. پس از گذشت سالیان زیاد، 
کوپرنیک نظریه »خورشــیدمرکزی« را پیشنهاد 
کرد و حرکت زمین را متصّور شد و به دنبال آن، 
گالیله و کپلر نیز آن را تأیید و پشتیبانی کردند. بر 
اساس نظر هیئت کوپرنیکی)۱۵۴۳ـ ۱۴۷۳م( که 
به سبب حاکمیت ۱۴قرنی افکار امثال بطلمیوس 
با مخالفت نیز روبه رو شد، پدیده های آسمانی، 

از قبیل حرکات شــبانه روزی ستارگان، تغییرات 
قطر ظاهری ســیارات و نیز حرکات معکوس و 
مستقیم آنها به خوبی توجیه پذیر به نظر می رسید. 
در آیه ۳ ســوره رعد نیز از کشیده شدن زمین به 
عنوان شروع حیات یاد شده و به سیر حیات اشاره 
شده است. در سوره فصلت نیز موضوع خلقت 
زمین در دو دوره بیان شده است که می توان از آن 
نیز دحواالرض را فهمید. روایتی از امام محمد 
باقــر)ع( در خصوص تعــدد آدم و عالم منقول 
اســت که حضرت در جواب این ســؤال که آیا 
 تکرار می شود و شکل 

ً
خلقت نخســتین مجددا

جدیدی می گیــرد؟ می فرمایند: »زمانی که یک 
دوره از حیات بشری با آب گرفتگی کامل سطح 
 زمینه ایجاد دوره 

ً
زمین به سر آید، خداوند مجددا

دیگری از حیات بشری و موجودات خشکی را 
فراهم می فرماید.« اما مهم ترین علت تعظیم این 
روز، یادآوری عظمت، جالل و بزرگی خداوند به 
انسان است. مؤمنان در شب و روز دحواالرض 
پروردگار را عبادت می کنند و با یادآوری عظمت 
خلقت به تعظیم خالق مشــغول می شوند. روز 
دحواالرض روزی اســت کــه خداوند زمین را 
مناسب شروع حیات انسان ها، حیوانات و نباتات 
قرار داد و از روایت فوق برمی آید که شروع و پایان 
حیات نباتی بیرون آمدن سپس فرو رفتن زمین در 

آب است. 

 یادآوری عظمت پروردگار
   سلوک    

سیدحسین
خاتمیخوانساری
دبیر گروه معارف

به مناسبت ۲5 ذی القعده، روز دحواالرض ، روز شروع حیات

ارتباط با اهل بیت)ع( سرمنشــأ همه فضائل و 
یکی از بزرگ ترین نعمت هاســت. در حالی که 
بســیاری از افراد از این نعمت غافل هســتند و 
مــا باید به عناوین مختلف خودمان و دیگران را 
به این ذوات مقدســه مرتبط کنیــم و این عنوان 
والدت ها، شهادت ها و وفیات، همگی بهانه ای 
بــرای ایــن ارتباط اســت. بعد از میــالد امام 
رضا)ع(، ماه ذو  الحجه فرا می رسد که از جمله 
اعیاد این ماه، عید غدیر اســت. پــس از آن ماه 
محرم، ســپس ماه صفر، ماه جمادی 
االول و بعد جمادی الثانی اســت که 
در تمام این ایام مــا با اهل بیت)ع( 
در ارتباط هســتیم، تا اینکه ما را از 
این نشئه به نشئه  ای دیگر سیر بدهند و 
سفارش فراوانی درباره این موضوع 

شده است. این سفارش ها نه از باب اینکه نفعی 
به آنها می رســد، بلکه به دستور خداوند متعال 
است. وقتی رسول خدا)ص( فرمودند من برای 
شــما چگونه پیغمبری بودم؟ همگی ایشان را 
تحسین کردند. همه گفتند چه ها برای هدایت ما 
کردید، حتی خیلی ها دل شان می خواست اجرت 
و مزدی را در برابر زحمات رســول الله)ص( به 
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آنــان بگو من هیچ اجری از شــما نمی خواهم، 
مگر مودت با خاندانم. »مودت« مرحله شدید 
 به شکلی 

ً
محبت است؛ به گونه ای که انسان قلبا

خودش را با اهل بیــت)ع( مرتبط کند که قابل 
انتقاد نباشد. این امر نه برای این است که نفعی 
به حال آنها داشته باشد؛ بلکه منفعتش برای خود 

ماست؛ چون رسول اکرم)ص( تمام جهاتی که 
به نفع مسلمانان باشــد، بر آنها عرضه کردند و 
برای مردم بیان فرمودند. ارتباط و محبت با این 
خاندان، نعمت بزرگی است که ذات اقدس الله 
به ما ارزانی داشته و بسیاری از ما متوجه نیستیم 
که خدا چه نعمت ارزشــمندی را به ما عنایت 
کرده؛ مانند این تمثیل که گفته شده هنگامی که 
آن ماهی پرسید آب چیست، او را از آب گرفتند و 
در خشکی قرار دادند و زمانی که در شرف جان 
دادن بود، او را بــه آب برگرداندند و به او گفتند 
آب همان چیزی اســت که حیاتت وابسته به آن 
اســت. محبت این خاندان نیز اینگونه است و 
حیات معنوی ما وابسته به آنهاست و این محبت 
در روز رســتاخیز به کمک همه ما خواهد آمد و 

منشأ نجات ما خواهد شد. 

 بزرگ ترین نعمتی که خدا به ما داده است
گفتاری از  آیت الله علیرضا الهی

   منبر    

وقتی شــرایط زندگی ســخت می شــود، اهل 
تقوا بیشــتر به سمت عمل به دســتورهای قرآن، 
خصوصا دســتورهایی که مهجور مانده است، 
می روند. متقیان خود را در پناه قرآن و آموزه های 
اهــل بیــت)ع( می بینند و ســعی می کنند حال 
خودشــان و اطرافیان شــان را با توســل به آداب 
دینــی تغییر دهند. یکــی از زیبایی های اخالقی 
که امروز می تواند کاربرد زیادی داشــته باشــد، 
رعایت »انصاف« اســت. برخی افراد انصاف را 
زیرمجموعه عدالت دانســتند؛ اما بهتر است آن 
را فوق عدالت بدانیم؛ زیــرا رعایت عدالت در 
رابطه با خودمان و اطرافیان مان اجباری است که 
اگر این اتفاق نیفتد، هم گناه کرده ایم و هم ظالم 
هستیم؛ اما رعایت انصاف اجباری نیست؛ زیرا 
در جایی به کار می رود که حق با ماســت، اما به 
ســبب انصاف از حق مان کوتاه می آییم و دیگران 

را شریک در دارایی های خود می کنیم؛ به عبارتی 
رابطه ها و رفتارها تا حدی عدالت اســت و فراتر 
از عدالت، انصاف اســت؛ برای نمونه قصاص 
حق ماست، اما وقتی خودمان را جای فرد مقابل 
می گذاریم، می بینیم دوســت نداریــم برای ما 
قصاص به کار رود، پس از حق خودمان می گذریم 
تا به یک فضیلت باالتر که بخشش، عفو و زندگی 
بخشیدن به یک انســان است، برسیم. قرآن ادای 
قرض را واجب و قرض دهنــده را برای دریافت 
قرضــش محق می دانــد؛ اما از طرفــی او را به 
انصاف توصیه می کند و دستور می دهد در وصول 
طلبش کمی صبــر کند.انصاف به خــرج دادن 
اثرات و برکات زیادی در زندگی انسان ها دارد و 
می تواند تحوالت بزرگی در زندگی ایجاد کند. به 
همین علت در مکتب مان آن را از مکارم اخالقی 
می دانند. مردی خدمت رســول خدا)ص( رسید 
و گفت: »مرا از مــکارم اخالق آگاه کن«. پیامبر 
اکرم)ص( فرمودند: »مکارم اخالق عبارت است 
از: ۱ ـ عفو کردن کســی که به تو ستم کرده است؛ 
۲ ـ پیوند با کسی که از تو بریده است؛ ۳ ـ بخشش 
به کسی که تو را محروم کرده است؛ ۴ ـ حق گویی، 

گرچه به ضرر خودت باشــد.« )بحاراالنوار، ج 
۶۶، ص ۳۶۹( »ســخت نگرفتن« بــه برادران 
و خواهران دینی، هم نوعــان حتی به حیوانات و 
طبیعت کوتاه ترین تعریف انصاف می تواند باشد. 
امــام علــی)ع( درباره شــخصیت منصف 
می فرماینــد: »اعــدل النــاس مــن أنصف من 
ظلمــه«؛ عادل ترین مردم کســی اســت که با 
کســی که به او ظلم کرده است، با انصاف رفتار 
کنــد. )غررالحکــم، ج ۲، ص ۴۳۵( همچنین 
الفضائل«؛  أفضــل  می فرماینــد: »االنصــاف 
انصــاف، برترین ارزش هاســت. )غررالحکم، 
ج ۱، ص ۲۰۳( ایــن بیــان به این معناســت که 
ارزش ها و فضایل اخالقــی هم در دنیا و آخرت 
در یک رتبه نیســتند و برخی رفتارها، گفتارها و 
منش های ارزشی شــرافتش بیشتر است؛ مانند 
این بیان قرآن درباره پرهیزکاران که »إن أکرمکم 
عندالله أتقاکم«؛ به همین علت انصاف را »افضل  
الفضایل« اخالقی معرفی می کنند. آنچه خداوند 
از ما می خواهد، انتخاب خوب ترین هاست؛ در 
همین راستا قرآن می فرماید: »و از نیکوترین آنچه 
از پروردگارتان به شــما فرو فرستاده شده پیروی 

کنید.« )زمر/ ۵۵( خداوند در آیه ۳۸ ســوره نور 
می فرماید: »تا خداونــد به آنان نیکوترین پاداش 
آنچه را عمل کرده انــد،  بدهد و از فضل خویش 
نیز بر آن بیفزایــد.« این معنا بارها در آیات دیگر 
از جملــه ۱۶ احقاف، ۹۶ و ۹۷ نحل و ۱۲۱ توبه 
تکرار شده اســت.« امیرمؤمنان علی)ع( هنگام 
بازگشت از صفین به امام  حسن مجتبی)ع( چنین 
سفارش می کند: »پسرم، نفس خود را میزان میان 
خود و دیگران قرار بده. آنچه را برای خود دوست 
داری، برای دیگران هم دوســت بــدار و آنچه را 
برای خود نمی پسندی، برای دیگران نیز مپسند. 
ستم روا مدار آن گونه که دوست نداری بر تو ستم 
شود، نیکوکار باش آن گونه که دوست داری به تو 
نیکی کنند. آنچه برای دیگران زشــت می داری، 
برای خود نیز زشــت بشــمار و چیــزی را برای 
مردم رضایت بده که برای خود می پسندی. آنچه 
نمی دانی نگو، آنچه دوســت نداری به تو نسبت 
دهند درباره دیگران مگــو.« )نهج البالغه، نامه 
۳۱( چرا انصاف ارزشمندترین و بافضیلت ترین 
رفتارهاست؟ شاید به دلیل اینکه در جامعه ایجاد 

تساوی می کند و اثرات فردی و اجتماعی دارد. 

اجتماعی اخالق  ین  بافضیلت تر
   مکتب    

سیدمرتضیرضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

حاشیه نشین
 نگاهی به معضل 
 سکونت در حومه

 کالن شهرها

پیش درآمد 

 حاشیه  کجاست؟ 
رونــد حاشیه نشــینی یا به تعبیــر دیگر، 
محالت ناکارآمد شــهری رو به گسترش 
است که کارشناســان و مسئوالن عوامل 
مختلفی را برای آن ذکر می کنند. زندگی 
در این محالت ناکارآمد شهری پیامدهای 
مختلفــی در پــی دارد و منجــر به بروز 
آســیب های اجتماعی متعددی می شود 
که گاهی موجب تهدید امنیت اجتماعی 
و سیاســی کشــور هم می شــوند. وقتی 
خدمات معمول شهری به این مناطق برده 
نمی شود و شهروندان آنها که افراد همین 
جامعه هستند، احساس نادیده گرفته شدن 
و طردشدگی می کنند، احساس تعلق خود 
به این جامعه را از دست می دهند که همه 
این موارد می تواند منجر به بروز جرم های 
مختلف شــود.  باید بدانیم افرادی که در 
محالت ناکارآمد شهری زندگی می کنند، 
شهروندان درجه دو ما نیستند و شهروندان 
همین جامعه هســتند. رویکــرد به این 
مناطق در دنیا، رویکرد شــهر انسان مدار 
و انســان محور و به رسمیت شناختن این 
مناطق وافراد ساکن در آن است، به جای 
جزیره ای کردن و رویکرد ادغام و تلفیق. 
ما برخی خدمات، مثل آب، برق و گاز را 
برای این مناطق می بریم و به ازای آن پول 
نیز دریافت می کنیم؛ اما خدمات عمومی 
نمی بریم و نتیجه این می شود که مردم این 
محالت دچار آزردگی هایی می شــوند و 
احســاس می کنند نادیده گرفته شده اند و 
به حساب نمی آیند. وقتی چنین احساسی 
پیدا کننــد، حس تعلق این افــراد به این 
مناطق کم می شود. وقتی مسئوالن شهری 
به این محالت ورود نمی کنند و خدمات 
نمی برند، این محالت به دلیل ســکونت 
افــرادی که مرتکب جرم و آســیب های 
اجتماعی می شــوند، می تواند بســتری 
برای تهدید امنیت کشــور باشد؛ از این 
رو احساس ناامنی در این مناطق افزایش 
می یابــد. وقتی مردم ایــن مناطق چیزی 
برای از دســت دادن ندارند، احســاس 
می کنند دیده نمی شوند و شهروند درجه 
دو به حساب می آیند،  حس تعلق ندارند 
و عاملی برای تهدیــد امنیت ما در حوزه 
اجتماعی و فراتر از آن می شــوند. هیئت 
وزیران در سال 1393 سند احیا، بهسازی، 
نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده 
و محالت ناکارآمد شهری را به تصویب 
رساند و بر اســاس آماری که این مرجع 
رســمی اعالم کرده ـ که این آمار از حدود 
110 محله به دســت آمده اســت ـ تقریبا 
21 میلیون نفر از جمعیت ما در محالت 
ناکارآمد شــهری زندگــی می کنند. در 
حال حاضــر کلمه حاشیه نشــینی را به 
کار نمی برنــد و از آنها با عنوان »محالت 
ناکارآمد شــهری« یــا »محالت هدف 
بازآفرینی شــهری«  نام می برند که شامل 
چهــار گــروه می شــود: 1 ـ بافت هــای 
 حداقل ها را ندارند؛ 2 ـ 

ً
فرسوده که عموما

بافت های تاریخی؛ 3 ـ روستاهای الحاقی 
به شهرها؛ 4 ـ سکونت گاه های غیررسمی 
که به اســم حاشیه نشــینی می شناسیم. 
مسئوالن شــهری تعداد نفرات ساکن در 
سکونت گاه های غیررسمی را حدود 10 
میلیون  الی 12 میلیون نفر اعالم کرده اند. 

ســه دسته عامل را در ایجاد حاشیه نشینی می توان برشمرد که شــامل عوامل سطح خرد یا فردی، عوامل میانی 
و عوامل کالن یا ســاختاری می شود. در سطح خرد، حاشیه نشــینی به دو دسته عوامل دافعه در مبدأ و جاذبه در 
مقصد تقسیم می شود. عامل دافعه در مبدأ این است مشکالتی، مثل کمبودها، نبود امکانات، فقر، بیکاری و غیره 
شرایط را برای تحمل افراد ساکن در مبدأ سخت می کند. عوامل جاذبه در شهرهای بزرگ است؛ مثل امکانات 
آموزشی و بهداشتی، اشتغال، رفاه، جذابیت های فراغتی و غیره که افراد را به سمت خود جلب و جذب می کند. 
ارتباط عوامل دافعه و جاذبه ســبب ایجاد انگیزه فردی برای حرکت به سمت شهرها می شود؛ اما در عمل موانع 
و مشــکالتی ایجاد می شوند که یکی از مهم ترین آنها مسائل اقتصادی است که امکان استقرار در شهر اصلی را 
ممکن نمی کند و گروه های مختلف در حواشــی یا ســکونت گاه های اطراف شهرها ساکن می شوند و در نتیجه 
حاشیه نشینی شــکل می گیرد و رشد می کند. وقتی حاشیه نشینی شکل گرفت، زنجیره های اتصالی همراه خود 
دارد که افراد و گروه های اجتماعی را جذب و مشکالت و آسیب ها را بازتولید می کند.در سطح میانی، عملکرد 
سازمان ها و نهادهای ذی ربط نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت و رفع مشکالت حاشیه ها دارد که در این بین 
سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و نبود مدیریت مناسب، سبب تغییر کاربری زمین ها از کشاورزی به مسکونی، 
تشدید نابرابری ها و افزایش مشــکالت و آسیب های مختلف خواهند شد؛ البته باید این نکته را در نظر داشت 
که در دوره های مختلف و خاص، حرکت از مرکز به پیرامون دارای تأثیرات مثبت هم هســت. در بخش عوامل 
ساختاری، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است که بحث اختصاص بودجه، توزیع رفاه اجتماعی، 
تفاوت ها و تبعیض های ساختاری در حوزه فرهنگ و غیره از آن جمله هستند. عامل سیاسی در بخش های مدیریت 
جامعه، توزیع ثروت و نابرابری ها به عنوان زیرســاخت اصلی نقش ایفا می کند و ُمقّوم ساختارهای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی است. این ساختارها زمینه هایی را برای گرایش افراد به سمت حاشیه نشینی فراهم می کنند؛ 

بنابراین سه دسته عامل را برای حاشیه نشینی می توان برشمرد.

 سکونت در حاشیه شهرها نیست، بلکه هر نوع اســکان غیررسمی که خارج از 
ً
 حاشیه نشــینی لزوما

چارچوب های برنامه ریزی شــده انجام شود، حاشیه نشینی اســت؛ از این رو طبق تحقیقات مؤسسه ۱
 در همه مناطق 22 گانه تهران حاشیه نشینی داریم؛ برای نمونه محله خاک 

ً
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تقریبا

سفید در منطقه چهار یا حتی حسن آباد زرگنده در منطقه یک؛ درباره عوامل مؤثر در شکل گیری این مناطق می توان 
به دو دســته علل دور و نزدیک اشاره کرد. دالیل دور همچون فقر، بیکاری، خشکسالی، تولید و توزیع ناعادالنه 
ثروت و نبود اثربخشی طرح های اقتصادی که حل و فصل آنها زمان بر است و علل نزدیک که مهم ترین آنها تخریب 
و تصرف عدوانی امالک و زمین های دولتی است؛ از این رو بنا به اهمیت موضوع حاشیه نشینی و ضرورت حل 
مسئله، در سال 1393 ستادی با عنوان »ستاد ملی بازآفرینی شهری« تشکیل شد که اعضا و نهادهای فراقوه ای در 

آن شرکت دارند.

 اولین راهبرد این ستاد، توانمندسازی سکونت گاه های فعلی موجود در کشور است؛ یعنی به افراد ساکن 
در این مناطق خدماتی همچون اشتغال، هویت، امنیت، آموزش و... داده شود؛ در گذشته، روستاهای ما ۲

ظرفیتی داشتند که موجب پایبندی افراد به آن روستا می شد؛ اما در حال حاضر، متأسفانه، روستاها در حال تخلیه 
شدن هستند؛ از این رو باید به سمت توانمندسازی روستاها برویم که بر اساس وظایفی که ستاد ملی بر عهده قوه 
قضائیه گذاشــته است، وارد عمل شدیم. در همین راســتا، با دستگاه هایی که در حوزه توانمندسازی وظیفه مند 
هستند، نشست های تخصصی و توجیهی گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که باید اقدامات در سه حوزه متمرکز 
شوند: اولین حوزه، حرفه آموزی و آموزش های تخصصی فنی؛ دومین حوزه، مدیریت منابع آب و خاک؛ سومین 
حوزه، توسعه صنایع دستی و گردشگری. بر همین اساس از سال 139۶، به تمام استان ها ابالغ کردیم یک دهستان 
که بیشــترین آمار مهاجرفرستی را دارد، به ما معرفی کنند، سپس فهرست این 31 دهستان را به نمایندگان عالی 
دستگاه ها ابالغ کردیم که اقدامات توانمندسازی در آنها شکل بگیرد. در این راستا طی سال های 139۷ و 139۸ 
 توانستیم 21۸0 طرح را در حدود ۶10 روستا اجرا کنیم. قدم بعدی این است که در یک  سری از دهستان های 

ً
تقریبا

هدف، به منظور آگاه سازی عمومی و اختصاصی مردم نسبت به بازگشت به موطن خود در حال تهیه مستندهایی 
هستیم. برای نتیجه بخش بودن این رویکرد به دو مسئله نیاز داریم؛ که یکی پیگیری ایجاد بازار فروش است که سود 
حاصل از اقدامات توانمندســازی  در آن دهستان ها به جیب همان مردم برگردد و سبب ایجاد جاذبه شود؛ دیگر 
اینکه، با استفاده از پیوست فرهنگی موجود در هر منطقه، بتوانیم پایبندی های فرهنگی برای استقرار مردم در موطن 

اصلی خود را ایجاد کنیم که در حال پیگیری این کار در دهستان های مورد نظر هستیم. 

راهبرد دوم، پیش بینی و پیشگیری از گسترش و ایجاد بافت های ناکارآمد شهری جدید و حاشیه نشین 
است که این راهبرد با عنایت به بند ۵ اصل 1۵9 قانون اساسی و با توجه به وظیفه ذاتی معاونت اجتماعی ۳

و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به این معاونت واگذار شد؛ بر این اساس در سال 139۵ کارگروه مرکزی 
پیش بینی و پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی در سطح ملی و 31 استان کشور ذیل »ستاد ملی بازآفرینی شهری« 
تشکیل شد. این کارگروه، تمرکز و اقدامات خود را بر دو حوزه متمرکز کرده است که اولین حوزه، حوزه پیش بینی 

و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد است که در این راستا پنج اقدام در دستور کار قرار گرفته است:
اول؛ اجرای ماده 9 قانون »حدنگار« اســت. وظیفه کارگروه ما این نیســت که تمام ماده 9 را اجرا کند، بلکه دو 
خط کش در حوزه مقصد پیش بینی کرده ایم و در حال اجرا هســتیم. خط کش اول این است که بر شهرستان های 
مراکز اســتان ها تمرکز داریم و خط کش دوم اینکه از کارگروه های اســتانی می خواهیم برای ما مشخص کنند 
کدام مناطق در شهرستان مرکز استان در معرض خطر تخریب، تصرف و گسترش حاشیه نشینی هستند؛ پس از 
مشخص شدن آنها، تمرکز خود را در سطح ملی و استانی بر این گذاشتیم که در این شهرستان های مرکز استان، 

پیگیری و تثبیت مالکیت انجام شود.
دوم؛ دستگاه ها و نهادهایی است که دارای زمین هستند و مالکیت آنها هم بر این اراضی تثبیت شده است،  موظف 

به حفاظت و صیانت از اراضی خود شده اند.
سوم؛ تقویت و ارتقای یگان های حفاظت اراضی است. بیشتر زمین خواری ها که منجر به حاشیه نشینی می شوند، 
مربوط به اراضی دولتی هستند؛ بنابراین کاداستر مهم ترین بحثی است که می تواند از حاشیه نشینی جلوگیری کند؛ 
در نتیجه با پیگیری های الیه ای به نام الیه بافت ناکارآمد در بانک جامع حدنگار ایجاد شده است و در حال حاضر 
فایل های رقومی و توصیفِی حدود ۸0 درصد از اراضی در خطر تخریب و گسترش حاشیه نشینی در بانک جامع 
حدنگار ثبت شده اند. همچنین در سال 139۸، حدود 2۸0 هکتار کمربند طبیعی ـ یا فیزیکی یا همان پهنه سبز ـ 
نیز با پیگیری های به عمل  آمده از سوی معاونان محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان های 
سراســر کشور، در اراضی در خطر تخریب و گسترش حاشیه نشینی ایجاد شد. مسئله ای که در این حوزه وجود 
دارد، بهره گیری از سامانه سجام قوه قضائیه است که در این سامانه از مردم درخواست می کنیم درباره تخریب های 
اراضی، زمین خواری ها، گسترش مناطق حاشیه نشــینی و هر کدام از مسائلی که مرتبط با حوزه کاری ماست، 
اطالع رســانی کنند که آن را با حفظ محرمانگی به دادســتان هر استان ارسال و تا حصول نتیجه قطعی پیگیری 

می کنیم.
چهارم؛ تهیه و اجرای طرح هایی در مناطق حاشیه نشین است که بر این اساس میزان وقوع جرائم کم شود. در 31 
استان برنامه ای پیگیری می کنیم که دادگستری استان ها با همکاری سایر دستگاه های متولی به این سمت بروند که 
طرح پیشگیری از وقوع جرائم داشته باشند که بر این اساس، 31 طرح با توجه به بافت بومی و استانی تهیه شده 

است. 
پنجم؛ما در تالش هســتیم با اقدامات مؤثر و ایجاد بازدارندگــی و افزایش نظارت های انتظامی و ایجاد امنیت 

مردم محور سطح امنیت را در مناطق حاشیه نشینی که احتمال وقوع جرم در آنها باالست کاهش دهیم.

چهکردهایم؟چهبایدکرد؟چراحاشیهنشینی؟

ملیحه شیانی
جامعهشناس

ودانشیاردانشگاهتهران

دافعهمبدأوجاذبهمقصد

مردم این مناطق، مردم شریف ما هستند که از شهر کوچک به شهر بزرگ یا از مرکز استان به پایتخت یا از روستا 
به شهر می آیند که دالیل مختلف دارد. وقتی ما نیازهای اصلی مردم را در سکونت گاه های اصلی خود که رگ و 
ریشه خودشان است، برطرف نمی کنیم و برنامه ریزی مناسبی برای مهاجرت معکوس نداریم، این مسائل به وجود 
می آید. باید بدانیم حفظ ســرمایه های هر کشور و تولید مولد، مانند کشاورزی، به روستاها و شهرهای کوچک 

وابسته است.
وقتی ما آب را برای این مناطق تأمین نمی کنیم، در بحث کشــاورزی زمین ها را مکانیزه نمی کنیم، تســهیالت 
نمی دهیم یا مدارس خوب و امکانات رفاهی را در این مناطق ایجاد نمی کنیم، مردم این مناطق به سمت شهرها یا 
حاشیه شهرها مهاجرت می کنند. اگر نیاز زیستی مردم این مناطق را فراهم نکنیم، این دور باطل هیچ گاه تمام شدنی 
نیست؛ بنابراین در وهله اول باید جلوی مهاجرت را با خدمت رسانی و پرهیز از بخشی نگری بگیریم. گاهی مردم 
در منطقه ای در بحث آب شرب که نیاز اساسی آنهاست، دچار مشکل هستند؛ این روستایی ها، دامدار یا کشاورز 
هستند و حرف آنها این است که به مناطق آنها آب برسانند که اگر این مشکل را حل نکنیم، مجبور هستند به حاشیه 
شهرها مهاجرت کنند. مسئله ای که در غیزانیه و دهدز اتفاق افتاد، همین است و مردم مجبور هستند حاشیه نشین 

شهر اهواز شوند. اهواز بعد از مشهد دومین شهر حاشیه نشین کشور با جمعیت حدود ۵00 هزار نفر است.

بهروستاها کمتوجهی
احمد راستینه

عضوکمیسیونفرهنگی
مجلس

اولین علت حرکت به سمت حاشیه نشینی و گسترش آن، تمرکز نداشتن بر قصه روستاست. وقتی از روستا حمایت 
نمی شود، ظرفیت های خدماتی و کیفیت زندگی را در روستا توسعه و افزایش نمی دهند، فرصت های اشتغال را در 
 این روستایی، روستا را رها 

ً
روستا به وجود نمی آورند و از جوان روستا و نخبه روستایی حمایت نمی شود؛ قاعدتا

 به دلیل هزینه های باال در شهرها به سمت حاشیه نشینی سوق 
ً
می کند و به سمت شهرها می رود. این افراد معموال

داده می شوند که آسیب های متعددی در آن شکل می گیرد.

نامتوازن خروجیتوسعه
مجتبی یوسفی

عضوکمیسیونعمران
مجلس

دکتر حسین میرزایی 
رئیسدبیرخانهپیشبینی

وپیشگیریازحاشیهنشینی
نباید شعارگونه حرف بزنیم و باید به سمت حل ریشه ای مشکالت برویم و با برنامه ریزی و استفاده از تجربیات نخبگان، استادهای باتجربه کشور و تجربه کشورهای دیگر مشکالت را رفع کنیم. در بحث حاشیه نشینی چند مشکل وجود دارد؛ اولین نکته این است که این زمین ها برای دولت هستند که 
دولت ها باید بتوانند با اجرای طرح کاداستر)قانون جامع حد نگار( و سامانه ملی زمین، بحث مالکیت خود را تثبیت کنند تا این زمین ها تصرف نشوند. در این طرح در سندهای تک برگ مشخص می شود ملک برای چه کسی است؛ به عبارتی اموال و امالک مردم که دولت هم نماینده مردم است، 
حفظ می شود و از زمین خواری جلوگیری می شود. در وهله اول باید جلوی مهاجرت را با خدمت رسانی و فاصله گیری از بخشی نگری بگیریم. مسئله دیگری که در این بحث وجود دارد، این است که قوانینی ایجاد شود تا بحث مالکیت حل شود تا مردم خودشان در این مناطق ارزش افزوده ایجاد و 
سعی  کنند امالک شان را تبدیل به احسن کنند؛ چون در این صورت ملک شان سند دارد؛ بنابراین با حل مشکل سند و زیرساخت ها، یک بار برای همیشه جلوی توسعه مهاجرت و حاشیه نشینی را بگیرم. گفتنی است، بخشی از حاشیه نشینی از روی احتیاج است؛ اما بخش دیگر مربوط به افراد سودجو 
و زمین خوار است که اینها دیگر مردم عادی نیستند. این افراد زمین های حاشیه شهرها را تصرف و بعد به مردم واگذار می کنند، وگرنه مردم حاشیه نشین همین هایی هستند که دل در گروی این نظام دارند؛ از این رو باید جلوی افراد زمین خوار و سودجو هم گرفته شود. فراتر از این باید جلوی توسعه 
حاشیه نشینی گرفته و حد و مرز اینها بسته شود، سپس مشکل اسنادشان با طی شدن تشریفات قانونی حل شود و این امالک دارای هویت رسمی شوند؛ دیگر اینکه، دولت ها باید در بحث عمران، آبادانی و زیرساخت های مناطق حاشیه نشین سرمایه گذاری انجام دهند؛ چرا که از عهده شهرداری ها 

خارج است. وقتی آن مناطق از نظر بافت شهری و خدماتی دارای حداقل امکانات شوند و درگیر مسائلی، نظیر آب، برق و گاز نباشند، سبب می شود خدمات و کیفیت زندگی باال رود که در این صورت مسائل اجتماعی و فرهنگی این مناطق حل می شود.

اجرایقانونجامعحدنگار
مجتبی یوسفی

عضوکمیسیونعمران
مجلس

معتقد هستم ایجاد پایگاه خدمات اجتماعی با رویکرد مددکاری جامعه ای در این مناطق بهترین بستر برای کاهش پیامدهای آسیب های 
اجتماعی در این مناطق اســت. وقتی در جایی ورود پیدا نکنید، مشکالت مزمن و مدیریت سخت می شود. خراب کردن و از بین بردن 
مناطق حاشیه ای فقط پاک کردن صورت مسئله است و افراد این مناطق به حاشیه دیگر شهر انتقال پیدا می کنند و پخش می شوند؛ به همین 
دلیل در دنیا نیز رویکرد ادغام، تلفیق و جابه جایی آخرین راهی است که انتخاب می شود، حتی در سند کشور ما نیز همین طور است. بنده 
با استفاده از تخصص و تجربیات خود در این حوزه، می گویم باید با استفاده از مددکاران اجتماعی با رویکرد غیردولتی و استفاده از مردمی 
که در این محالت زندگی می کنند، پایگاه خدمات اجتماعی در این محالت ایجاد شود و با مردم در ارتباط بود. مردم این مناطق شهروند 
ما هستند و نباید قربانی برخی نگاه ها شوند؛ به همین دلیل به رویکرد تلفیق و انسان مداری توجه می شود. در سند احیا، بهسازی، نوسازی و 
توانمندسازی بافت های فرسوده و محالت ناکارآمد مصوب سال 1393، تعداد سازمان های همکار بیشتر شد تا بتوان به هویت بخشی این 
مناطق بیشتر کمک کرد و از ظرفیت همه سازمان ها استفاده شود. در این سند آمده است تا سال 1404، این مناطق باید حداقل، خدمات 
متوســط عمومی را دریافت کنند. اگر همه مردم حد متوسط خدمات را دریافت کنند، احساس بیگانگی نمی کنند؛ چرا که وقتی چنین 
احساسی پیدا کنند، هم بستگی اجتماعی وجود نخواهد داشت و سرمایه اجتماعی به پایین ترین حد خود می رسد که می تواند پیامدهای 
امنیتی سیاســی هم داشته باشد؛ بنابراین کاری که باید انجام شود، این است که رویکردهای انتظامی، سیاسی و بولدوزری را به حداقل 
برسانیم؛ چیزی که این مناطق به آن نیاز دارند، باال بردن شاخص های رفاه اجتماعی و دسترسی مردم به خدمات عمومی است. با گسترش 
فعالیت های اجتماعی، آموزشی و بهداشتی، تردد در این مناطق بیشتر می شود و همین حضور موجب می شود این مناطق از بن بست خارج 
شوند و امنیت افزایش یابد. همچنین تشکیل گروه های خودیار محله ای می تواند مهم باشد؛ چراکه مردم این مناطق شرایط فرهنگی خود را 
بهتر می دانند که می توان با این گروه ها که از خود مردم این مناطق هستند، ارتباط داشت و آنچه نیاز مردم است، باید برای ما هم مهم باشد؛ 
چون ممکن است نیازی که ما احساس می کنیم با نیاز مردم آنجا فرق داشته باشد. بردن اماکن اداری به این مناطق نیز می تواند موجب 
افزایش حمل ونقل و تردد به این مناطق شود که در نتیجه خارج کردن آنها از سکونت گاه های غیررسمی ایزوله را در پی دارد و آسیب های 
اجتماعی کمتر می شود. این اقدامات در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله قابل انجام است و باید فضا و خدمات را بیشتر کرد. حق مردم است 

که خدمات داشته باشند و به نظر بنده باید خدمات خوب را ارائه کرد.

سیدحسن موسوی چلک
رئیسانجمنمددکاران

اجتماعیایران

مدیریتمردممحور

متولیان و مســئوالن باید درباره حاشیه نشینی از برخورد سطحی بپرهیزند و یافتن علت های حاشیه نشینی و راه های حل این موضوع بر 
اســاس بررسی و پژوهش باید در دســتور کار قرار گیرد. در این فرایند، وقتی به این نتیجه برسیم که مردم این مناطق از روستا مهاجرت 
 مشکلی در روستا وجود داشته است و اگر در روستا 

ً
کرده اند، باید این سؤال مطرح شود که چرا از روستا به حاشیه شهر آمده اند؟ پس حتما

حداقل امکانات معیشتی، رفاهی و بهداشتی وجود داشت، شاید روستای زیبا و آرام خود را ترک نمی کردند که در حاشیه یک شهر پرسر 
و صدا زندگی کنند. اگر به این مسئله ریشه ای نگاه کنیم، به یک جمع بندی می رسیم؛ گام بعدی این است که مشخص شود متولی ایجاد 
امکانات مختلف در روستاها و شهرهای مهاجرفرست چه نهادها و سازمان هایی هستند؛ برای نمونه اگر روستایی مشکل بهداشتی دارد و 
در پی این مسئله مردم از آنجا مهاجرت می کنند، باید متولیان بهداشت پاسخگو باشند که چرا به مسائل بهداشتی آنجا توجه نشده است که 
خروجی آن منجربه یک تصمیم آسیب زا برای آن روستایی شود. این نکته در موارد دیگر نیز صادق است؛ اگر به این موضوع مسئله محور 
نگاه کنیم و به دنبال حل آن برویم، این معضل کاهش پیدا می کند؛ اما اگر فقط آمار دهیم و نهادها درباره آن به عنوان یک معضل اجتماعی 
با یکدیگر تعارف کنند یا غصه بخورند، مشــکل حل نمی شود. نکته مهم تر در این زمینه بحث نظارت است؛ دستگاه های نظارتی باید 
دستگاه های متولی را بر اساس تعهدی که برای حل آن موضوع و مسئله دارند، رصد کنند. مجلس اولین و مهم ترین نهادی است که در این 
زمینه وظیفه دارد؛ البته در کنار خانه ملت، سازمان های نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید از نزدیک نظارت داشته 
باشند که تعهدی که دستگاه ها برای حل مسئله فالن روستا داده اند، چقدر عملی شده است، سپس مدیری را که برای رفع آن مسئله عمل 
کرده است، تشویق کنند و مدیر و مسئولی را که با وجود امکانات، نسبت به آن عمل نکرده است، از کار برکنار کنند. یکی از مشکالت ما، 

مدیران ناکارآمد و ضعیف هستند که می توانند معضالت متعددی را برای ما ایجاد کنند.

تشدیدنظارتها
غالمرضا منتظری

نائبرئیسکمیسیون
فرهنگیمجلس

اولین اتفاقی که باید بیفتد، این است که ما باید تمرکز خدمات و حمایت های خود را به سمت روستا و حمایت از ظرفیت های اشتغال 
در روستا تغییر دهیم؛ باید طرح جامع حمایت از اشتغال در روستا به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا مهاجرت معکوس از حاشیه 
شهرها به ســمت روستاها محقق شود. دوم اینکه، نباید هیچ حاشیه شهری بدون پیوست فرهنگی شکل بگیرد. امروز، متأسفانه قانون 
 مناطق شهری بدون پیوست های فرهنگی توسعه پیدا می کنند 

ً
جامعی برای شهرداری ها و برای توسعه مناطق شهری وجود ندارد و معموال

و آســیب های متعددی در حاشیه شــهرها به وجود می آورند.باید حاشیه شهرهای پرمسئله در قالب یک قانون حمایت جامع از توسعه 
خدمات زیرساختی، بهداشتی و فرهنگی در حاشیه شهرها شناسایی شوند و به یاری خدا در فراکسیون های مربوطه درباره آنها بحث و 
گفت وگو شود. همچنین این مسئله در کمیسیون امور شوراها و شهرداری ها بیاید و روی آن بحث کارشناسی شود و حمایت های جدی در 

توسعه خدمات رفاهی، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی در حاشیه شهرها مدنظر قرار بگیرد.

احمد راستینه
عضوکمیسیونفرهنگی

مجلس

قانونمندیحاشیهشهرها

تقویت شهرهای کوچک از مهم ترین اقداماتی است که می تواند مانع مهاجرت مردم به حاشیه شهرها شود، اما در کنار این، برای برطرف 
شدن مشکالت مناطق حاشیه نشین که اکنون در کشور هستند، باید شهرداری ها با در اولویت قرار دادن حل مشکالت این مناطق، نگارش، 
تصویب و اجرای طرح های ضربت، امکانات این مناطق را تقویت کنند؛ همچنین در کنار این می توان با طرح های تشــویقی، مردم را 

ترغیب و تشویق کرد که به شهرهای کوچک برگردند.

مهرداد ویس کرمی
عضوکمیسیونآموزش

وتحقیقاتمجلس

تشویقزندگیدرشهرهایکوچک

توانمندسازیسکونتگاهها
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تاریخ

اولیــن رئیس جمهور پس از اســتقرار نظام 
جمهوری اسالمی آنچنان حواشی آفرید که 
بیشتر از ۱۷ ماه نتوانست دوام آورد و سرانجام از سوی 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی برکنار شد. 
در طول این ایام، حضرت امام)ره( با همه توان تالش 
کردند وی از انقالب اسالمی فاصله نگیرد و در مسیر 
قانون و منافع کشــور قدم بردارد. حمایت امام)ره( از 
بنی صدر تا آنجا بود که حتی یــاران امام)ره( نیز تاب 
تحمل آن را نداشتند و گاه زبان به گالیه می گشودند. با 
این حال حضرت امام)ره( در کالم و مرام خود اصل را 
بر مالطفت گذاشته بودند و از هر فرصتی برای حفظ 
رئیس جمهور اســتفاده می کردنــد. در روز ۲۴ مرداد 
۱۳۵۹ حادثه ای برای رئیس جمهور رخ داد. هلی کوپتر 
حامل ابوالحســن بنی صدر که برای بازدید از مناطق 
مرزی به کرمانشاه رفته بود، در نزدیکی اسالم آباد غرب 
سقوط کرد، اما سرنشــینان آن جان سالم به در بردند. 
روزنامه »کیهان« فردای آن روز در گزارشــی با عنوان 
»هلی کوپتر رئیس جمهور چگونه سقوط کرد«، نوشت:

»ســاعت ۱۱ دیشــب هلی کوپتــر حامــل دکتر 
بنی صدر، رئیس جمهوری هنگام بازگشــت ایشان از 
نوار مرزی ایران و عراق در نزدیکی اســالم آباد بر اثر 
نقص فنی ســقوط کرد، ولی خوشــبختانه به ایشان و 
هیچ یک از همراهان صدمه ای نرسید. دکتر بنی صدر 
پس از سقوط هلی کوپتر در ســاعت ۳۰ :۱ بامداد در 
گفت وگویــی، جریان وقوع این حادثــه را بیان کرد و 
گفت: پس از حرکت از قصر شــیرین و طی مقداری 
راه، اســتاندار به من اطالع داد کــه هلی کوپتر دچار 
نقص فنی شده و مجبور به فرود اجباری می باشد. در 

این هنگام هلی کوپتر شروع کرد به دور زدن و وقتی آدم 
بیرون را نگاه می کرد، چنین به نظر می رســید که روی 
آب پرواز می کند. خلبان بعد متوجه شد چراغ ها از کار 
افتاده است. به هر حال ناچار آماده فرود اجباری گردید 
که کنترل از دســت او خارج شده و هلی کوپتر سقوط 
کرد. پس از ســقوط هلی کوپتر، تیمسار ظهیرنژاد در 
هلی کوپتر را باز کرد و کلیه سرنشینان به بیرون پریدند. 
در این لحظه بود که متوجه شــدیم قطعات هلی کوپتر 
در نقاط مختلف افتاده اســت. رئیس جمهوری سپس 
افزود: این الحمدلله از شگفتی ها و نشانه کمال رحمت 
خداوندی است که هلی کوپتری سقوط کرده و متالشی 
هم بشــود و به هیچ یک از سرنشــینان کوچک ترین 
صدمه ای نرســد و نشــانه دوم رحمت الهی اینکه در 
۱۵ کیلومتری محل سقوط هلی کوپتر، ۱۵ روز پیش، 
۱۵ نفر از پاسداران سپاه انقالب به وسیله ضد انقالب 
شــهید شــده بودند. رئیس جمهور در ادامه ســخنان 
خود اظهار داشــت که محل سقوط در نزدیکی دهی 
رد هستند، 

ُ
بود و روســتاییان آن ده که بعد معلوم شد ک

آمدند و خیلی شادی کردند و شگفت زده شده بودند. 
روســتاییان که دارای یک جیپ و یک تراکتور بودند، 
کلیه سرنشــینان را به پاســگاه ژاندارمــری آن منطقه 
انتقال داده و در آنجا با اســتفاده از اتومبیل پاســگاه به 
کرمانشاه آمدیم. رئیس جمهوری افزود: هنگام حرکت 
 این هلی کوپتر شب 

ً
هلی کوپتر هوا تاریک بود و ظاهرا

نمی بایست پرواز می کرد؛ ولی چون خلبان ماهری بود، 
لــذا آماده پرواز گردید و به هر حال نقص فنی از عهده 
او بیرون بود. از آنجا که عواطف و احساســات بشری 
ظاهرسازی نیست و احساسات صمیمانه است، روحیه 
انسانی این خلبان ها و همه سرنشینان خیلی برجسته 
بــود و من هم باید از روحیه فرمانــده نیروی زمینی و 
هم از صیاد شیرازی و از همه و همچنین از مردمی که 

با آن صمیمیت بر گرد مــا حلقه زدند، در صورتی که 
دیگران می ترسیدند که آنها به ما حمله کنند، تشکر و 
رد بودند و خیلی پرشور، و 

ُ
قدردانی کنم. دهقانان آنجا ک

بحمدالله همه چیز گواهی می داد از الطاف خداوندی.

 B)پیام امام)ره
در پی ســقوط هلی کوپتر حامل بنی صــدر و هیئت 
همراه، حضرت امام)ره( بــا صدور پیامی خطاب به 
رئیس جمهور از جان به  در بردن وی از سانحه سقوط 
با عنوان »عنایت معجزه آسا« یاد کردند و چنین نوشتند:
»بسم الله الرحمن الرحیم/ جناب آقای بنی صدر، 
جنابعالی  نجات  تعالــی(؛  رئیس جمهور)حفظه الله 
و همراهان محترم از ســانحه ای که به حسب عادت 
مصیبت وار باید باشــد، نشانه ای از الطاف الهی است 
برای پیشرفت انقالب اســالمی. ما از این اموری که 
قدرت حق آشــکارا در آن پیداست که همه در جهات 
 دیده ایم. ان شاءالله 

ً
حفظ این کشور و ملت است، کرارا

تعالی از این پس نیز عنایات پروردگار با ماست و با همه 
وجود در پیشگاه مقدس شکرگزاریم. ما همه از خداییم 
و باید در راه خدمت به او باشیم. این عنایت معجزه آسا 
دلیل آن اســت که شــما و همراهان تان در خدمت به 
کشور اسالمی صدیق بوده و صدیق خواهید بود. شما 
به شــکرانه این نعمت بزرگ زندگانی ثانوی خود را 
بیش از پیش وقف خدمت به اســالم و کشور اسالمی 
نماییــد و ملت بزرگ با رؤیت ایــن عنایات پی درپی 
اطمینان کامل داشته باشند مادام که در خدمت اسالم 
هستند، آسیب پذیر نیستند و دشمنان کوردل این کشور 
بدانند که با توطئه ها و شــیطنت ها نخواهند توانست 
کشور اســالمی را آسیب رسانند. ملت ما تا پای جان 
در خدمت به اسالم حاضر و در پشتیبانی از نهادهای 
اسالمی مصمم هســتند و از خداوند تعالی عظمت 

اسالم و مسلمین و کشور اسالمی ایران را خواستارم./ 
والســالم علیکم و رحمت الله. روح الله الموســوی 

الخمینی ۲۵/ ۵/ ۱۳۵۹«

 Bپاسخ بنی صدر
ابوالحســن بنی صدر نیز در پاسخ به پیام امام خمینی، 
متنی را به شرح زیر برای بنیان گذار جمهوری اسالمی 
ارسال کرد: حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی 
امام خمینی، پدر و رهبر عزیزم. پیام تشویق و آموزنده 
عز وصول بخشید. اینجانب عنایت و حمایت امام امت 
را همواره نشــانه عنایت الهی می دانستم و می دانم. از 
خداوند بــزرگ که قدرت و فضل خویــش را در این 
مناسبت به بهترین وجه بر این بنده عیان فرمود، توفیق 
خدمــت به دین و خلق او را طلب می کنم و یقین دارم 
از راهنمایی و حمایت های شما برخوردار خواهم بود. 
امام عمر و عزتت مســتدام باد. ان شاءالله/ابوالحسن 

بنی صدر ۲۵/ ۵/ ۱۳۵۹«
ســردار »یوســف فروتــن« از اعضای شــورای 
فرماندهی سپاه و نخستین سخنگوی سپاه در آن سال ها 
نقــل می کنــد: »آن روز وقتی  که هلی کوپتــر در پاوه 
ســقوط کرد و بنی صدر از این حادثه جان سالم به در 
برد، امــام)ره( پیامی صادر کردند و بابت نجات جان 
رئیس جمهور و همراهانــش از حادثه پیش آمده، خدا 
را شکر کردند. بعد از این پیام امام)ره(، کارد می زدی 
خون مــن در نمی آمــد. با خودم می گفتــم  ای کاش 
بنی صدر می ُمرد. اقرار می کنم که آن زمان نمی فهمیدم 
و متوجه نبودم؛ اگر بنی صدر در جریان آن حادثه کشته 
می شد، از او یک امامزاده در ذهن مردم ساخته می شد 
و دیگر جمع و جور کردن اوضاع به این آسانی ها نبود. 
امام)ره( مسائل و مواردی را می دیدند که هیچ یک از 

ما نمی دیدیم.«

برخالف بسیاری از مدعیان مبارزه که 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی مشی 
مسلحانه را مطرح می کردند، حضرت امام)ره( 
اعتقادی به این ســبک نداشتند و آن را ابتر حتی 
غیرشــرعی می دانســتند. حضرت امــام)ره( 
مخالفت خود بــا ورود به فاز مســلحانه را در 
جلسات مختلف به سمع و نظر سران گروه های 
مبارز رســاندند و آنان را از ورود خشونت به فاز 
مسلحانه و کشتار افسران ارتش شاهنشاهی منع 
کردند. این خط مشی از طرق مختلف به اطالع 
فعــاالن سیاســی و مبارزانی کــه به حضرت 
امام)ره( اعتقاد داشتند، انتقال داده شد. هرچند 
رده های باالی ارتش همچنــان طرف دار رژیم 
پهلوی بودند، اما همراهی ارتشــیان با انقالب 
اسالمی تا حدی بود که اعالمیه های امام)ره( در 
پادگان های ارتش دســت به دســت می شــد. 
افســرانی مانند ســرهنگ نامجوی، سرهنگ 
رحیمی، ســرهنگ کتیبه، ســرهنگ سلیمی، 
سرگرد نجفی، ســرگرد صیاد شیرازی، سرگرد 
ســروان  اقارب پرســت،  ســرگرد  کالهدوز، 
طوطیایــی، ســروان دادبیــن و... اعالمیه ها و 

نوارهــای صوتــی حضــرت 
امام)ره( را در پادگان ها پخش 
می کردنــد. مواضع امام)ره( 
در آســتانه انقالب نسبت به 
ارتش در مصاحبه با روزنامه 
آذر  فرانسوی »لوژورنال« در 
۱۳۵۷ چنین انعکاس یافت: 
»ســربازان و افســرانی که با 
مردم پیوند دارند و خود آنان از 

وجود رژیم شاه رنج می برند، دیر یا زود به مردم 
می پیوندنــد.« امــام همچنین قبــل از آن، در 
مصاحبه با روزنامه »الســفیر« اعــالم کردند: 
»طبــق اخباری که به ما می رســد، حوادثی در 
ارتــش اتفاق افتاده و می افتد که نشــانه بیداری 
آنهاست و ما مطمئنیم که دیر یا زود به ندای ملت 
پاسخ برادرانه خواهند داد.« پیش بینی حضرت 
امام)ره( به وقوع پیوست و نیروهای تحول یافته 
ارتــش به تدریج به انقالب و مردم پیوســتند و 
پایه های حکومت شــاه را متزلزل و آماده فرود 
آمدن آخرین ضربات از جانب انقالبیون و مردم 
کردند. واقعیت این است که این مشی امام)ره( 
در ارتشــیان اثرگذار بود و آنان که اکثریت شان 
متعلق به این خاک و بــوم بودند و دل در گروی 
مذهب تشیع داشتند، اعتقادات خود به مرجع 
بزرگ شیعه را نتوانستند سرکوب کنند. »ارتشبد 
عباس قره باغی« رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم 
پهلوی به این حقیقت اعتراف می کند. خاطرات 
وی که در قالب کتابی با عنوان »اعترافات ژنرال« 
از سوی نشر نی انتشار یافته است، حامی نکات 
قابل مالحظه ای از حوادث ســال ۱۳۵۷ است. 
وی در بخشــی از خاطــرات خــود 
می گوید: »اکثریت سربازان و تعداد 
قابل توجهی از افسران و درجه داران 
ســخت معتقد به مذهــب و مقلد 
آقایان علمای دینی بودند... تعدادی 
 گزارش 

ً
از پرســنل شــهربانی کتبا

نموده بودنــد که از مقلدین آیت الله 
خمینی بــوده و نمی توانند برخالف 

دستورات آیت الله عمل نمایند.«

چگونگی مواجهه امام)ره( با ارتش شاهنشاهی 

مقلدان امام)ره( در ارتش

   دهلیز    

تقویم انقالب

اولین شورای موقت 
ریاست جمهوری

پس از رأی عدم کفایت سیاسی و 
ریاســت  از  بنی صــدر  عــزل 
 جمهوری، او  که به سرعت از نظام جمهوری 
اسالمی جدا شد و در پناه سازمان تروریستی 
منافقین قرار گرفت، به این امید بود که آینده 
تحوالت به نفع آنها رقم خواهد خورد؛ به 
دنبال برکناری بنی صدر طبق اصول ۱۳۰، 
۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی، اداره امور کشور 
به شــورای موقت ریاست جمهوری واگذر 
می شود و این شورا وظایف ریاست جمهوری 
را عهده دار می شود که اعضای آن به تربیت 
عبارتند از: رئیس دیوان عالی کشور، رئیس  
مجلس شورای اســالمی و نخست وزیر. 
یکی از مهم ترین موضوعات در دستور کار 
این شــورا، برگزاری انتخابات دومین دوره 
ریاســت جمهوری در اولین فرصت بود که 
جلســات متعددی برای پی گیری آن فعال 
شــد. طبق برنامه ای تنظیم شده، گروهک 
معزول،  رئیس جمهور  حامی  تروریســتی 
جلسه حزب جمهوری در همین موضوع را 
منفجر کرد تا بســیاری از ســران نظام به 
شهادت برسند؛ البته آنها با انجام این جنایت 
هم به نتیجه  نرسیدند. در راستای اقدامات 
و  منافقیــن  کودتاگرانــه  و  تروریســتی 
بنی صدر ی ها، عملیات های تروریســتی با 
شــدت تمــام انجــام می شــد و حمله به 
اتومبیل های دولتی و مردمی که منافقین آنها 
را حزب اللهی می خواندنــد، ادامه یافت. 
یکی از مهم ترین اقدامات شــورای موقت 
بــرای  زمینه ســازی  ریاســت جمهوری، 
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم بود که 
در روزهای پایانی تیرماه سال ۱۳۶۰، حدود 
۸۰ نفر به عنوان نامزد ریاســت جمهوری 
نام نویسی کردند و از این تعداد در نهایت ۴ 
نفر از آنها مورد تأیید شــورای نگهبان قرار 
گرفتند که عبارت بودند از آقایان محمدعلی 
رجایی، عباس شیبانی،  علی اکبر پرورش و 
بنابراین  حبیب الله عسگراوالدی مسلمان؛ 
هفته هــای آخــر تیر مــاه ســال ۱۳۶۰ به 
فعالیت های تبلیغاتی انتخابات دومین دوره 
ریاســت جمهوری اختصاص پیــدا کرد و 
رقابت انتخاباتی با شــور و هیجان جوانان 
شــکل گرفت. این روند و شکل کار، برای 
گروهک های تروریستی قابل تحمل نبود و 
شروع به ایجاد رعب و وحشت کردند. روز 
برگزاری انتخابات، دوم مــرداد ماه تعیین 
شده بود. در آستانه برگزاری انتخابات، آقای 
تروریست ها  هدف  عسگراوالدی مسلمان 
قرار گرفت و سخت مجروح و به بیمارستان 
انتقال داده  شــد . وی  تحــت درمان قرار 
گرفــت و پــس از مدتی بهبــود یافت که 
تحلیل های زیادی در این زمینه داده می شود.  
آقای هاشمی رفســنجانی علــت ترور این 
کاندیــدای ریاســت جمهوری را تــالش 
منافقین برای کشتن یکی از نامزدها به منظور 
تعویق انتخابات به مدت ۱۵ روز، طبق قانون 
اساسی، دانست؛ اما در این حادثه اوضاع به 
نفع گروهک رقم نخورد، بلکه مردم را برای 
ادامــه راه خود مصمم تر از گذشــته کرد.  
جالــب اســت کــه بنی صــدر و ســران 
گروهک های لبیرال، منافقین، کمونیست ها 
و  چپی ها یا در اختفا به سر می بردند، یا در 
کمین فرصتی به نفع خود بودند تا به قدرت 
برســند و زمام امور را به دست بگیرند؛ اما 
عجیب بود که این تحوالت در زمان کوتاه به 
سرعت رخ می داد و هر اتفاق و حادثه ای که 
پیش می آمــد، برای جمهوری اســالمی 
دستاورد مثبت داشت و برای ضد انقالب 
دستاورد منفی؛ در اصل این ناشی از وجود 
بابرکت امام خمینی)ره( به عنوان ولی فقیه 

بود. 

مهدیسعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

رئیس جمهور پتر  هلی کو سقوط 
بازنگاهی به تالش های امام)ره( برای حفظ ابوالحسن بنی صدر

با محوریت یافتن دکترین مونرو، سیاست های 
توسعه طلبانه منطقه ای آمریکا در قرن نوزدهم 
میالدی شدت یافت و این کشور تالش کرد 
رقبای اروپایی خود را از قاره سرخ به تدریج 
خارج و این سرزمین را به حیاط خلوت خود 
تبدیل کند. در اواخر قرن نوزدهم، بستر برای 
مقابله با اسپانیا که بیشترین نفوذ را در منطقه 
داشت، فراهم شد. اسپانیا به شکل سنتی از 
چهار قرن قبل در آمریکا حضور داشت. در 
سال ۱۸۸۶، تفکر سیاستمداران آمریکایی به 
سوی جنگ با اسپانیا متمرکز شد تا آن کشور 
را از کوبا و پورتوریکــو خارج کنند. تالش 
کوبا برای استقالل و کشتار بی رحمانه  مردم 
به دست اسپانیایی ها، بهانه الزم را به دولت 
آمریکا داد. انفجار مشــکوک نــاو »ماین« 
آمریکا که برای حفظ شــهروندان آمریکایی 
ساکن کوبا در ساحل هاوانا لنگر انداخته بود 
و به دنبال آن مرگ ۶۰ آمریکایی، این بهانه را 
به آمریکا داد و با وجود اینکه دولت اسپانیا از 
این واقعه ابراز ناراحتی کرد و سربازان مقتول 
را با رعایت تشریفات نظامی به خاک سپرد، 
اما روزنامه  ها به تحریک مردم دست زدند و 
این مسئله را به گردن اسپانیایی ها انداختند و 
در نتیجه دولت آمریکا در ۲۸ آوریل ۱۸۹۸ به 

اسپانیا اعالم جنگ داد.
در حالی کــه دنیا گمــان می کرد جنگ 
سختی در پیش باشــد، تئودور روزولت )که 
بعدها رئیس جمهور شــد( به سیاستمداران 
آمریکایی قول داد جنگ بســیار سریع تمام 
شــود. او به عنوان معاون وزارت دریانوردی 

آمریکا از چند سال قبل ناوگانی را گرد آورده 
بود که بسیار قوی و مجهز بودند؛ حال آنکه 
اســپانیا دیگر هیچ شــباهتی به »قدرت اول 
دریایی جهان« نداشــت. در مــی ۱۸۹۸، 
ناوهای بــزرگ آمریکا به گونه ای برق آســا 
تحت فرمان دریاســاالر »جــرج دیوئی« به 
ناوگان اســپانیا در خلیج مانیــل در فیلیپین 
حمله کردند و در نبردی سریع، کل ناوهای 
این کشــور را در منطقه مذکور از بین بردند. 
بنا بر مفاد پیمان پاریس )۱۰ دسامبر ۱۸۹۸( 
اســپانیا از همه دعاوی خود بر کوبا دســت 
کشید؛ همچنین جزیره گوام در اقیانوس آرام 
و پورتوریکو در دریای کارائیب را به ایاالت 
متحده داد و حاکمیت بــر جزایر فیلیپین را 
در برابر ۲۰ میلیــون دالر به ایاالت متحده 
واگذار کرد. آمریکا پیــش از توافق صلح با 
اســپانیا، جزایر هاوایی را نیز به خاک خود 
 ضمیمه کرده بود و اســتعمارگری نوینی را 

آغاز کرد.

رویارویی آمریکا با اسپانیا

خ سر قاره  استعمارگر 

   حافظه    
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خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-۱۰

وکالت  و عدالت

عالمــه نائینــی در نظریه پــردازی نظام 
مشــروطه از اســتدالل های عقالیی یا 
احتجاجات نقلــی و روایــی از آیات و 
روایات بهره گرفت. وی برگزیده شــدن 
نماینــدگان مجلــس به وســیله مردم و 
وفای عهد برگزیــدگان را مصداق »عقد 
و قرارداد اجتماعی« در فلســفه سیاسی 
اندیشــه مدرن حکمرانی تحلیل می کند 
که به اصــل و قاعــده ای جهانی تبدیل 
شده اســت. آیه کریمه: »اوفوا بالعقود« 
عقــد بین مردم و نماینــدگان را نیز جزء 
عقــودی قرار می دهــد که وفــای به آن 
واجب است؛ بنابراین آیه یادشده نه تنها 
بر جایز بــودن همه پرســی داللت دارد 
که مــردم و نمایندگان مجلس را موظف 
می کند به قراردادی که بین آنان بسته شده 
اســت، جامه عمل بپوشانند. نمایندگان 
مجلــس آنچــه را بر عهده آنان اســت، 
انجام می دهند، مردم نیز از قانون هایی که 
که  مصلحت اندیشی هایی  و  گذرانده اند 

کرده اند، پیروی می کنند.
البته بودند کســانی که هم با رویکرد 
درون دینی و هم از نگاه مبتنی بر ضعف 
در پیاده ســازی فلســفه غربی و قرارداد 
اجتماعــی وی را نقــد می کردند؛ برای 
نمونه گروهی معتقد بودند همه پرســی 
و گزیــدن نمایندگان مجلــس با وکالت 
شرعی برابری و هم سانی ندارد؛ وکالت 
به این معناست که شخصی شخص دیگر 
را بــه عنوان وکیل بــرای انجام کارهای 
معینی برگزینــد. از باب نمونه انســان 
می تواند شخصی را وکیل کند تا خانه اش 
را بفروشــد یا خانه ای را برای او بخرد و 
اسناد مربوط را از سوی او امضا کند. در 
ی یا جزئی 

ّ
حالی که وکالت باید به طور کل

معین باشد؛ اما امور سیاسی و اجتماعی 
که مربــوط به تمام مردم اســت، از باب 
والیت اســت، نه وکالت. والیت هم در 
حوزه اختیارهای مجتهدان واجد شرایط 

است، نه مردم.۱
نائینی در ضمن پاســخ به شبهه باال، 
انتخاب نمایندگان را وکالتی شــرعی در 
امور سیاسی می داند؛ به این بیان که همه 
مردم حّق دخالت در امور خود و کشور را 
دارند. آنان تصمیم می گیرند که چند تن را 
برگزینند تا امور را برابر دلخواه آنان انجام 
دهند.۲ مستند وی در این زمینه، بیان امام 
علی)ع( است که در بخشنامه ای مأموران 
گردآوری مالیات را »وکیل مردم« خوانده 
است. آن حضرت،  ضمن توصیه مأموران 
حکومتی به انصــاف و خوش رفتاری با 
مردم، تأکید می فرمایند: »فانصفوا الناس 
من انفســکم و اصبروا لحوائجهم فاّنکم 
خزان الرعیه و وکالء االّمه و سفراء االئمه 
 عن حاجته و التحبسوه 

ً
و التحشموا احدا

عن طلبته«؛ پــس داِد مــردم را از خود 
بدهید )در روابط خود بــا مردم انصاف 
داشته باشید( و در برآوردن حاجت های 
آنان شــکیبایی ورزید که شما رعیت را 
گنجورانیــد و امت را وکیــالن و امامان 
را سفیران. حاجِت کســی را روا ناکرده 
مگذارید و او را از آنچه مطلوب اوست باز 
مدارید.۳ در واقع، از نظر اسالم آن اصلی 
که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و 
همــه را راضی نگه دارد، به پیکر اجتماع 
سالمت و به روح اجتماع آرامش بدهد، 
عدالت است. ظلم، جور و تبعیض قادر 
نیستند حتی روح خود ستمگر و روح آن 
کســی را که به نفع او ستمگری می شود، 
راضــی و آرام نگه دارد، تا چه رســد به 

ستم دیدگان و پایمال شدگان. 
پی نوشت در دفتر نشریه موجود است.

ســیدمصطفی تــاج زاده در یادداشــتی بــا عنوان 
»اســتقالل منفی، اســتقالل مثبت« که در سایت 
»مشق نو« منتشر شده، استقالل را به دو نوع منفی/ 
سلبی و مثبت/ ایجابی تقسیم کرده است: »استقالل 
منفی آن است که تصمیم های ملی در داخل واحد 
 سرنوشــت ایران توســط 

ً
ملی گرفته شــود و مثال

ایرانیان و نه بیگانگان تعیین شود و لندن و واشنگتن 
یا پکن و مسکو تعیین کننده مقدرات ملت ما نباشند. 
استقالل مثبت آن است که کشور بتواند از امکانات 
و فرصت هــای بی نظیری که انفجــار اطالعات و 
انقالب ارتباطات فراهم آورده است، استفاده کند 
تا پیشــرفت میهن و رفاه شهروندان به شکل بهینه 
تأمین شــود. طبق این تعریف، استقالل همچون 
آزادی، زمانی می تواند به تحقق اهداف و منافع ملی 
منجر شود که شهروندان هم تعیین کننده سرنوشت 
باشند و هم بتوانند به داد و ستد در هر زمینه و با هر 
کشوری که صالح می دانند، بپردازند تا اقتصاد ملی 
رونق گیرد و معیشت مردم بهبود یابد.« وی در ادامه 
با تأکید بر ضرورت حفظ اســتقالل سلبی کشور، 
معتقد است که نظام به لحاظ استقالل مثبت، مانند 
رعایت حقوق شــهروندی، متأسفانه به جز بهمن 
۱۳۵۷ تا خــرداد ۱۳۶۰، کارنامه تیره و تاریکی از 
خود به جا گذاشته اســت؛ به همین دلیل نتوانسته  
است از مشارکت همه جانبه و فعال آحاد شهروندان 
و نیز از امکانات و فرصت های جهانی  شدن به نفع 
پیشرفت اقتصادی، علمی و فنی ایران و تأمین رفاه 

ایرانیان بهره ببرد. 
وی همچنین با یادآوری ضرورت حل مســائل 
با آمریکا، مدعی اســت که در دوران جنگ ســرد، 

تخاصــم با آمریکا به معنای محروم  شــدن از داد و 
ستد با همه جهان نبود؛ حال آنکه امروز اگر آمریکا 
یک کشــور در حال توسعه را تحریم کند، روسیه و 
چین نیز به دالیل متعدد نمی توانند مناسبات عادی 

اقتصادی با آن برقرار کنند.
در نهایت، تاج زاده به این نتیجه می رسد که عقل 
و  تجربــه حکم به تنش زدایی و کاهش مناقشــات 
با همه کشــورها می کند تا ایــران و ایرانی بتوانند 
به بهترین نحو از امکانــات و فرصت های جهانی 
)اعم از دانش، تجربه، تکنولوژی حتی شــیوه های 
مدیریت دیگران( اســتفاده کنند، بــدون آنکه الزم 
باشد از استقالل سیاسی خود دست بکشند یا تسلیم 

زورگویی آمریکا شوند.
بحثی که تاج زاده در این یادداشت مطرح کرده، 
همان دوگانه  توسعه ـ استقالل است که بحث دیرینی 
اســت. نکته مهم در ارتباط با دیدگاه تاج زاده، ارائه 
تعریفی منعطف از اســتقالل مثبت و البته، در نظر 
گرفتن نقش و جایگاه بیش از حد و شأن آن در توسعه 
اقتصادی کشور است. به هر حال، در ارتباط با این 

موضوع باید به چند نکته توجه کرد:

کشورها به جز رژیم صهیونیستی درصدد ۱ اگرچه ایران همــواره در برخورد با همه  
مســاعی جمیله)Good Office(، تعامل سازنده و 
تنش زدایی بوده است، اما برخالف نتیجه گیری آقای 
تاج زاده، این همــه  روایت الزم و کافی برای تحقق 
 یک امر داخلی و 

ً
توسعه  کشور نیست. توسعه عمدتا

وابسته به ظرفیت های داخل کشور است. ارتباط و 
تعامل سازنده با سایر کشورها نیز بدون شک در این 
میان یــک متغیر غیرقابل  انکار اســت، اما نقش و 
جایگاه آن به گونه ای نیست که با وجود تعامل با سایر 
کشورها، بتوان امیدوار بود که مشکل توسعه  کشور 
حل می شود؛ نمونه  آن، کشورهای مختلف منطقه 
هستند که با وجود تحریم نبودن و روابط گسترده با 

کشورهای اروپایی و آمریکا، به لحاظ میزان توفیق در 
توسعه، به هیچ وجه موقعیت شــان قابل مقایسه با 

جمهوری اسالمی نیست.

برخالف تصورات و پیش فرض های آقای 
تاج زاده، نوع توســعه ای که با اســتقالل 2

مثبت)به تعبیر وی( حاصل می شــود، توســعه ای 
درون زا نیست. توضیح آنکه در ارتباط با توسعه باید 
گفت که توسعه زمانی مطلوب است که قادر به تولید 
نتایج مطلوب باشد. نتایج مطلوب هم در یک نگاه 
کلی شــامل دو متغیر مهم می شــود؛ اول ارتقای 
ظرفیت های اقتصادی کشــور و دوم، افزایش درجه  
استقالل و عزت ملی. آن نوع توسعه ای که اکنون در 
نظام بین الملل تبلیغ می شــود و از طریق استقالل 
مثبتی که تاج زاده گفته اســت، حاصل می شــود، 
توســعه ای نیســت که قادر به ایجاد نتایج مطلوِب 
مذکور باشــد؛ زیرا این نوع توسعه اگرچه منجر به 
افزایش ظرفیت های یک کشور می شود، اما منجر به 
افزایش درجه اســتقالل و عزت ملــی واحدهای 

موردنظر نشده که نمونه آن ژاپن است. 

 در حوزه استقالل مثبت اگرچه وضعیت 
کشور، امروزه، چندان مطلوب نیست، اما 3

باید توجه داشــت که ایــن به آن معنا نیســت که 
جمهوری اسالمی درصدد توسعه مناسبات با سایر 
کشــورها نباشــد. واقعیت این است که جمهوری 
اسالمی به عنوان یک دولت انقالبی و استکبارستیز و 
در عین حال، عقالنی و واقع بین، همواره به این مهم 
توجه داشــته اســت، حتــی در ارتباط با کشــور 
متخاصمی چون آمریکا، جمهوری اسالمی نشان 
 و به طرز صادقانه ای خواهان حل 

ً
داده است که واقعا

مســائل با این کشور اســت، اما هر بار که مذاکره، 
توافق یا معامله ای با این کشــور انجام می شود، در 
کمال ناباوری و تعجب، این طرف آمریکایی است 

که بــا نادیده گرفتن تالش هــای تنش زدایانه  ایران، 
حاضر به همــکاری با ایران نیســت؛ برای نمونه 
می توان به آزادسازی گروگان های غربی در لبنان در 
سال ۱۹۸۹، همکاری در مسئله افغانستان و عراق با 
آمریکایی ها، برجام و... اشــاره کــرد، اما همواره، 
حسن نیت ما با حسن نیت طرف مقابل مواجه نشده 

است. 

به نظر می رسد آقای تاج زاده درک چندانی 
از دینامیسم قدرت در نظام بین الملل ندارد 4

و همچنان در دوران آمریکایی روابط بین الملل به سر 
می برد و بی اطالع از چرخش محور قدرت در نظام 
 
ً
بین الملل از غرب به شــرق اســت. در واقع، اتفاقا

شرایط کنونی نظام بین الملل بیشتر در حال نزدیک 
شدن به شرایطی همچون جنگ سرد است. واقعیت 
این اســت که روند تحوالت در بســیاری از نقاط 
جهان، امروزه برخالف میل آمریکا پیش  می رود و 
این گونه نیست که اگر آمریکا به کشوری اخم کند، آن 
کشور دیگر از حیز انتفاع ساقط شود؛ شرایط در حال 
گذار نظام بین الملل و بروز و ظهور جدی بازیگرانی 
چون چین این امکان را، برخالف گذشته، از آمریکا 
ســلب کرده اســت. نمونه اخیــر آن را می توان در 
امضای سند همکاری های راهبردی ۲۵ ساله میان 
ایران و چین و تالش جدی چینی ها برای همکاری 

راهبردی با لبنان دید. 

 قوت و ضعف کشور، برخالف تصور آقای 
تاج زاده، ریشه در قوت یا ضعف استقالل 5

مثبت ما ندارد؛ بلکــه آن گونه که تجربه ثابت کرده 
است، ریشه در جوان گرایی، اعتماد به ظرفیت های 
داخل کشور، پرهیز از امید واهی به خارج از کشور، 
به کار بســتن عزم و روحیه  جهــادی و انقالبی و... 
دارد؛ بنابراین، مسئله اصلی کشور را باید درون گرایی 

انقالبی دانست، نه توسعه گرایی برون گرایانه. 

بی تردید، یکی از عوامــل انحراف در 
جوامع انســانی، تعصب و وابســتگی 
شدید به حزب و گروهی خاص است؛ به گونه ای 
که انســان، چشم و گوش بســته و بدون تحقیق و 
بررسی پیرامون سایر دیدگاه ها و گروه ها، هر آنچه 
را آن حــزب و گــروه گفت، دربســت بپذیرد و 
برعکس، طرف مقابل و لو حرف حق بزند،  به آن 
توجه نکند. این رفتار آغازی بر پایان یک فرد و گروه 
است و به مرور فرد و جریان را از مسیر سعادت دور 
می کند؛ البته نگاه قسمتی و حمیت گروهی خوب 
است، اما زمانی که در مسیر و مدار حق قرار گیرد؛ 
اما تعصب به معنی »وابستگی غیرمنطقی« به یک 
چیز،  فرد یا فکر و جریانی خاص است، تا آنجا که 
انســان حق را فدای آن کند. در ســال های اولیه 
انقالب اسالمی، سازمان مجاهدین انقالب دچار 
کشمکش و اختالف های داخلی بود. جریان چپ 
این سازمان با محوریت اشخاصی چون »تاج زاده« 
و »بهزاد نبوی« در مقابل »آیت الله راستی کاشانی« 
نماینــده امام خمینی)ره( در ســازمان مجاهدین 
انفالب اســالمی، جبهه گیری کردند. تاج زاده در 
حالی که در آن دوران رابطه جریان خود با معمار 
کبیر انقالب اســالمی را رابطه »مرید و مرادی« 
می دانســت، می گویــد: »تصورمــان از نماینده 
امام)ره( هم بسیار متفاوت از آن چیزی بود که آنها 
بــه دنبال آن بودنــد. ما می خواســتیم که نماینده 
امام)ره( به لحاظ شرعی و اسالمی بر فعالیت های 
ما نظارت داشته باشد. ما نظارت می خواستیم، نه 
دخالت!«. از ســوی دیگر، وقتی امام)ره( فرمان 
انحالل ســازمان را صادر می کنــد، جریان چپ 
سازمان جبهه گیری می کند و این دستور را ناشی از 

عــدم اطالع امــام)ره( از امــور می داند و متذکر 
می شود: »آقای راستی درخواست انحالل سازمان 
را به امام)ره( داده و نکاتی هم علیه ما نگاشته است 
که باعث شــده امام)ره( با درخواســت انحالل 
موافقت کند. »حســن حمیدزاده« از دانشجویان 
فعــال و مبــارز قبل از انقــالب که در ســازمان 
مجاهدین هم فعالیت داشــته است، درباره ریشه 
انحراف فکری و سیاسی تاج زاده می گوید: »من از 
آثار مطهری پاسخ سؤاالت طرف داران سازمان را 
دادم، اما آقای مصطفی تــاج زاده روی اینها خط 
می کشید و می گفت این ایدئولوژی سازمان نیست! 
به او می گفتم امام)ره( در مورد آثار شهید مطهری 
فرمودند آثار ایشان بالاستثنا آموزنده و روان بخش 
اســت، برای عارف و عامی سودمند و فرح بخش 
است. شــما چرا اینها را خط می زنید؟ مگر شما 
جایگزین دارید؟ اســتدالل او این بود که سازمان 

برای خودش دارای تفکری مستقل است.«

فراز و فرود مصطفی تاج زاده  ـ ۲

سازمان! به  یک  ایدئولوژ وابستگی 

   ریزش ها    

تئــوری ترمیــدوری انقالب ها در بررســی 
نسبت انقالب اســالمی با آن، به عنوان یکی 
از متغیرهای مهم در ضــرورت طرح نظریه 
نظام انقالبی رد شــد. در ادامه به سایر عوامل 

و متغیرها اشاره می کنیم:
زمینه سازی در جهت تحقق کامل اهداف 

انقالب
تغییــر رژیــم دیکتاتوری پهلــوی و قطع 
وابســتگی بــه قدرت های بــزرگ، از جمله 
اهداف فــوری و کوتاه مدتی بود که در نتیجه 
پیروزی انقالب اســالمی محقق شــد؛ اما 
بســیاری از آرمان ها و اهدافــی که در جریان 
حرکت انقالبی از ســوی اکثریت ملت ایران 
و رهبــران آن مطرح شــده بود، بــه ویژه در 
حوزه های عدالت طلبی، فسادســتیزی و رفاه 
اقتصادی، با استقرار نظام جمهوری اسالمی 
ایران وارد مرحله عملیاتی شد. تحقق کامل 
این دســته از اهــداف و آرمان هــای انقالبی 
نیازمند طی مسیری پرفراز و نشیب و زمان َبر 
اســت. در صورت عــدم مبارزه مســتمر و 
 امکان رشد مجدد این 

ً
طوالنی با آنها، تدریجا

ارزش ها و انحراف و آلوده شــدن ارزش های 
اصیل انقالبی فراهم می شــود. رهبر معظم 
انقــالب برای مواجهه با این آفات و به منظور 
حفظ هویت انقالبی »نظریه نظام انقالبی« را 

ارائه کرده اند. 
تضمین ماندگاری انقالب اسالمی

پس از گذشت چهار دهه از وقوع انقالب 
اســالمی، این ســؤال مطرح اســت که رمز 
ماندگاری انقالب اســالمی چه بوده است؟ 
چرا عملیــات براندازی، جنگ کم شــدت، 
جنگ تمام عیار، تحریم و محاصره اقتصادی، 
انزواسازی، تهاجم و شبیخون فرهنگی، مبارزه 
مدنی، کودتای نرم و... انقالب اســالمی را 
بی ثبات، استحاله، نرمالیزه و دگرگون نکرده 

است؟
در پاســخ به این پرسش، دو دسته می توان 
قائل شــد؛ دســته ای کــه دغدغه تــداوم و 
استمراربخشی انقالب اســالمی را دارند و 
بر این اعتقادند که با کشــف کلید این اسرار، 
راه آینــده انقــالب و جمهوری اســالمی را 
روشن و در پاسداری و نگهبانی از آنها اهتمام 
هوشمندانه ای داشته باشند. دسته دوم کسانی 
هستند که دغدغه براندازی دارند و ضمن اینکه 
به دنبال کشــف ناکامی های شــان در تغییر و 
واژگونی انقالب اسالمی هستند، سعی دارند 
با مهندســی معکوس، راه کم هزینه فروپاشی 
آن را بیابنــد. از آنجا که جوهره اصلی نظریه 
نظام انقالبی، ماندگاری انقالب اســالمی ، 
موضوع تداوم و اســتمرار انقالب اسالمی و 
شــاخصه های انقالبی گری به منظور تحقق 
ماندگاری است، مقصود اصلی تدوین و توجه 
به این نظریه مشــخص می شــود؛ به عبارت 
دیگر، نظریه نظام انقالبی را می توان »نظریه 

ماندگاری انقالب اسالمی« نامید.

 نظریه نظام انقالبی  - ۱۱

یه ماندگاری انقالب اسالمی  نظر

   آفاق    

محسنمحمدیالموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

مصطفیقربانی
کارشناس سیاسی

فتحاللهپریشان
دبیر گروه اندیشه

انقالبی ون گرایی   در
ون گرایانه بر توسعه گرایی  یا 

  نگاهی نقادانه به یادداشت مصطفی تاج زاده 
با عنوان »استقالل منفی،  استقالل مثبت«
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سیاست
۱2

پرســش: پنج ســال اســت که ازدواج 

کرده ایم. همسرم درآمد مناسبی دارد، اما 

به هیچ وجه اهل پس انداز و آینده نگری نیست؛ این 

موضــوع باعث نگرانی من شــده اســت. با چه 

راهکاری باید او را متوجه اهمیت این موضوع کنم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز، بحث هایی که ریشه در 
 به علت کمبود 

ً
مسائل اقتصادی دارند، معموال

پول نیســت، بلکه بر سر مدیریت مالی است. 
راهکارهای ذیل کمک می کنــد تا امور مالی 
را کنترل و  مدیریت کنید.۱ـ اکثر افراد ولخرج 
جزء افرادی هســتند که برنامه و هدف خاصی 
ندارند؛ پس تغییر این الگو جز با برنامه ریزی، 
هدف گذاری و اولویت بندی امکان پذیر نیست. 
مشــخص کنید تا آخر ماه قرار است چه اندازه 
خرج و چــه اندازه پس انداز کنیــد، حتی اگر 
ناچیز باشد. ۲ـ گاهی شخص از عدم مدیریت 
مالی خود ناآگاه اســت و باید وی را آگاه کنید؛ 
البتــه به صورتــی که متهم و مقصر شــناخته 
نشــود. موضوع را طوری بیان کنید که از روی 
دلسوزی، آینده نگری و مسئولیت پذیری باشد. 
۳ـ از او بخواهید برای خرید با شــما مشورت 
 دوستانه مطرح 

ً
کند و درخواست خود را کامال

کنید. فرامــوش نکنید هنگامی که خودتان هم 
 با او مشــورت کنید. 

ً
قصــد خرید دارید حتما

 نمی تواند جلوی ولخرجی 
ً
۴ـاگر همسرتان واقعا

خود را بگیرد، به او پیشنهاد دهید تا برای آزمایش 
هم شــده مدتی خــرج خانه را در اختیار شــما 
بگــذارد و در پایان ماه مقــداری پس انداز کنید؛ 
این موضوع برای او بسیار خوشایند خواهد بود. 
۵ـ برای پس اندازهای اندک، وی را تشویق کنید؛ 
الزم نیست مبلغ زیادی باشد، حتی مقدار کمی 
پس انداز شروع خوبی است. ۶ـ در چنین شرایطی 
بــرای پس انداز کردن می توانید وجوه نقد خود را 
به اجناس ارزشــمند غیرقابل خرج تبدیل کنید؛ 
طال، سکه، ســهام و... به راحتی قابل نقد شدن 
نیستند. ۷ـ بخشــی از تفریحات خود را در خانه 
کنار همسرتان دل چســب و مهیج سپری کنید؛ 
 به جای هفته ای دو سه بار رفتن به رستوران، 

ً
مثال

با پخت های متنوع در منزل از کیک و شــیرینی تا 
غذاهای مختلف، مقداری از هزینه های اضافی 
را کم کنید.۸ـ گاهی افراد کنترل هیجانات خود 
را در بســیاری از جمع های خانوادگی و دوستانه 
از دست می دهند و ناگهان تصمیم به خرج مبلغ 
زیادی برای صرف شام و مهمانی ها می گیرند؛ در 
چنین مواقعی الزم است هیجان را کنترل و ماجرا 
را زیرکانه مدیریت کنید. ۹ـ اگر همسرتان هنگام 
ناراحتی برای فرار از اتفاق ناخوشــایند به خرید 
می رود، الزم است شما اوضاع را در منزل زیر نظر 
داشته باشید و از قهر، بحث و مجادله جلوگیری 

کنید و با او دوست و همراه باشید.
در آخر تأثیر هم نشــین را فراموش نکنید؛ 
دوستان ولخرج بسیار تأثیرگذارند؛ در این باره 

با او صحبت کنید.

زندگی

داستان

زندگی

زبان دوم!

نمی آمد  بــدم  بودم.  تک فرزند 
خواهر یا برادری داشــته باشم، 
اما گاهی می ترســیدم آن همه توجه را از 
دست بدهم. باالخره در همان روزهایی 
که تازه وارد شانزده ســالگی شــده بودم، 
معلوم شد که قرار است عضوی به خانواده 
ما اضافه شــود. کمی در ابراز احساساتم 
گیج بــودم. قرار بود همــراه مادرم برای 
یادگیری زبان دوم اقدام کنیم؛ چون آرزو 
داشــتم معلم شــوم و در کنار آن مدارج 
علمــی باالیی کســب کنم. همــه اینها 
نیازمند آموزش زبان انگلیسی بود و حاال 
با این شرایط، مادر از همراهی من دست 
می کشید. این موضوع ناراحتم می کرد. 
پدرم اما خیلی خوشحال بود. بارها گفته 
بود کــه دلش یک خانه شــلوغ و پربچه 
می خواهد؛ اما زمانه و مشکالت کوچک 

و بزرگ مانع شده بود.
روزهــا گذشــت و بــرادر کوچکم، 
احسان، به دنیا آمد. همه با دنیای عجیب 
و شادی روبه رو بودیم. او، اگرچه چیزی 
از دنیــا نمی فهمید، اما بــه طرز عجیبی 
زندگی همه مان را تحــت تأثیر قرار داده 
بود؛ یک زندگی فعال و پرشور و هیجان! 
تمام دل خوشی من و پدرم رسیدن به خانه 
و بازی با احسان بود. انگار هیچ لذتی در 
دنیا ما را آن قدر شاد نمی کرد که خنده های 

دلچسب احسان.
اما خانه  شاد ما با خبر دردناکی به هم 
ریخت. بعد از مدت ها بررسی و آزمایش 
و تست، متوجه شدیم احسان ناشنواست. 
همه چیز به هم ریخته بود. مادرم با اشک 
و آه بــه هر دری می زد تــا صدایش را به 
گوش احســان برســاند. پدرم افسرده و 
در هم بود، انگار ده سال شکسته تر شده 
بود. من هم وقتی نگاهم به حرکات بامزه 
بــرادرم می افتاد، بغض می کردم، تحمل 
آینده ای مبهم برای پســر نازنین خانواده 
را نداشــتم. تمام فضای خانه  ما پر شــد 
از بحث درمان احســان! تنها دل خوشی 
ما این بود که بشــود راهی برای درمانش 
پیدا کنیم. دکتر گفته بود با کاشت حلزون 
می شود او را درمان کرد و همین موضوع 
دلگرم مان می کرد، هرچند ســختی های 
زیادی پیش رو بود. یکی از آنها آموختن 
زبان اشاره به احسان و یادگیری خودمان 
تا زمان فرا رســیدن عمــل جراحی بود. 
کمی مــن، کمی پــدرم و بیشــتر البته 
مادرم، با اســتفاده از کتاب های آموزشی 
و کالس های مختلف، سعی در یادگیری 
و آموزش داشــتیم. عشق به کوچک ترین 
عضــو خانواده ما را مجــاب می کرد که 
هر سختی و ناگواری را تحمل کنیم. هر 
حرکتی را که احساِن دوست داشتنی تقلید 
می کرد، انگار دنیا را به ما می بخشیدند. 
کم کم زبان دوم خانواده ما، زبان اشــاره 
شــد. حتی گاهی یادمــان می رفت و با 
اشاره حرف های مان را به همدیگر منتقل 
می کردیم و بعد می خندیدیم. احســان 
هم همین رفتار را تقلید می کرد و بعد از 
هر اشاره می خندید. دنیای صاف و پاک 

کودکی او همه ما را به وجد می آورد.
عمل احسان با هر سختی که بود، در 
سال دوم تولدش انجام شد و برادر عزیزم 
برای اولین بار توانست نغمه روح بخش 
مادرم را بشــنود. همان ســال در رشــته 
آموزش کودکان استثنائی شاخه ناشنوایان 
در دانشــگاه پذیرفته شــدم و چند سالی  
اســت با زبان دوم با کودکانی که ذهن و 
فکرشان در سکوتی مطلق شکل می گیرد، 

نجواهای عاشقانه سر می دهم.

نفیسهمحمدی
دبیر گروه جامعه

صدیقهساداتشجاعی
مشاور خانواده

یکــی از دغدغه هــای همیشــگی والدین در 
تابستان، اوقات فراغت فرزندان است. تابستان 
 متفاوت است؛ با شیوع 

ً
امسال شــرایط کامال

ویروس کرونا و ضرورت خانه نشــینی، اوضاع 
دگرگون شده و کالس های تابستانی متوقف و 
امکان سفر و تفریحات شهری نیز محدود شده 
است؛ این مسئله نگرانی والدین برای گذراندن 
اوقات فراغت نوجوانان را چند برابر کرده است. 
پیشــنهادهای زیر، راهکارهایی برای گذراندن 

اوقات فراغت نوجوانان در خانه است:
ـ برنامه ریزی درســت، اصلی ترین عامل برای 
لذت  بردن و استفاده مفید از تمام اوقات زندگی 
و نیز تعطیالت تابستان است؛ پس پیش از هر 

چیز باید برنامه ای هدفمند و دقیق تنظیم کرد.
ـ همان طور که کالس های درســی در ایام کرونا 
به صورت مجــازی و آنالین برگزار شــدند، در 
ایام تابستان نیز مراکز فرهنگی و آموزشی اقدام به 
برگزاری کالس های آنالین کرده اند. شرکت در 
این کالس ها به نوجوان کمک می کند تا با خاطری 
آرام، دور از گرمای هوا و خطر ویروس کرونا، در 

خانه مهارت های مورد عالقه خود را کسب کند.
ـ ارتباط مجازی با دوستان می تواند جایگزین 
هم نشــینی ها و رفاقت های تابستانی نوجوانان 
باشــد؛ البته در صورتی که با نظارت والدین و 

رعایت زمان همراه باشد.
ـ مطالعــه کتاب هایــی کــه در قفســه خاک 

می خورند در کنــار مطالعه کتاب های آنالین، 
گزینه مناسب دیگری است که می تواند روزهای 
بلند و گرم تابســتان را در خانه شیرین و دلپذیر 

کند.
ـ انجام کارهای هنری ســاده، مثل آشــپزی، 
عکاســی،  نقاشــی،  کاردســتی،  ســاخت 
داستان نویسی حتی پرورش گل و گیاه، به شدت 
می تواند نوجوان را ســرذوق بیاورد و خالقیت 
آنها را افزایش دهد؛ جســت وجوی ســاده در 
اینترنت می تواند اطالعات زیادی در این زمینه 

ارائه دهد. 
ـ حل جــدول، پازل، معما، بازی های فکری و 
سرگرمی های جمعی در کنار اعضای خانواده، 
عالوه بر ورزش ذهن، لحظات شاد و مفرحی 
را در کنار خانواده رقم می زند که بدون شــک 
 نوجوانان نشــاط بخش 

ً
برای همه، مخصوصا

خواهد بود.
ـ ایجاد خالقیت و ساخت وسایل کاربردی از 
وسایل دورریز و غیر قابل استفاده، روش مناسبی 
برای ایجاد اوقات فراغت جالب و پرهیجان در 
خانه است؛ انجام آزمایش های علمی ساده نیز 
عالوه بر سرگرمی، در پرورش نبوغ و استعداد 

مؤثر خواهد بود.
ـ تمرینات ورزشــی و فعالیت بدنی، حتی در 
خانه و با انجام حرکات کششی و جهشی ساده، 

امکان پذیر است که نباید از آن غفلت کرد.
ایــن فعالیت ها در پرتوی یــک برنامه ریزی 
درست، می تواند اوقات فراغت دل پذیری را در 
خانه رقم بزند و خاطر والدین را نیز آسوده تر کند.

دوست و دلسوز همدیگر
   راه نرفته    

 فرصت طالیی 
   خانه    

محبوبهابراهیمی
فعال اجتماعی

حمیدرضاحیدری
روزنامه نگار

دغدغه مند فعالیت های فرهنگی و جهادی هیچ گاه 
از افــکار و ایده های خود در این مســیر دســت 
برنمی دارد. »مریم عصارزاده« متولد سال ۱۳۶۶ 
و فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی 
پزشــکی دانشــگاه علوم تحقیقات و حوزه علوم 
اسالمی دانشگاهیان دانشــگاه  الزهرا)س( است 
که از دوران دانش آموزی فعالیت فرهنگی داشــته 
اســت و با قبولی در دانشــگاه وارد فعالیت های 
بســیج دانشجویی شد. او یک پسر سه  ساله دارد؛ 
حتی نقش مادری در ادامه مسیر خسته اش نکرده 
است: »بعد از اتمام کارشناســی، متأسفانه اکثر 
دوستانی که فعال بودند، از هم گسیخته شدند. با 
ورود به کارشناسی ارشد، مسئول بسیج دانشجویی 
امور خواهران شدم. همان زمان این جرقه در ذهنم 

زده شد کاری کنم دوستانی که زمان دانشجویی در 
مرکز بسیج فعالیت می کردند، بعد از دانشگاه نیز 
همدیگر را گم نکنند.« عصارزاده ادامه می دهد: 
»بــه همین روی هــدف و شــاکله اصلی هیئت 
زمینه سازان ظهور با هدف شبکه سازی اجتماعی 
و جمع کردن بانوان فعال دغدغه مند والیی تهران 
در ذهنم شکل گرفت، برنامه اولیه هیئت این بود؛ 
چون ایــن فعالیت ها در همه نقاط کشــور انجام 
می شود، اما هیچ کدام به صورت شبکه ای فعالیت 
نمی کنند و به شکل پراکنده هستند، در عین حال 
هم افزایی ندارند که بنابراین اثرگذار هم نخواهند 
بود.« این ایده موجب شــد تا ایــن هیئت بتواند 
دوســتان خود را که دغدغه مند فعالیت فرهنگی 
هســتند، در محفلی کنار هم جمع کند تا بعد از 

فارغ التحصیل شدن نیز فعالیت های فرهنگی خود 
را کنار هم ادامه دهند عصارزاده می گوید: »ورودی 
سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ دانشگاه بودم، اما در این 
فاصله ارتباطم را با ادوار مختلف دانشــجوهای 
بســیجی دانشــگاه علوم تحقیقات حفظ کردم و 
می توان گفت پتانسیل اصلی این هیئت، دوستان 
بسیجی و فعاالن فرهنگی هســتند و توانسته ایم 
بچه های ورودی ســال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ را در 
این هیئت جمع کنیم.« این هیئت به صورت ماهانه 
و گردشی در پنج ســال در زمینه های مختلف از 
جمله برنامه های مطالعاتی، سیاســی، فرهنگی، 
تدبــر در قرآن و موضوعات دیگر فعالیت داشــته 
است. در این مدت با دانشجوهای فعال فرهنگی 
دانشگاه های دیگر نیز ارتباط گرفته است و در حال 

حاضر یک شبکه مجازی حدود ۵۰۰ نفری ایجاد 
کرده اند که به غیر از فعالیت های حضوری در قالب 
هیئــت و کارهای جهادی و خیریــه ای، خوراک 
فکــری، محتوایی و فرهنگی را بــه اعضای گروه 
می رسانند. از دیگر زیرمجموعه های این هیئت، 
»هیئت مناطق بانوان تهران«، »هیئت خانوادگی 
متأهلی«، »واسطه گری ازدواج«،  »ازدواج آسان« 
و خیریه» با هم بسازیم« است که با کمک همدیگر 

فعالیت های مختلفی انجام می دهند.

ظهور زمینه سازان   
گفت وگو با مریم عصارزاده بســیجی و فعال فرهنگی

   چراغ    

 صعود یا سقوط ؟

ایــن روزها فضای مجــازی پرکاربردتریــن ابزار در 
دست مردم اســت. از کوچک ترین فرد خانواده گرفته 
تا مســن ترین، همه به نوعی با فضای مجازی سروکار 
دارند. به عالوه به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
آمــوزش حضــوری و لــزوم تحصیل آنالیــن برای 
دانش آموزان، این قشــر بیش از پیــش از تلفن همراه 
هوشمند و فضای مجازی استفاده می کنند. استفاده از 
برنامه »شاد« بهانه ای شد تا فرزندانی که تا دیروز اجازه 
استفاده از تلفن همراه را نداشتند، حاال خود صاحب 
آن بشــوند یا اجازه اســتفاده از تلفن والدیــن را پیدا 
کنند. زمانی که فرزند خانواده مشــغول استفاده از این 
 دیگر خانواده کنترلی روی 

ً
تکنولوژی می شود، تقریبا

اینکه او وارد چه فضایی می شود یا از چه سایت هایی 
اســتفاده می کند، ندارد و این موجب می شود به بهانه 
استفاده از سامانه شاد، کودکان و نوجوانان شبکه های 
اجتماعی مختلف، از جمله تلگرام و اینســتاگرام را 
روی گوشی خود داشته باشند و بیش از آنکه به مطالب 

درسی مشغول شوند و در محیط برنامه شاد باشند، به 
دیگر شبکه های اجتماعی مشغول شوند. بر اساس آن 
چیزی که پلیس فتا اعالم کرده، حداقل ســن فرزندان 
برای داشــتن گوشــی همراه و حضور در شبکه های 
اجتماعی ۱۵ ســال اســت که پس از آن هم این مهم 
 باید زیر نظر والدین و همــراه با آموزش اتفاق بیفتد؛ 
اما با توجه به شــرایط پیش آمده، فرزندان هفت سال 
 
ً
به باال به گوشــی دسترسی پیدا کرده اند، آن هم تقریبا

بدون هیچ آموزشــی؛ چراکه در بسیاری از موارد خود 
والدین هم ســواد استفاده از شــبکه های اجتماعی را 
ندارند.  فضای مجازی غیر قابل کنترل ترین محصول 
تکنولوژی اســت که در حال حاضر نه حاکمیت و نه 
خانواده ها نمی توانند نظارتی بر آن داشته باشند. شاید 

برخی فکر کنند فضای مجــازی آن قدرها هم فضای 
 
ً
خطرناکی نیست. اگر کسی چنین ادعایی کند، قطعا

شناخت درستی از آن ندارد و با الفبای فضای مجازی 
آشنا نیســت. امروز اگر یک فرد بالغ بخواهد گشت و 
گذاری در فضای اینترنت و شــبکه های اجتماعی، به 
 بااحتیاط 

ً
خصوص اینستاگرام داشته باشد، باید کامال

حرکت کند؛ چراکه هیچ نوع ممیزی برای تولیدات این 
فضا وجود ندارد. امروزه برخی ها در فضای مجازی به 
تولید محتواهایی مشغول می شوند که حتی در فرهنگ 
کشورهای غربی هم پذیرفتنی نیســت، چه برسد به 
فرهنگ ایرانی اسالمی کشورمان که قرن ها حیا و عفت 
را ســرلوحه زندگی خود قرار داده است. حاال کودک 
یا نوجوانی که قدرت تشخیص خوب از بد را ندارد و 

آن تصاویر را در اینســتاگرام می بیند و ممکن است به 
زرق و برق آن دلبسته شود و فریب ظاهرسازی های این 
افراد را بخورد، به چه چیزی خواهد اندیشــید.  ایجاد 
بلوغ زودرس در نوجوانان، اثرات منفی بر رشد طبیعی 
جسم و روان و اغوا شدن در مقابل فرهنگ بی ریشه ای 
که تبلیغ می شــود، فقط بعضی از نتایجی اســت که 
فضای مجازی آزاد برای این قشر خواهد داشت. دیگر 
نتایجی که دنبال کردن چنین محتواهایی برای کودکان 
و نوجوانان ایجاد می کنند، عبارتند از گوشه گیری و انزوا 
و بروز افسردگی، بروز رفتارهای عصبی و غیرمتعادل، 
تپش قلب و بی اشــتهایی یا کم اشتهایی، رنجور شدن 
جسم و بی میلی به امر تحصیل و فعالیت های ورزشی.

در حالی که قرار است این قشر آینده ساز کشور باشد، 
با حضور در شــبکه های اجتماعی به لحاظ روحی و 
جسمی آســیب می بیند و دیگر آینده خوبی برای شان 
نمی توان متصور شــد.آموزش مجازی برای فرزندان 
فقط در صورتی پذیرفتنی اســت کــه ورود کودک و 
 در حضور والدین 

ً
نوجوان بــه فضای مجازی حتمــا

صورت پذیرد؛ آن هم والدینی که خود در ابتدا توانایی 
کار با فضای مجازی را داشــته باشند؛ البته به صورت 
محدود و زمان بندی شده، نه آنکه موجب حضور مداوم 

فرزند در فضای مجازی شود.

نگاهی به پیامدهای دسترسی نوجوانان به فضای مجازی به واسطه آموزش آنالین
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 BBBB در حال حاضر وضعیت محصوالت 
عفاف و حجاب، مخصوصا چادر در 
بازار چطور است؟ االن حتی مانتوهایی 
که وجود دارد، طوری نیست که بتوان از 

آنها استفاده کرد.
ما آئین نامه خاصی نداریم؛ بنابراین همین که کسی 
چهارتا چرخ خیاطی داشته باشد،  کفایت می کند و 
می تواند وارد حوزه تولید شــود. این طور نیست که 
به او بگویند اینجا جمهوری اسالمی ایران است و 
بر اساس معیارهای این نظام و اسالم باید تولیدات 
داشته باشید؛ این آئین نامه را نداریم و اجازه می دهیم 
هر کسی هر چیزی را تولید کند و بعد می گوییم اینها 
چرا وارد بازار شــده اســت و ۱۵ روز مغازه طرف 
را می بندیــم و در آن ۱۵ روز مانتوهــای خود را در 

جاهایی مانند مترو به فروش می رساند.
مانتوهــای مبتذل و کوتاه بــا هزینه های پائین تر 
تولید می شــوند؛ به علــت اینکه پارچــه کمتری 
مصرف می شــود و بازار خوبی هم دارد؛ چون در 
شــبکه های ماهواره ای و فضای مجــازی تبلیغ و 
حمایت می شوند. در مقابِل آن، وضعیت اقتصادی 
برای تولیدکنندگانی که مانتوهای عفیفانه و خوب 
تولید می کنند، اصال مناسب نیست؛ زیرا مانتوهای 
عفیفانه هم شرایطی مانند چادر دارند، به خصوص 
که در حوزه مواد اولیه، تبلیغــات، مالیات، بیمه و 
 غیره هیچ گونه حمایتی از ســوی مسئوالن وجود 

ندارد.

 BBBB موضــوع چــادر را مطــرح کردید؟ 
قیمت چادر بســیار گران شده است و 
خانواده های متدین واقعا دچار مشکل 
هستند. االن بازار چادر چگونه است؟ 

یک چادر خوب چه قیمتی دارد؟
در خوشــبینانه ترین حالت در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ 

هزار تومان است. 

 BBBBچرا انقدر گران؟ 
وقتــی کاالیــی تجاری باشــد و به عنــوان کاالی 
غیرفرهنگی شناخته شــود، این اتفاق رخ می دهد. 
امــروزه بیــش از ۹۰ درصــد از پارچه های چادر 
وارداتی است؛ بنابراین وقتی دالر یکباره از سه هزار 
تومان به ۲۳ هزار تومان می رسد، طبیعی است که 
قیمت چندین برابر شود؛ یعنی امروز برای چادری 
که واقعا جنس مرغوبی داشــته باشد، باید چندین 
برابر هزینه کرد. برخی دوستان می گویند چادر ۲۵۰ 
هزار تومان اســت؛ بله هست، اما با کیفیتی بسیار 

پایین که اصال در شأن بانوان ایرانی نیست.

 BBBB اشــاره کردید که چادر همچنان کاالیی 
غیرفرهنگی است، اگر کاالی فرهنگی 

دانسته شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟
آن زمــان به ایــن کاال ارز تعلق می گیــرد و همین 
موجب می شــود قیمت ۹۰۰ هــزار تومان به ۱۵۰ 
هــزار یا ۱۷۰ هزار تومان برســد و این قیمت برای 
چــادر وزین و خوب اســت. پارچه های داخلی ما 
هم همین وضعیت را دارند و قیمت مناسبی ندارند. 
نسبت به قیمت مانتو، چادر داخلی گران تر است و 
این به نظر من منصفانه نیست؛ یعنی برای حجاب 
با این روش نمی توانیم کاری کنیم. اگر می خواهیم 
ترویج حجاب داشته باشــیم، ابتدا باید مواد اولیه 
ارزان در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، صداوســیما 
همکاری کند، سکوهای فروش داشته باشیم، فضای 
مجازی خوبی داشته باشیم؛ اما االن هیچ یک از این 
حمایت ها وجود ندارد. چهار ماه از کرونا می گذرد 
و اگر شــما با تک تک تولیدکننــدگان محصوالت 
حجاب صحبت کنید، یک نفر از آنها حمایت نشده 
اســت. اصناف همه در ردیف وام، کمک مالیاتی و 
غیره قرار گرفتند؛ ولی یک نفر از این تولیدکنندگان 
چادر و محصوالت عفاف مورد حمایت قرار نگرفته 

است. 
بایــد به این حــوزه یارانه تعلق بگیرد تــا در مقابل 
تهاجمی که در حوزه پوشــاک به ما شــده است، 
تولیدکنندگان محصوالت حجاب هم بتوانند مقابله 
کنند، بتوانند در میزان و تراز آنها که مانتوهای کوتاه، 

شیشــه ای و غیره تولید می کنند، عرض اندام کنند؛ 
ولی متأسفانه نه تنها کمکی نمی شود، حتی چوب 

الی چرخ اینها می گذارند.
ما چــادر را کاالی فرهنگــی می دانیم؛ چون رهبر 
انقالب می فرمایند نماد یک بانوی ایرانی اســت؛ 
چراکــه برای این چادر صدها هزار شــهید دادیم، 
ســال ها برای آن جنگیدیم. اما چرا وزیر ارشاد باید 
بگوید این کاال فرهنگی اســتفاده می شــود، ولی 
فرهنگی نیســت. این به چه معنی است؟ در واقع 
می توان گفت سیاســت وزارت ارشاد سامان دهی 

پوشش های عفیفانه نیست.

 BBBB چرا در داخل کشور چادر تولید نمی کنیم 
که این گونه محتاج واردات نباشیم؛ االن 
فقط یک کارخانه داریم، درست است؟

بله، کارخانه شــهرکرد؛ محصوالت این کارخانه 
از ابتدای ســال تا االن سه بار افزایش قیمت داشته 
اســت. تولیدکننده هم مشــکالت خاص خود را 
دارد. بــه عنوان یک کارخانــه داخلی می گوید من 
دالر و یورو با قیمت ۱۸۰۰ تومان گرفتم و امروز با 
۲۶ هزار تومان باید یورو را پس بدهم. وقتی پارچه 
تولید می شود، دولت ۹ درصد ارزش افزوده برای آن 
دریافت می کند و برای این کارخانه دار نمی صرفد. 
فضای کســب وکار در حوزه حجاب از نقطه صفر 
تا صد با مشــکل مواجه است. من بارها این مسئله 
را بیان کردم، تا زمانی که برای تولید چادر مشــکی 

و محصوالت عفیفانه پول های قرض الحســنه ای 
وارد نکنیم و دولت وام های ۶ درصد ندهد، همین 

وضعیت است. 

 BBBB االن شهرکرد چند درصد از نیاز داخلی 
را تأمین می کند؟

حدود ۷ درصد و بقیه وارداتی است.

 BBBB به عنــوان رئیــس انجمــن عفاف و 
حجاب، اصلی ترین خواسته عملیاتی 
را که به بهتر شــدن وضعیت حجاب و 

عفاف منجر شود،  چه می دانید؟
این را بارهــا تقاضا کردم؛ بعد از ۴۰ ســال، فکر 
می کنم کســانی که امروز در مجلس هستند، باید 
درباره کاالی فرهنگی حساب کردن چادر و قصوری 
که در این زمینه اتفاق افتاده است، چاره ای بیندیشند 
تا کاالهای عفــاف و حجاب به عنوان محصوالت 
 
ً
فرهنگی شناخته شوند. اگر این اتفاق رخ دهد، تقریبا
۵۰ درصد راه را رفته ایم. این هم می تواند تسهیالتی 
را برای کارخانجات داخلی ایجاد کند، هم می تواند 
برای صنوف پارچه به ما کمک کند. مزیت هایی را 
برای تولیدکنندگان محصوالت حجاب باید در نظر 
بگیریم؛ از جمله معافیــت از مالیات، بحث بیمه، 
بحث اختصاص دادن وام های قرض الحسنه برای 
تولیدکنندگان محصوالت حجاب؛ چون اینها کار 

جهادی می کنند. 
امــروز بخواهیــد طــال بخریــد،  مرکــز طال را 
می شناسید، اگر بخواهید مبل بخرید، می دانید مرکز 
آن کجاست، اگر بخواهید فرش بخرید از مرکز آن 
اطالع دارید؛ اما آیا می توانید به جایی بروید که ۵۰ 
درصد تولیدکنندگان محصوالت حجاب، اعم از 
شال، روسری، چادر، مانتو و غیره را در خود جا داده 
باشد تا با قیمت مناسب محصوالت را ارائه کنند؟ 
چرا این مرکز را در تهــران نداریم؟ این را باید چه 

کسی ایجاد کند؟

 BBBBکدام قسمت متولی این امر است؟ 
۲۶ نهاد و ســازمان متولی ســامان دادن به بحث 
حجاب هستند؛ ولی هیچ یک وظیفه خود را انجام 
نمی دهنــد. اگر وظایف خود را انجــام داده بودند، 
وضعیت چنین نبود. بــه جامعه فرهنگی و تولیدی 
کشور تسلیت می گویم،  در این هفت،  هشت سال 
به انــدازه دو کارخانه حجاب شــهرکرد ریزش در 
مصرف داشتیم و البته ناگفته نماند بسیاری مجبورند 
چادرهــای قدیمی و کهنه خود را ترمیــم و دوباره 

استفاده کنند.

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

چــاپ ســوم »کتیبه ژنــرال« 
)نامزد هجدهمیــن جایزه قلم 
اساس زندگی  بر  زرین( رمانی 
ســردار بی سر، شــهید مدافع 
حرم »عبدالله اسکندری« روانه 

کتاب فروشی ها شد.
رمــان کتیبه ژنــرال در دو جلد 
و هــزار صفحــه بــه نام های 
»قصرالدشــت« جلــد اول و 
»قمحانه« جلد دوم در انتشارات 

شهید کاظمی به رشته تحریر درآمده است. رمان کتیبه ژنرال به 
قلم نویسنده معاصر کشور »اکبر صحرایی« تألیف شده است. 
رمان با کتیبه ۲۲ شــروع می شــود و از همان آغاز فرم ساده و 

تقویمی را می شکند و از زمان حال به گذشته رجوع می کند.

ژنرال کتیبه 
رمانی بر اساس زندگی سردار بی سر

   کتاب   

حــج  اطالع رســانی  پایــگاه 
به منظور غنابخشی موضوعات 
حج و زیارت در فضای مجازی، 
تــالش می کند حرکتــی نو در 

فضای مجازی ایجاد کند.
کتابخانــه تخصصــی حج از 
بخش هــای اصلی ایــن پایگاه 
اســت و محلی مناســب برای 
پژوهشــگران و زائران سرزمین 

وحی به شمار می آید. 
بیــش از دو هــزار و ۵۰۰ اثر مکتوب، شــامل هــزار و ۳۶۴ 
جلــد کتــاب و هــزار و ۵۰۰ مقالــه در کتابخانــه پایــگاه 
 اطالع رسانی حج قرار گرفته و قابلیت نصب بر تلفن همراه را 

داراست.

دو هزار و ۵۰۰ اثر
اقدام ویژه پایگاه اطالع رسانی حج

   نرم افزار    

تلویزیونی »حال خوب«  برنامه 
با تیم جدیــد روی آنتن می رود. 
در  گفت وگومحور  برنامــه  این 
سری جدید خود با موضوعات 
تفریح،  و  ســرگرمی  آموزشی، 
مهمان خانواده ها می شــود و با 
آیتم های متعدد، مباحث مختلف 
روان شناختی را آموزش می دهد. 
روابط و تعامــالت خانوادگی، 
آمــوزش  و  روان  ســالمت 

مهارت های زندگی از جمله مباحثی است که در این برنامه طرح 
می شــود. خانواده و جمعیت، تعلیم و تربیت اخالق مداری در 
خانواده و جامعه از دیگر موضوعاتی اســت که در گفت و گو با 

کارشناسان و استادان دانشگاه طرح و واکاوی می شود.

   تلویزیون    

حال خوب
برنامه ای برای شبکه سالمت

 تهیه کنندگان غیرمتخصص!

یکــی از صنف هــای مهــم و تأثیرگذار 
در ســینمای هــر کشــور، تهیه کنندگان 
هســتند. برخالف تصــور و تعریف عام 
که تهیه کننــدگان را صرفا تأمین کنندگان 
مالــی پروژه های ســینمایی می پندارند، 
این قشــر، ســازنده و مالک اصلی فیلم 
دانسته می شوند؛ به همین دلیل در برخی 
رویدادهای سینمایی، از جمله جشنواره 
فیلــم فجر در کشــور خودمــان، جایزه 
»بهترین فیلم« به کارگردان داده نمی شود، 
بلکه به تهیه کننده تعلــق می گیرد؛ چون 
اصل بر مؤلف بودن تهیه کننده است؛ برای 
نمونه در هالیوود به عنــوان قدیمی ترین 
و قوی ترین نظــام ســینمایی در جهان، 
تهیه کنندگان بعضا حتــی از کارگردانان 
نیز تخصص بیشتری در ســینما دارند؛ 
به همین دلیل هــم معموال فیلم های هر 
تهیه کننده دیگری  آثــار  با  تهیه کننده ای، 

متفاوت است.
در ســینمای ایــران، هر چنــد ورود 
به صنف تهیه کنندگان دشــوار اســت و 
نسبت به سایر صنوف، سخت گیری های 
بیشــتری در ورود و فعالیــت افــراد در 
ایــن حوزه جریــان دارد، امــا همچنان 
نظــام تهیه کنندگــی ســینما در ایران با 
چالش و مســئله ای به نام عدم تخصص 
مواجه اســت؛ یعنی در ســینمای ایران 
افــرادی می توانند تهیه کنندگی یک فیلم 
را عهده دار شــوند که از ســوی صنف 
تهیه کنندگان ســینما و نهادی به نام خانه 
ســینما، تأیید شــوند؛ اما مشــکل این 
اســت که این اصناف و نهادها، اصول و 
معیارهای چندان عمیــق و مهمی برای 

صدور مجوز تهیه کنندگی ندارند! 
اکثر افرادی که به عنوان »تهیه کننده« 
در ســینما شناخته می شــوند و فعالیت 
می کنند، از حداقل تخصص، ســواد و 
شــناخت هنری و ســینمایی برخوردار 
هستند؛ اما صرفا به این دلیل که می توانند 
بودجــه، حامی مالــی و عوامل تولید را 
فراهم کنند، جایگاه تهیه کننده را یافته اند.

از این رو در ســینمای کشــورمان، 
تهیه کننده مؤلف، بســیار اندک است؛ 
این درحالی اســت که تهیه کننده سینما 
به مفهوم واقعی، به معنای ســازنده آثار 
اســت و در واقع کارگردان با خط مشی 
و راهبردهای تهیه کننــده باید کار کند.  
اوضاع وقتی خراب تر به نظر می رســد 
که مشــاهده می کنیم اخیرا افرادی وارد 
این عرصه شــد ه اند که نه تنها سینماگر 
بــه معنای واقعی و اصولی نیســتند، که 
صاحب پول های مشــکوک و آلوده اند! 
معضل بزرگی که ایــن تهیه کنندگان به 
ســینمای ایران تحمیل کرده اند، به هم 
زدن نظم دستمزدهای عوامل تولید و به 
ویژه بازیگران است. برخی از این افراد با 
تکیه بر پول های هنگفت و بادآورده خود، 
اقدام به عقد قراردادهای نجومی با بعضی 
بازیگران کرده اند؛ مسئله ای که نتیجه اش 
بی عدالتــی و بر هم خــوردن تعادل در 

اقتصاد سینماست. 
به همین دلیل ســازمان سینمایی، به 
عنوان اصلی ترین متولی اداره هنر هفتم در 
ایران، خانه سینما و صنف تهیه کنندگان، 
باید تجدید نظری اساسی در مالک های 
انجام دهند؛  تهیه کنندگی  صدور مجوز 
به ایــن ترتیب که وجهه فرهنگی، هنری 
و تخصص افــراد بر معیارهای دیگری، 
چون نفوذ، ارتباط و قــدرت مالی غلبه 
یابــد. این تجدیدنظر، قطعــا به اعتال و 

پیشرفت سینمای ایران خواهد انجامید.

 چادر باید کاالی فرهنگی
 شناخته شود 

 مدیر عامل انجمن حجاب و عفاف در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

آرشفهیم
منتقد سینما

نسیماسدپور
دبیر گروه فرهنگ

هفته عفاف و حجاب که می شود، دست و دل مان نمی رود که باز هم مصاحبه  یا گزارشی آماده کنیم؛ دلیلش هم این است که سال ها، هم مسئوالن این 
حوزه و هم خبرنگاران و قلم به دستان این عرصه نوشتند و گفتند، اما انگار مسئوالنی که مخاطِب این گزارش ها هستند، یا آن قدر سرگرم بودند که فرصت 
مطالعه مطلب را نداشتند یا خواندند و بی تفاوت از آن گذشتند؛ اما باز هم به رسم وظیفه سراغ یکی از دغدغه مندان حوزه عفاف و حجاب رفتیم و درباره 
این موضوع و دغدغه بانوانی که با تهاجم فرهنگی شدیدی که وجود دارد، همچنان حجاب را سبک زندگی خود قرار داده اند، به گفت وگو نشستیم. متن 

زیر شرحی است بر گفت وگوی ما با »اسدالله سلیمانی« مدیرعامل انجمن فعاالن و متخصصان حوزه حجاب.
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خوشبختانه، دنیای فناوری به کمک صاحبان 
مشاغل و کسب وکارها آمده است و با استفاده 
از خدمات استارت آپ »شغل نشان«، کاربران 
می توانند به راحتی شغل و کسب وکار خود را 
به دیگران معرفی کنند و مشــتریان بالقوه خود 
را شناسایی و به ســمت استفاده از خدمات و 

محصوالت خود جذب کنند. 
اســتارت آپ »شغل نشــان« با هدف ثبت 
نشــانی مشــاغل در کشــور آغاز به کار کرده 
اســت و در صفحه اول این سایت و اپلیکیشن 
آن این شــعار ثبت شده است: »با چند کلیک 
ساده، نشانی شغل تان را با دیگران به اشتراک 
بگذارید و همیشــه در دســترس مشتریان تان 
باشید«. خوشبختانه، این استارت آپ به شعار 
خود پایبند بوده اســت و هــر ایرانی می تواند 
در عرض چند دقیقه یک حســاب کاربری در 

سایت و یا اپلیکیشن آن ایجاد کند و مشخصات 
شغلی خود را به همراه عکس، متن، نقشه محل 
کســب وکار حتی ویدئو و تیزر تبلیغاتی ثبت 
کند و آن را در کنار سایر هم صنف های خود به 
نمایش بگذارد. به عبارت دیگر، »شغل نشان« 
یک سایت و اپلیکیشن اشتراک نشانی مشاغل 
در کشور است که نه تنها می تواند در دسترسی 
آدرس مشــاغل به هم وطنان کمک کند، بلکه 
صاحبان مشاغل و کسب وکار نیز می توانند از 
مزایــای دیگری، همچون تبلیغ محصوالت و 
خدمات خود با عضویت در آن بهره مند شوند. 
»شغل نشــان« دارای مزایای زیادی است که 
مهم تریــن آن پر کــردن خأل بزرگ نداشــتن 
وب سایت برای صاحبان مشاغل و کسب و کار 
به منظور معرفی کاال و خدمات شان در اینترنت 

است.

هفتــه گذشــته، دولت هنــد بــدون هیچ گونه 
 غیرمنتظره، 

ً
اطالع رسانی قبلی و به صورت کامال

مسدود شدن ۵۹ اپلیکیشن چینی پرمخاطب، از 
جمله تیک تــاک،  Shareitرا اعالم کرد و از این 
پس این نرم افزارهای محبــوب در بازار هند در 
دســترس نخواهند بود. بر اساس اطالعیه اخیر 
دولت هند، ۵۹ اپلیکیشن توســعه  داده  شده از 
سوی شــرکت های چینی به دلیل وجود برخی 
نگرانی هــا در زمینه  تهدید امنیــت و دفاع ملی 
هند مسدود شــده اند و تا این نگرانی ها برطرف 
نشوند، فعالیت این اپلیکیشن ها به عنوان ناقض 
حق حاکمیت هند در نظر گرفته خواهد شد. در 
واقع به نظر می رســد هند با این سیاست گذاری 
خود در تالش است سرورهای این اپلیکیشن ها 
را به داخل این کشور منتقل کند تا امکان نظارت 
و حکمروایی بر داده های رد و بدل شــده در آنها 
ممکن شــود و به تبع آن، مجرمان از این بسترها 
سوءاستفاده نکنند. برای نمونه اپلیکیشن تیک تاک 
یکی از برجسته ترین نام های قرارگرفته در فهرست 
مسدودی هاســت، آن هم در حالی که بر اساس 
آمارهای منتشرشده، هند بزرگ ترین بازار مصرف 

اپلیکیشــن چینی تیک تاک اســت؛ با این حال 
دولت هند بدون هیچ گونه تعارف یا مالحظه ای 
این اپلیکیشن را مسدود کرد. این نخستین بار در 
تاریخ اســت که هند به  منظور مسدود کردن این 
حجم از اپلیکیشن های خارجی، فرمان حکومتی 
صادر می کند؛ زیرا بر اســاس اظهارات مقامات 
 
ً
هندی، اپلیکیشن های پرمخاطب چینی که اخیرا

مسدود شده اند، موجب ایجاد تهدید علیه امنیت 
ملی این کشــور می شــوند و تا مشخص نشدن 
یک ســازوکار معین برای ادامه فعالیت آنها، این 
اپلیکیشــن های معروف و محبوب در سرزمین 
هندوســتان مســدود باقی خواهند ماند. ناگفته 
مشخص است که مسئوالن هندی در تالشند با 
کاهش وابستگی کاربران هندی به محصوالت 
و خدمات خارجی، اعــم از چینی و آمریکایی، 
زمینه توســعه محصوالت مشــابه هندی را در 
 همان راهی 

ً
کشورشــان فراهم کنند و این دقیقا

است که کشــور ما در راستای کاهش وابستگی 
به سرویس دهندگان خارجی فضای مجازی طی 
کرده و در برخی حوزه های فناوری اطالعات به 

دستاوردهای قابل قبولی دست یافته است.

نوآور

محســن رضایی: اقتصاد امری تک بعدی 

نیست. از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تا 
خارجه و صمت و جهاد کشاورزی و نفت 
و... در موضوع تورم و وضعیت اقتصادی 
دخیل هستند. رهبر انقالب دستور تشکیل 
»ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« را برای 
هماهنگی چنین اموری دادند، اما این ستاد 

عمال بی خاصیت شده است.

عبدالله گنجی: اکنون که تاجگردون حذف 

شــد توقع از اکثریت مجلــس، مبارزه با 
سیســتم تاجگردون پرور است، در غیر 
این صــورت حذف یک نفر )که می تواند 
کارهای خــود را اکنون هــم دنبال کند( 
مســئله ای را حل نمی کند. اکثر مخالفان 
رد اعتبارنامــه وی، اصولگرایــان بودند 
)۱۰۲نفر( که نشان می دهد مبارزه با فساد 

تفسیربردار هم هست.

عباسعلی کدخدایی: ترور »شهید سلیمانی« 

از ســوی گزارشــگر ملل متحد به عنوان 
نقض حقوق بین الملل شناخته شد. اقدامی 
جنایت کارانه که متأسفانه با سکوت برخی 
مجامع بین المللی همــراه بود، آیا جامعه 
بین المللی قادر است که مانع توسعه طلبی 

و یک جانبه گرایی رژیم آمریکا باشد؟

احسان خاندوزی: رهبر انقالب در اوج فشار 

اقتصادی تحریم های سال ۱۳۹۱: مجلس 
جای گفت وگــوی حکیمانه و خردمندانه 
است و این مســئله با هیاهو هنگام حرف 
 منافات دارد و این عادت 

ً
زدن دیگران کامال

بســیار بد و حیرت انگیز باید در مجلس 
شورای اسالمی ریشه کن شود. 

هوش مصنوعی چیست؟ آیا ربات ها همان هوش 
مصنوعی هســتند که همه درباره شــان صحبت 
می کنند؟ آیا آینده نسل بشر در خطر است؟ هوش 
مصنوعی چگونه فکر می کند؟ هوش مصنوعی 
که امروزه از آن یاد می شــود، در واقع تکنولوژی 
اســت که به نحوی قابلیت تفکر دارد؛ البته این 
قابلیت تفکر با چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی 
می شناســیم تا حد زیادی تفــاوت دارد، اما در 
حقیقت، سعی دارد از آن تقلید کند. امروزه شاید 
هوش مصنوعی به آن شــکلی که تصور می کنیم 
وجود نداشته باشد، اما باز هم بسیاری از کارهایی 
که روزانه انجام می دهیم، مانند جســت وجوی 
اینترنت یا گشت و گذار در صفحات شبکه های 
اجتماعــی و…، همه متأثــر از هوش مصنوعی 
اســت و در حقیقت در این مواقــع داریم از آن 
استفاده می کنیم و بهتر است به جای نگران بودن 
درباره هــوش مصنوعی یاد بگیریم چه کارهایی 

را می توانیــم با آن انجام دهیــم و اطالعات مان 
را در این زمینه بیشــتر کنیــم. هوش مصنوعی 
یا artificial intelligence شــاخه ای از علوم رایانه 
اســت که هدف اصلــی اش تولید ماشــین های 
هوشمندی است که توانایی شــان انجام وظایفی 
است که نیاز به هوش انسانی دارد. هوش مصنوعی 
در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای 
کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعی در واقع 
ماشینی است که به گونه ای برنامه نویسی شده که 
همانند انســان فکر کند و توانایــی تقلید از رفتار 
انسان را داشته باشد. این تعریف می تواند به تمامی 
ماشین هایی اطالق شود که به گونه ای همانند ذهن 
انســان عمل می کنند و می توانند کارهایی مانند 
حل مسئله و یادگیری داشته باشند. اساس هوش 
مصنوعی آن است که هوش انســان و طریق کار 
آن به گونه ای تعریف شــود که یک ماشــین بتواند 
آن را بــه راحتی اجرا کند و وظایفــی را که بر آن 
محول می شود، به درستی اجرا کند. هدف هوش 
مصنوعی در حقیقت بر ســه پایه اســتوار است: 
یادگیری، استدالل و درک. در شماره آینده بیشتر 

هوش مصنوعی را بررسی خواهیم کرد.

 هوش مصنوعی
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالحنادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

 
ً
دســتیار دیجیتال تلفن های اندرویدی که غالبا
محصول گوگل هســتند، می توانیــد به جای 
تایپ کردن عبارت »قیمت روز طال« در موتور 
جســت وجوگر، فقط با گفتن عبارت »قیمت 
روز طال چند اســت؟« به سرعت پاسخ خود 
را دریافت کنید.البته مشــکل اینجاســت که 
صدای شما برای پردازش به سرورهای شرکت 

ارائه دهنده خدمات دســتیار هوشــمند 
منتقل و همانجا ذخیره می شــود و در 
صورت هک شدن حســاب شما یا 
دسترسی افراد غیرمجاز، این صداها 

می توانند برای شــما مشکل ساز 
 اگر در محل کار 

ً
باشند، خصوصا

یا منزل خود از این فرامین صوتی 
به وفور استفاده کرده اید؛ از این رو 

برای حفاظت از حریم خصوصی خود 
ضرورت دارد با فرایند حذف صدای خود 

از سرورهای ارائه دهنده این دست خدمات آشنا 
شوید تا احتمال سوءاستفاده از صدای شما به 
حداقل ممکن برسد. برای پاک کردن صدای 
خود از حافظــه گوگل کافی اســت از طریق 
مرورگر خود به صفحه Google Activity بروید 
ســپس روی Delete activity by  کلیک کنید. 
در این مرحله شما باید بازه زمانی را که تمایل 
دارید تاریخچه اطالعات مربوط به شــما پاک 
شــود، انتخاب کنید و در گام بعدی هم گزینه 
 Delete را انتخاب و در نهایت روی Assistant

کلیک کنید تا اطالعات مربوط به شما از دستیار 
دیجیتال گوگل پاک شود. حاال که مراحل 
حذف اطالعات صوتی خود را به خوبی 
انجام دادید، باید این نکته را هم مد نظر 
 
ً
داشته باشــید که گوگل هر چند رسما
اطالعات شما را پاک می کند، اما 
هیچ تضمینی مبنی بر حذف قطعی 
اطالعات شــما ارائه نمی دهد؛ از 
این رو هنگام اســتفاده از خدماتی 
مانند دستیارهای دیجیتال همواره به این 

نکته دقت کنید.

 حذف صدا از حافظه!
   ترفندستان    

تبریک آنالین

شــروع ترویج ارســال کارت پســتال تبریک 
در کشــور ما به دوران »ناصرالدین  شــاه« و 
سفرهای او به خارج از کشور بر می گردد؛ در 
آن دوره شــاه قاجار تحت تأثیر مراسم غربی 
تصمیم گرفت بــرای »انیس الدوله« هدیه ای 
به ایران بفرستد و به همین دلیل کارت پستال 
و تصویری از بلیت یک نمایش را، که به دلیل 
 برای رؤیت 

ً
عالقه انیس الدوله به هنر تئاتر صرفا

او چاپ شده بود، به ایران فرستاد تا با فرستادن 
این کارت عالقه اش را به انیس الدوله نشــان 
دهد و با این کار به او بفهماند با اینکه کیلومترها 
از هم دور هســتند، اما همچنان به یاد اوست. 
از آن زمان تاکنون کارت پستال های فراوانی در 
کشــورمان به چاپ رسیده و ارسال و دریافت 
شده اند؛ اما امروز به لطف فناوری اطالعات 
و اپلیکیشــنی مانند »کارت تبریک آنالین«، 
امکان ارسال کارت پستال های الکترونیکی را 

برای دوستان و عزیزان خود دارید.

حامدمظلومی
کارشناس رایانه

 شغل نشان
   استارت آپ    

قرمز  خط 
   مجازستان    

 رژیم صهیونیستی نزد افکار عمومی ملت های 
جهان به دلیل جنایت های بی شــمار خود علیه 
مردم مظلوم فلســطین به عنوان رژیمی خشن، 
غیرعقالنی و جنگ طلب شناخته می شود و گواه 
این مســئله را می توان در پیشگامی شهروندان 
اروپایی در کمپین »بایکوت خرید محصوالت 

صهیونیستی« به وضوح مشاهده کرد.
این مســئله و تصویر منفی موجــود از رژیم 
صهیونیســتی در افکار عمومی جهان، چیزی 
نیست که بر مقامات این رژیم اشغالگر پوشیده 
باشد و به همین دلیل نیز طی چند سال گذشته، 
سرمایه گذاری صهیونیست ها در حوزه دیپلماسی 
فرهنگی و رســانه ای افزایش قابل توجهی یافته 
است و از این بستر نوپدید به عنوان فرصتی برای 
اثبات و توجیه وجودی و رفتاری صهیونیست ها 

در فلسطین اشغالی بهره برده می شود.
برای نمونه پس از فیلم هایی همچون »آرگو« 
The Opera� »و »سپتامبرهای شــیراز«، فیلم 
tive« یا »مأمور مخفی« یکی از جدیدترین آثار 

سینمایی ضد ایرانی چهره های سینمایی رژیم 

صهیونیستی اســت که به سبب داستان تخیلی 
خود درباره تالش موســاد برای خرابکاری در 

برنامه هسته ای کشورمان خبرساز شده است.
بر اســاس روایت این فیلم، دختری یهودی 
به نام »ریچل« از طرف موســاد مأمور به سفر 
به ایران می شود و با پوشــش یک مدرس زبان 
انگلیسی در تهران ساکن می شود. وی در راستای 
انجام مأموریت خود باید با مدیر یک شــرکت 
تأمین کننده قطعات الکترونیکی مرتبط با برنامه 
هسته ای کشورمان رابطه عاشقانه برقرار کند و با 
مأموریت ضد  جمع آوری اطالعات محرمانه، 

ایرانی خود را تکمیل کند.
البته باید به این نکته توجه داشت که ساخت 
فیلم های ضــد ایرانی تنها تجربه دیپلماســی 
رسانه ای رژیم صهیونیستی علیه انقالب اسالمی 
نیست؛ زیرا برای قریب به نیم قرن، رادیو »صدای 
اسرائیل« به صورت مستمر به زبان فارسی برنامه 
تولید می کرد و مهم ترین مأموریت آن هم القای 
این برداشت به مخاطبان فارسی زبان بود که رژیم 
صهیونیستی هیچ مشکلی با ملت ایران ندارد و 
این تنها نظام اسالمی کشورمان است که در پی 

دشمنی با این رژیم کودک کش است!
البته به دلیل کم رونق بودن این رادیو، کابینه 
رژیم صهیونیستی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ 

تصمیم به تعطیلــی آن و راه اندازی یک رادیوی 
اینترنتی جدید با نام »رادیو پیام« گرفت که این 
خود نشــان از توجه ویژه رژیم صهیونیستی به 

حوزه فضای مجازی کشورمان دارد.
با ایــن حــال، در میان تمــام محصوالت 
رســانه ای رژیم صهیونیســتی، آنچــه در این 
هفته ها بیش از همه مورد توجه واقع شده است، 

مینی سریال هشت  قسمتی »تهران« است.
ماجرا از این قرار است که »شبکه ۱۱« رژیم 
صهیونیستی پس از سرمایه گذاری قابل توجهی، 
اقدام به ساخت و پخش یک سریال جاسوسی 
علیه کشورمان کرده است که عالوه بر جلوه های 
بصری و نماهای بازسازی شده آن از شهر تهران، 
هم زمانی پخش آن با حوادث و انفجارات اخیر 
کشورمان زمینه جلب توجه بیشتر افکار عمومی 
و خاصه کاربران جوان فضــای مجازی به این 
سریال را فراهم کرده است؛ به طوری که پایش 
جســت وجوگرهای اینترنتی نشــان از افزایش 
جســت وجوی کاربران ایرانی برای دانلود این 
ســریال دارد و جالب اینکه برخی سایت های 
داخلی برخوردار از اینترنت نیم بها نیز این سریال 
ضد ایرانــی را در خروجی های خود منتشــر 

کرده اند.
روایت این ســریال نیز ماننــد فیلم »مأمور 

مخفی« حول زن جاسوس جوانی می گذرد که 
از طرف موساد مأمور سفر به ایران و هک سامانه 
رایانه ای پدافند هوایی کشورمان می شود تا پس 
از غیرفعال کردن این سامانه، رژیم صهیونیستی 

قادر به بمباران نیروگاه اتمی کشورمان شود.
این سریال اگرچه از لحاظ محتوایی یکی از 
ضعیف ترین آثار ضد ایرانی تولیدشده در سالیان 
اخیر شمرده می شــود، اما از این واقعیت نباید 
غفلت کرد که رژیم صهیونیستی بیش از هر زمانی 
تالش می کند تا از طریق تولید چنین محصوالتی 
و نشر آنها در بسترهای رسانه ای و فرهنگی مورد 
استفاده کاربران کشــورمان، به مخاطب ایرانی 
نزدیک شود و با نرمالیزاسیون تبادالت به ظاهر 
فرهنگی، زمینه مشروعیت بخشــی بــه رژیم و 
عبور از آرمان فلسطین را در ذهن مخاطب جوان 

ایرانی مهیا کند. 
از ایــن رو به نظر می رســد دســتگاه های 
رســانه ای و فرهنگی کشــورمان در مواجهه با 
این موج جدید تهاجم رسانه ای آمریکا و ایادی 
منطقــه ای آن با محوریت رژیم صهیونیســتی، 
باید بیش از پیش به مقوله دیپلماسی فرهنگی و 
رســانه ای توجه کنند و در این مسیر از تولیدات 
فرهنگی شاخص و تأثیرگذاری، مانند »گاندو« 

غافل نشوند.

نویدکمالی
دبیر گروه رسانه

 نگاهی به دیپلماسی سینمایی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران

تل آویو بی تعبیر  رؤیای 
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۱5
پاسدار

 سیاست های جمعیتی
به کدام سو؟

در برآوردهــای جدیــد مراکز آمــاری و 
تحقیقاتی کشور با ادامه وضعیت موجود، 
در ســه دهــه آینده، ایــران جــزء یکی از 
پیرترین کشــورهای جهان شمرده خواهد 
شد؛ کشوری که در دهه گذشته جوان ترین 
کشــور جهان بوده اســت. این امر در اثر 
اجرای سیاست های غلط جمعیتی، بخشی 
مربوط به جریان نفوذ و بخشی هم  ناشی از 
کم کاری های ده ســال اخیر به وجود آمده 
اســت. در دهه ۷۰ و ۸۰، سیاست کنترل 
جمعیت اتفاق افتاده و دهه ۹۰ بخشــی از 
معضالت در این حوزه نمایان شده است. 
با ســرریز متولــدان دهه ۶۰ بــه هرجایی 
مانند مدرسه، دانشــگاه و بازار کار، کشور 
دچار معضالتی شــد، اما غافــل از اینکه 
این ماجرا با مدیریت خوب، می تواند یک 
اهرم قدرت قوی شــمرده شود. سیاست ها 
زمانی که باید به ســمت تعدیل نرخ رشد 
جمعیت برود به ســمت منفی کردن آن از 
طریق کاهش موالید، رفت، اما هشدارهای 
مکرر رهبر معظم انقالب در دهه ۹۰ هنوز 
از ســوی مســئوالن دولتی و کارشناسان 
جدی گرفته نشــده اســت. سیاست های 
کلی جمعیت آخرین روز اردیبهشــت ماه 
ســال ۱۳۹۳ ابالغ شد، اما ظاهرا هنوز هم 
محل اعرابی برای تصمیم گیری های کالن 
و وضع قانــون ندارد.  نمونــه آن در تعیین 
ســبد معیشــتی خانوار بعد از گران کردن 
بنزین بود؛ یعنی بــا افزایش تعداد اعضای 
خانواده به همان نسبت افزایش کمک های 
دولتــی وجود ندارد؛ چرا کــه هرچند این 
کمک ها ناچیز اســت، ولی ارائه مســاوی 
خدمات به هر نفر در فضای روانی جامعه 
تأثیرگذار خواهد بود. اما منظور نظرمان در 
این یادداشت متوجه وضعیت در نیروهای 
مسلح اســت. دولت از طریق وزارت دفاع 
و مجلس از طریــق قانونگذاری و نظارت 
بر اجرای قانون در ایــن حوزه در نیروهای 
مسلح مؤثرند. بودجه نیروهای مسلح هم 
در دســت دولت اســت، اما متأسفانه یک 
تضاد در این حوزه در نیروهای مسلح و سپاه 
وجود دارد؛ برای نمونه یارانه نقدی حکمت 
کارت برای خرید از فروشــگاه های اتکا و 
نیز دستورالعمل هدیه ازدواج و فرزندآوری 
در ســپاه در ســال ۱۳۹۹ برای پاسداران. 
ســازمان اتکا میزان یارانه حکمت کارت 
برای خانــواده یک نفره را ۳۵ هزار تومان و 
خانواده هفت نفر به باال را ۱۴۰ هزار تومان 
اعالم کرده است؛ در حالی که با رشد تعداد 
افراد خانواده، میزان یارانه به همان نســبت 
رشد نمی کند و خانواده چهارنفری ۹۵ هزار 
تومان و خانواده شش نفری ۱۲۵ هزار تومان 
دریافت می کنند؛ از سوی دیگر طی ابالغیه 
فرمانده کل سپاه از تاریخ اول فروردین ماه 
سال ۱۳۹۹ تمامی پاســدارانی که ازدواج 
کرده اند، مبلغ پنــج میلیون تومان به عنوان 
هدیه دریافــت می کنند. همچنین فرزندان 
متولد ســال ۱۳۹۹ هم شــامل این هدایا 
می شــوند؛ فرزند اول یــک میلیون تومان، 
فرزند دوم دو میلیون تومان، فرزند ســوم و 
بیشتر سه میلیون تومان، که به نظر می رسد 
ایــن ابالغ بیشــتر با سیاســت های  کالن 
جمعیتی خوانایی دارد؛ البته پیش از این نیز 
مصوباتی درباره پاســداران دارای فرزندان 
دوقلو هم ابالغ شده بود که افزایش این چتر 
حمایتی امیدوارکننده اســت؛ البته بخشی 
از فرماندهــان هم با امکاناتی که در اختیار 
دارند، در این امر به اندازه توان وارد شده اند، 
که از جمله هدیه برای ازدواج و فرزند جدید 
و نیز تأمین جهیزیه برای فرزندان و پرداخت 

وام های معیشتی را می توان نام  برد. 

مادران شهدای مدافع حرم »سعید کمالی« و »علی 
جمشیدی« از آن دسته مادران چشم به راهی بودند 
که با قاب عکس فرزند شهیدشان زندگی می کردند. 
وقتی هیچ نشانی از فرزند نباشد، قاب عکس برای 
مادر می شود همه چیز. هرجا که قاب عکس پسر 
شهیدشان را می دیدند، دســت می کشیدند روی 

صورت خندان پسر و با آن نفس تازه می کردند.
چهار سال چشــم به راهی برای مادران شهید، 
انگار که ۴۰ سال اســت؛ آن هم برای مادر شهید 
سعید کمالی که دلتنگی اش شده بود زبان زد اهالی 

شهر. 
ماجرای دفاع مقدس و تفحص پیکر شــهیدان 
دوباره تکرار شــد. شــهید ســعید کمالی و علی 
جمشــیدی دو رزمنده پاســداری بودند که با هم 
به ســوریه اعزام شــدند و در کنار هم در کربالی 
خان طومان به قافله سیدالشهدا)ع( پیوستند. حال 
پیکرهای شــان باز می گردد و باز سال های بعد از 

دفاع مقدس در شــهر تکرار شد. سعید از هادیان 
سیاسی سپاه بود و در سنگر بصیری بخش تیر فعال 

بود.
مادر سعید وقتی این خبر را شنید که پسرش در 

حال برگشتن است، باورش نشد. 
مادر ســعید می گوید: »وقتی دلتنگ می شدم، 
قاب عکس سعید را می گرفتم و با او حرف می زدم، 
اما خیلی سریع به خودم می گفتم مگر ما از حضرت 
زینب)س( باالتریم؟ و به خدا می گفتم این قربانی 
را از من هم قبول کن. اما همیشــه از فرزند شهیدم 

می خواستم بیاید و به من سری بزند.«
سعید کمالی کارگرزاده ای بود که وقتی پای دفاع 
از حریم آل الله به میان آمد، به گفته مادر حتی یک 
دست لباس هم همراه خود نبرد، آن قدر برای رفتن 
عجله داشــت که همان یک دست لباسی را که در 
کوله پشتی رفیقش گذاشته بود، یادش رفت بردارد و 
ببرد. چند ماه بعد از اینکه خبر شهادتش را به مادر 
دادند، یک دســت لباس برای او آوردند؛ اورکت 
و لباس سبز پاســداری که هنوز گرد خاک تدفین 
شــهدای گمنام روی آن مانده بود؛ باز هم ردی از 

شهید گمنام.

پای حرف های مادر ســعید که بنشــینی، دلت 
نمی خواهد حتی پلک بزنی، سرتاپا گوش می شوی، 
بس که مــادر از دوران کودکی پســر خاطره دارد: 
»سعید از سه سالگی نماز خواندن یاد گرفت. به سن 
نوجوانی که رســید شروع کرد به قرآن خواندن. هر 
وقت که نماز می خواندم، می آمد و کنارم می نشست 
و می گفت: مادر یک دعا بیشــتر بــرای من نکن. 
می گفتم: چه دعایی؟ می گفت: دعا کن من شهید 

شوم و مثل حضرت زهرا)س( گمنام شوم.«
سعید نذر کرده بود پیکرش گمنام بماند نذرش 
قبول شــد و چهار سال در خاک های بالدیده شام، 
پیکرش گمنام ماند و حاال پیکرش در خانه مقابل 
پدر و مادر و خانواده است. مادر سعید وقتی پیکر 
پسر را در آغوش می گیرد، شروع می کند به روضه 
حضرت زینب)س( خوانــدن، روضه کربال و یاد 
کردن از خانم ام البنین)س(. او همچون ام البنین از 
قتلگاه و اسیری خاندان اهل آل الله روضه می خواند 
و البه الی دل گویه اش می گویــد: »من خاک پای 

زینب)س( هم نمی شوم.«
اما فقــط از ســعید نگویم. پیکر پــاک علی 
جمشــیدی را هم وقتی مادرش در خانه می بیند، 

ماجرا دارد. مادر می گویــد: »علی آقا بچه خیلی 
فعالــی بود؛ آن قــدر که مــا کمتر در خانــه او را 
می دیدیم. نه دوست داشت کسی بداند او در بسیج 
چه کاری انجام می دهد و نه برای کار هایی که انجام 
می داد، حقوق می گرفت، بــدون مزد و منت کار 
می کرد، حتی پولی را هم که داشت برای بچه های 

بسیج خرج می کرد.«
علی جمشــیدی خادم الشهدا بود. قبل از سال 
تحویل به مناطق عملیاتی جنوب می رفت و مشغول 
خدمت به زائران شهدا می شد. به هر دری زد تا به 
سوریه اعزام شــود، حتی برای اعزام، جذب تیپ 
فاطمیون شــد؛ اما باالخره به آرزویش رسید و در 
اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۵ با تعدادی از رزمندگان 

مدافع حرم لشکر ۲۵ کربال رهسپار دیار شام شد.
دل مادر شــهید آرام بود که می گفت: »در این 
چهار ســال یک بار آرزو نکــردم که پیکر علی آقا 
برگردد؛ اما دلتنگ که می شــدم، با قاب عکسش 
حرف می زدم.« حاال اما یوسفش در آغوشش بود. 
وقتی پیکر مطهر قنداقه گونه پسرش را در آغوش 
می گیرد، اینگونه نجوا می کند: »ســری که در راه 

حضرت زینب)س( دادم، پس نمی گیرم.«

 به بهانه بازگشت دو کبوتر خونین بال آسمان دمشق

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

دانشــجویان  حقوق  چــرا   /090۱0005978

نیروهای مســلح مانند دانشجویان بورسیه های 
فرهنگیان اضافه نمی شود؟

09۱۱0002695 /چــرا مــدرک تحصیلــی 

دانشگاه پیام نور در سپاه پذیرفته نمی شود؟
09۱200097۱2  /۲۳ اســفند ۱۳۹۸، فرزند 

 پیگیری کنید پاداش 
ً
دومم به دنیا اومده، لطفــا

فرزندآوری تعلق بگیره.
09۱2000683۱ /بر اســاس امر امام خامنه ای 

بســیاری از همکاران با ســن کــم و اطالع از 
مشکالت معیشــتی پیش رو اقدام برای ازدیاد 
نسل شــیعه کردند؛ اکنون با سه فرزند یا بیشتر 
با مشــکالت عدیده ای روبه رو هســتند. کاش 
متولدان ســال های قبــل را هــم در طرح های 

تشویقی فرزندآوری قرار می دادند.
09۱20008466 /بــر دالورمرد دریا، ســردار 

تنگسیری، فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه و 
هم رزمانش، خدا قوت.

09۱30004998 /چــرا قانون ســنوات ارفاقی 

فرزندان شهدا و جانبازان در سپاه اجرا نمی شود، 
در صورتی که همه قائل به انجام قوانین مجلس 

هستیم.
صبــح   ۹۵۶ شــماره  در   /  09۱30004648

صادق در صفحه آخر مطلبی از حجت االسالم 
حاجی صادقی درباره دغدغه شــهید سلیمانی 
برای صیانت از پاســداری آمده که بسیار جالب 

بود. باید این مطلب پیگیری شود.
09۱40000058 / چــرا برای فارغ التحصیالن 

دانشکده افسری، آرم ویژه طراحی نمی شود؟
09۱50000374  / با توجه به ادغام بانک انصار 

با بانک ســپه، تکلیف ســهام بانک  انصار چه 
خواهد شد؟

09۱5000۱566 / چــرا حــق مأموریت زمان 

جنگ را به پاسداران جانباز نمی دهند؛ چون به 

کادر ارتش زمان جنگ می دادند.
09۱50007563 /چرا تعداد روز مرخصی ها رو 

اینقدر پایین آوردن؟ برای مرخصی رفتن از یگان 
به منزل به خاطر دوری راه به مشکل می خوریم.

 مســئوالن، حقــوق 
ً
09۱500032۱۱ /لطفــا

کارکنان را با هم ردیف همان کارکنان در اداراتی 
مانند آموزش و پرورش مقایســه کنند، تا متوجه 

مظلومیت پاسداران بشوند.
09۱600062۱0 /کارمندم، حدود پنج ســال 

اســت که رتبه ام از ۱۵ گذشــته اســت، گفتن 
کارمندان ترفیع ندارن؛ ما ترفیع نمی خواهیم فقط 

 حقوقش رو حل کنید.
ً
لطفا

 پیگیــری کنید چرا از 
ً
09۱70002466 /لطفا

وام مســکن یا پروژه برای ســاخت مسکن در 
اســتان هرمزگان خبری نیســت؛ اجاره خانه ها 

در بندرعبــاس خیلی باال رفته اســت، حقوق 
جوابگوی آن نیست.

جهــاد  و  تعــاون  /بنیــاد   09۱80009543

خانه ســازی چند ســال قبل، از هر واحدی تو 
سنندج پنج میلیون بابت محوطه سازی گرفت و 
بعد از گذشت شش سال همچنان تو گرد و خاک 

تردد می کنیم.
09۱80000275 /چــرا وام یک میلیونی یارانه 

به خاطر کرونا پرداخت نشد؟
09300002762 /بنــده صاحب اوالد دوقلو و 

یک فرزند بزرگ تر هســتم؛ خواهشی که دارم 
اینکه پاداش فرزندان چند قلو، حداقل تا شــش 
ســالگی بچه هامون با این اوضاع بد اقتصادی 

ادامه داشته باشه. ممنون
و   ۱۳۸۷ ســال  /ورودی   0933000۱950

کاشــانیم، برادران نیروی انســانی گفتند کسی 
بیرون، ســهام عدالت ثبت نــام نکند، خودمان 
لیست اسامی می فرستیم تهران و دیگر خبری از 

سهام نشد.

 برای مشکل مسکن و هزینه های باالی اجاره فکری بکنید
   روی خط    

علیرضاجاللیان
دبیر گروه سپاه

پایان چشم به راهی مادران
   یادداشت    

طی مراســمی از ســوی ســتاد عالی 
هماهنگی مســابقات قرآنی کشور در 
ســازمان اوقاف و امور خیریه، ســپاه 
به عنوان  اســالمی  انقالب  پاسداران 
دســتگاه برتر کشور در زمینه برگزاری 
مســابقات قــرآن کریم در بازه ســال 
۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ به لحاظ نوآوری و برنامه های جانبی انتخاب 
و از آن تقدیر شد. گفتنی اســت، طراحی مرحله ارزیابی غیر 
حضــوری، برگــزاری کارگاه های مهارت افزایــی هم زمان با 
مسابقات و استفاده از استادان راهنما برای ارائه سیر پیشرفت 
فنی شرکت کنندگان، از جمله اقدامات مؤثر سپاه برای نوآوری 

و ارتقای سطح کیفی مسابقات و درنتیجه این موفقیت است.

دستگاه برتر قرآنی
شارژ نقدی مرحله سیزدهم کارت طرح 
حکمت نیروهای مسلح، ۱۷ تیر ماه در 
حکمت کارت خانواده نیروهای مسلح 
انجام شــد. ســازمان اتکا با اعالم این 
خبر افزود: »شــارژ نقدی کارت طرح 
حکمت نیروهای مسلح با هدف ارتقای 
سطح کیفیت خدمات طرح حکمت و با توجه به رضایت مندی و 
استقبال خانواده های محترم نیروهای مسلح، در کارت حکمت 
این عزیزان صورت پذیرفته و قابل خرید از فروشگاه های اتکا در 
سراسر کشور است.« بر اساس اطالعیه این سازمان، میزان شارژ 
نقدی مرحله سیزدهم همانند مراحل گذشته برای خانواده یک تا 

هفت نفره و بیشتر، از ۳۵ هزار تومان تا ۱۴۰ هزار تومان است.

ح حکمت یز طر سیزدهمین وار
نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: »جریان 
اســتکبار به همان میزان کــه دنبال ترویج 
عفت زدایی اســت، به دنبال غیرت زدایی 
هم است. روی غیرت دینی مردان هم تکیه 
کنید و نسبت به خانواده خودتان غیرت دینی 
داشته باشید.«»حجت االسالم والمسلمین 
حاجی صادقی« به مناســبت هفته عفاف و حجاب طی سخنانی با 
بیان اینکه اســالم در باب ارزش ها، مخاطبش نه زن است و نه مرد، 
اظهار داشت: »مخاطب، انسان است و انسان به تعبیر قرآن، حقیقت 
روح مجرد است؛ در یک کار تحقیقی، نظام ارزشی قرآن با توجه به 
جنسیت زن و مرد، نشان داده شــده که علم، تقوا، جهاد، هجرت و 

عمل صالح، به عنوان مالک های فضیلت هستند، نه جنسیت.«

وم  غیرت و عفاف الزم و ملز

علیابراهیمیگتابی
خبرنگار



قبیله عشق

نسیم وحدت

نســیم با اینکه افغانســتانی بود، 
ارتباط خــوب و دوســتانه ای با 
بچه های گردان داشــت و بــا توجه به تیپ 
شــخصیتیاش، گردان سیف الله به او توجه 
ویژه ای داشت. بچه ها خیلی دوست داشتند 
با او که از کشــور دیگــری در جبهه ایران 
حضور یافته است، عکس یادگاری بگیرند.

توانایی خاصی در زدن آر پی جی داشــت؛ 
در اردوگاه کــه بحث آمــوزش مهارت ها 
را داشــتیم، در زدن یک تانک با آرپی جی 
مشکل داشتیم؛ اما نسیم یک حلب روغن 
نباتی را می گذاشــت و به جــای تانک، با 
آرپی جی آن را می زد؛ این امر نیاز به مهارت 
بســیار باالیی دارد و کار هر کسی نیست. 
برای ما ســؤال بود که چرا او افغانستان را 
رها کرده اســت و برای ایــران می جنگد. 
در جواب ما می گفت: »من اســالم و ایران 
را دوست دارم؛ دوســت دارم برای اسالم 

بجنگم. همه ما مسلمانیم.«
به نقل از رضا موفق همرزم شهید

»نسیم مرادی« فرزند میرزامحمد معروف 
به نســیم افغانی، مهاجر افغان مقیم ایران 
بود. او متولد سال ۱۳۳۰ و در زمان شهادت 
۳۱ ســاله بود و به گفته خــودش اعضای 
خانــواده اش را در بمبــاران افغانســتان از 
سوی شــوروی از دســت داده بود. بقایای 
پیکــر پاکش را که در جنــگ ایران و عراق 
به شهادت رسیده بود، بعد از ۳۷ سال پیدا 
کردند. نســیم افغانی عضو تیپ امام جواد 
لشکر ۵ نصر خراســان بود. هم رزم شهید 
نســیم افغانی زمان دقیق شهادت او را ۲۲ 
فروردین ســال ۱۳۶۱ عنوان می کند. پیکر 
شهید نسیم افغانی ۹ تیرماه ۱۳۹۹ به دستور 
رهبر معظم انقالب در کنار حرم رضوی  به 

خاک سپرده شد. 
فاطمه سادات طالیی

 قاب عکس انتظار
اشک چشمانم همچون نهری آرام و سبک از 
البه الی شیارهای صورتم که نشان از سالیان 
دور می دهد، ُســر می خورد و در گوشه لبم 
می ایستد. پیر شده ام؛ این را از رد اشک هایم 
و زانوی گرفتارم می شود فهمید. با این همه، 
دلم از دیدن قاب عکس آویخته روی دیوار 
جوان می شــود. تصویری از پسرم که خط 
نستعلیق کم رنگ شــده »فرزند روح الله« 
در آن چه خوش می درخشــد و چه پررنگ 
می شــود دلم، شبیه رنگ سبز مالیم سربند 
یا صاحب الزمان)عج( باالی قاب عکس که 

بهار انتظار را در دلم روشن می کند.

 Bآقا جانم
دستم به قاب عکس غبارگرفته و سربند گرد 
به جان کشیده نمی رســد؛ نه اینکه از ابتدا 
نمی رســید، نه، از آن روزها که برف پیری 
روی ســرم باریدن گرفت، توانم گرفته شد 
و دستم به قاب نرســید. ما پدران و مادران 
شــهید از دل این قاب ها و سربندها، انتظار 
را معنا کرده ایم. درک کرده ایم غیبت، همان 
خورشید پشــت ابری است که خوانده ای، 
که این تمام حقیقت تو و تمام باور ماست. 
مایــی که یعقوب وار به انتظار یوســف مان 
نشســته ایم. مایی که سال هاست با انتظار 

رنگ گرفته ایم.
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کتیبه سبز

 قسم به نون والقلم

قسم به نون و القلم، به لحظه سپیده دم
وضو گرفته ام کنون، به کف گرفته ام قلم

تو چون نگاه می کنی، به حال و روز عاشقان
همان مسیر آشنا، به لطف تو قدم زنم

غمت گرفته ام بغل، سروده ام غزل غزل
به عشق روی ماه تو، به نام تو زنم رقم

بگو: به گوش جان من، خدای مهربان من
بگو:  کالم ناب تو، برای من شده حرم

هر آن تراود از لبت، مرا به عرش می برد
بگو  بگو  بگو  بگو، تمام عمر دم به دم
رفیق راه من شده، عنایتت حبیب من

به خاک پای اقدست، شبانه روز سر نهم
چنان گره زدم دلم، به بارگاه لطف تو

دل از تو برنمی کنم، به نام پاک تو قسم

عبدالمجید فرائی  

حسن ختام

   تلخند    

کارتونیست: محمود رفیعی از اردندر حاشیه دستور ترامپ برای جدایی آمریکا از سازمان بهداشت جهانی

امام موســی بن جعفر)ع( فرمودند: »کســی که قبر فرزندم علی)ع( را زیارت کند، پاداش او هفتاد حج 
نیکو و مقبول خواهد بود.« مازنی می گوید از سر تعجب پرسیدم: »هفتاد حج؟« فرمودند: »هفتادهزار 
حج.« عرض کردم: »زیارت او به اندازه هفتادهزار حج پاداش دارد؟« فرمودند: »آری، بسیاری از حج ها 
پذیرفته نمی شوند. هر کس فرزندم علی)ع( را زیارت کند و یک شب نزد ایشان بماند، به کسی می ماند 
که خدا را در عرش زیارت کرده است.«                                                                    )کافی، ج 4، ص 585(

یارت امام رضا)ع(  پاداش ز
   صادقانه    

انســان، نرم و لطیف  زاده می شــود و به هنگام مرگ، خشــک و سخت می شــود گیاهان هنگامی  که 
ســر از خاک بیــرون می آورند، نــرم و انعطاف  پذیرند و به هنگام مرگ، خشــک و شــکننده پس هر 
که ســخت و خشــک اســت، مرگش نزدیک شــده و هر که نرم و انعطاف پذیر، سرشــار از زندگی 
 اســت آرام زندگــی کن، هرگــز با طبیعت یــا هم نوعان خود ســتیزه مکــن و گزند را بــا مهربانی

 تالفی کن. 

 آرامش
   صبحانه    

سفال ماندنی

نکته: نقل اســت نادرشــاه افشــار، به 
سیدهاشــم خارکن )از علمــای بزرگ 
نجف( گفت: »مــن تعجب می کنم که 
چرا از لذت هــای دنیا روی برگرفته ای و 
به ریاضت روی آورده ای.« سیدهاشــم 
در پاســخ گفتــه بود: »مــن هم تعجب 
می کنــم که چگونه و چرا تــو از آن همه 
لذت های عالی و ماندگار اخروی بریده و 
به لذت های فانی دینوی روی آورده ای. به 
راستی اگر دنیا طالی فانی باشد که نیست 
و اگر آخرت سفال باقی باشد )بلکه طالی 
باقی است(، بهتر نیست سفال باقی را به 
ترجیح دهــی؟ در حالی که  فانی  طالی 
آخرت طــالی باقی و دنیا ســفال فانی 

است.«
نظر: باور این کالم، تمام معرفت است 
که بدانی دنیا سفال فانی است و آخرت 
طالی باقی؛ ولی افسوس برخی برای 
به دست آوردن این ســفال فانی، چه 
اقداماتی که نمی کنند و چه حق هایی که 

ناحق نمی کنند. 

   نکته نظر    

»وضعیت در جبهه جنوبی )ارتفاعات قالویزان( به خوبی پیش 
می رود. لشکر ۴۱ ثارالله و ۲۵ کربال با موفقیت به اهداف خود 
دست می یابند و همچنان پیشــروی می کنند. در ساعت ۱۰ صبح، آتش 
توپخانه دشمن که تا ساعاتی قبل در این منطقه کمتر بود، به طور ناگهانی از 
سرگرفته می شود و فرماندهان عراقی به همه آتشبارها دستور می دهند که 
آتــش خود را به صورت متمرکز روی قالویزان شــلیک کنند. رزمندگان 
لشکر ۴۱ به فرمانده خود اطالع می دهند که در چند نقطه، عراقی ها را دور 

زدند و آنها را به محاصره درآورده اند. 
قاسم ســلیمانی برای بررســی گزارش فرمانده گردان، راهی منطقه 
می شــود تا از محلی نزدیک تر، هدایت عملیــات را انجام دهد،  وقتی 
نیروهای دشمن متوجه قاسم سلیمانی شده و فریاد می زدند: قف! قف! وی 
از مقابل آنها فرار می کند. تیراندازی شدید به سوی سلیمانی آغاز می شود، 
ولی با حرکات سریع و زیگزاگ می گریزد و به جمع رزمندگان گردان های  
۱۱۴ و ۴۱۵ می پیوندد. او دستور می دهد عده ای از رزمندگان با یک نفربر 
به آن منطقه بروند و نفرات دشمن را به اسارت درآورند. چند دقیقه بعد، 
رزمندگان به فرمانده لشکر ۴۱ اعالم می کنند که در پشت سیم های خاردار 

قالویزان مشغول پاکسازی اند.«

 بخشی از کتاب »مهران در تحوالت جنگ ایران و عراق«

 نوشته مهدی حاجی خداوردی خان

   سردار دل ها    

دشمن یب  فر

روزی عده ای بر خواجه  دیپلماست که دیپلماستی یک از هزاران کرامات 
اوست وارد شدند و از وی خواستند آنان را جهت  انجام مذاکره پندی دهد 
به شیرینی و حالوت آمرود. خواجه دستی بر فریم  عینک خود کشید سپس 
در طرفه العینی قلم از دوات بیرون آورد و به  طرف ایشــان پرتاب کرد. آن 
عده از فعل خواجه بسیار رنجیده  خاطر شدند و جملگی به او هجوم بردند 
و وی را ضرب وشتم بســیار کردند؛ گروهی  به عالوه   یک که نظاره گر این 
صحنه بودند، از آن  عده علت را جویا شــدند.  پس از شرح  ماوقع یکی از 
آن  گــروه رو به آن  عده کرد و گفت: OMG!، بــا خواجه چه کردید؟ مگر 
نمی دانید پرتاب قلم یکی از فنون اصلی و تأثیرگذار در مذاکره است؟ بروید 
از خواجه عذرخواهی کنید که او به  شــدت این کاره است. آن  عده، نادم از 
عمل خویش بالفاصله نزد خواجه رفتند و عذر تقصیر بسیار کردند. خواجه 
فروتنانه گفت: No Problem این همان پندی  است که دنبالش بودید؛ هر 
کس پرتاب  قلم بکارد، عذرخواهی درو خواهد کرد. آن  عده که سرگشته و 
متحیر از پند خواجه بودند، پرسیدند: خواجه، پس آن همه ضر ب وشتم و 
 هم 

ً
درد که متحمل  می شویم چه؟ خواجه پرسید: کدام ضرب وشتم؟ اصال

درد نداشت. آن عده با دیدن این ماجرا نعره ها سر دادند و الی االبد پاستور 
تا ژنو را معلق زنان رفتند و آمدند و در این حلقه بماندند.

   کشکیات   

مذاکره! فن 
کتاب »یک مشت نخودچی« حاصل کارگاه داستان و رمان »ضامن آهو« 
به قلم جمعی از نویسندگان این کارگاه، به تازگی به دنیای نشر وارد شده 
است. این کتاب ۱۶ روایت از نویسندگانی، چون معصومه قربانی، صدیقه 
شاهسون، شمسی وفایی، فاطمه طوسی و... است که اشاره به رفتار، سیره، 
معجزات و کرامات امام هشتم، علی بن موسی الرضا)ع( دارد. سادگی و 
پیچیده نبودن متن یکی از امتیازات داستان دانسته می شود که به خوبی در 
این آثار رعایت شده است و مخاطب خود را با داستان همراه می کند. تنوع 
داســتان نیز در کتاب به چشم می خورد؛ برخی داستان ها به زمان حیات 
امام رضا)ع( برمی گردد و برخی داستان ها به معجزات ایشان در سال های 
اخیر و ارادت مشــتاقان آن حضرت اشــاره می کند. در واقع کتاب برای 

مخاطبان از هر نوع سلیقه ای مناسب است.
 »شیرین تر از نیشــکر«، »راز صندوقچه«، »پاپوش پاییزی«، »خادم 
بهشت«، »شبی از شب ها«، »پناهگاه«، »مهمان مهربان« و... از عناوین 
این داستان های خواندنی هستند. »یک مشت نخودچی« زیر نظر مریم 
بصیری، در ۱۶۶ صفحه رقعی و در انتشارات سروش منتشر شده است. 
 نوجوانان، 

ً
خواندن این کتاب با نثر ســاده و روان، برای همه، مخصوصا

جذاب و دلنشین است. 

   پیشنهاد هفته    

 یک مشت نخودچی

شــاید تا به حال اســم رژیم مدیترانه ای به گوش تان خورده باشد. جالب 
اســت بدانید رژیم مدیترانه ای یکی از ۱۰ رژیم برتر دنیا شمرده می شود 
و نوعی الگوی خوردن اســت و کمک به کاهش وزن، ســالمت قلب و 
مغز، پیشگیری از سرطان و پیشــگیری و کنترل دیابت را به همراه دارد.

این الگو به طور کلی از بچه ها و بزرگساالن گرفته تا سالمندان، برای همه 
بی خطر است. میوه ها، سبزیجات، لوبیا و غالت سبوس دار، پایه و اساس 
رژیم مدیترانه ای هستند. در این رژیم گوشت قرمز جایگاه زیادی ندارد، 
اما لوبیا و عدس نقش پررنگی دارند. با لوبیا دوســت شوید. لوبیا حاوی 
پروتئین گیاهی، فیبر، کربوهیدرات و چربی طبیعی کم است؛ همچنین 
پتاسیم، منیزیم و آهن را تأمین می کند و می توانید آن را در ساالدها، برنج، 
آش و سوپ  مصرف کنید.ماهی و غذاهای دریایی نقش مهمی در رژیم 
مدیترانه ای ایفا می کنند و باید حداقل دو بار در هفته مصرف شوند؛ چرا 
که منبع مهمی از اسیدهای چرب ضروری امگا۳ هستند که برای قلب و 
مغز مفید است. چربی های سالم و اشباع نشده، مثل روغن زیتون، آجیل و 
دانه ها بخش مهمی از رژیم مدیترانه ای هستند. روغن زیتون را در ساالد 
و پخت و پز استفاده کنید. مرغ، تخم مرغ، پنیر و ماست نیز در حد اعتدال 
مصرف شــود. برای وعده نهار یا شام می توانید ساندویچ سبوس دار مرغ 
همراه با سبزیجات تازه، سوپ سبزیجات یا جوی دوسر، ساالد تن ماهی 
همراه با سیب زمینی پخته شــده و ساالد همراه با روغن زیتون میل کنید. 
برای میان وعده نیز از آجیل، میوه، ماست و سبزیجاتی مثل هویج استفاده 
کنیــد. ورزش و فعالیت بدنی نیز جزئی مهــم در این نوع الگوی غذایی 
اســت. ۱۵۰ دقیقه فعالیت با شدت متوسط   یا ۷۵ دقیقه فعالیت بدنی با 

شدت باال در هفته، یا ترکیبی از هر دو توصیه می شود.

   سالمت    

مدیترانه ای یم  رژ

زهراوحیدینیا
کارشناس علوم تغذیه


