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E  کشور دچار مشکالتی است که 
بخشی از آن به تحریم ها، بخشی به 

ضعف ها و مدیریت ها و بخشی هم 
به کرونا بازمی گردد؛ اما همان گونه 
که شماری از اندیشمندان و فعاالن 

غربی هم به صراحت اعتراف می کنند، 
دشمن با همه  شدت عمل خود 

نتوانسته به اهداف خود در جنایت 
تحریم دست یابد

 با ماسک از خانه
بیرون بیاییم پرونده

جمعیت
نگاهی به پیامدهای کاهش نرخ رشد جمعیت و راه های جلوگیری از آن
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 بازنگاه تحلیلی صبح صادق به چهاردهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( سپاه در خلیج همیشه فارس

اقتدار  ضامن امنیت راهبرد
۴

عید سعید غدیر مبارک باد

امام خامنه ای در بیانات زنده تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان خطاب به ملت ایران

  اگر جریان تحریف شکست بخورد
 جریان تحریم هم شکست می خورد

نگاه
۲

E خواسته  امروز آمریکا از 
ایران، کنار گذاشتن کامِل صنعت 

هسته ای، کاهش بسیار شدید توان 
دفاعی و رها کردن اقتدار منطقه ای 
است؛ اما پذیرفتن این خواسته ها 
قطعاً موجب عقب نشینی آمریکا 

نخواهد شد و هیچ عقلی نیز حکم 
نمی کند که برای توقف متجاوز 
خواسته های او را اجابت کنیم

E  در عزاداری ها معیار آن چیزی 
است که ستاد ملی کرونا اعالم می کند. 
بنده هرچه آنها الزم بدانند، مراعات 
خواهم کرد. توصیه و تأکید من به همه  
عزاداران، هیئات، منبری ها و مداحان 
نیز این است که ضوابط ستاد ملی کرونا 
باید رعایت شود؛ چراکه اگر همین 
مقدار مراقبت و کنترل هم سست 
شود، فاجعه ای بزرگ پدید خواهد آمد
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نگاه

والیت، تضمین کننده 
پیشرفت و عدالت

در یکی از زیباترین و پرمعناترین 
دهه های سال، یعنی دهه »امامت 
و والیت« قــرار داریم. دهه ای که با »عید 
سعید قربان« شروع و به »عید سعید غدیر« 
ختم می شود.  در میان احکام و آموزه های 
دینی، »والیــت« جایگاه ویــژه ای دارد. 
حضرت امام محمدباقر)ع( فرمودند: »ُبنی 
مٍس: علی الَصلوِة َو الَزکوِة 

َ
ااِلسالُم َعلی خ

م ُیناَد ِبشــیٍء 
َ
والّصوم والحج َو الَوالَیة و ل

ما ُنــوِدَی بالَوالیِة«؛ اســالم بر پنج پایه 
َ
ک

استوار شده است: نماز، زکات، روزه، حج 
و والیت و به هیچ چیز به اندازه والیت )در 
روز غدیر( تأکید نشده است. این حدیث و 
بســیاری از احادیث مشابه، نشان می دهد 
»والیت و امامت« قابل مقایسه با هیچ یک 
از ارکان و اجزای دیگر اسالم نیستند؛ دلیل 
آن هم بسیار روشن است؛ در اندیشه شیعی 
و تفکر ناب اسالمی، اسالم آخرین دین و 
دینی کامل و جامع برای به سعادت و کمال 
رساندن بشر و تمام انسان هاست. »سیاست 
و حکومت« در تمام جوامع بشری از یک 
سو امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و 
از سوی دیگر نقشی اساسی و تعیین کننده 
در همه امور فردی و اجتماعی انســان ها 
دارد. بر مبنای دالیل مســتحکم عقلی و 
نقلی، سیاست بخش اصلی و تعیین کننده 
دیــن اســالم اســت. در اســالم نــاب 
محمدی)ص( سیاست و دین دو امر جدا 
از هم نیستند؛ این دو در واقع، یک حقیقت 
بیشتر نیستند. این حقیقت واحد را شهید 
مدرس)ره( با عبارت زیبای »دیانت ما عین 
سیاســت ما، و سیاســت ما عین دیانت 
ماســت« توصیف کرد و حضــرت امام 
خمینــی)ره( نیز در وصــف این حقیقت 
فرمودند: »اســالم والله همه اش سیاست 
است.« در روز غدیر خم، اسالم کامل شد 
و خداوند نعمتش را بر انسان ها تمام کرد. 
موضوع اصلی در واقعــه غدیر، موضوع 
»والیــت و امامت« و چگونگــی تداوم 
حکومــت و اســتمرار والیــت پیامبــر 
اکرم)ص( است. اسالم منهای حکومت، 
سیاست، والیت و امامت، نه کامل است و 
نــه مورد رضایت حضــرت حق؛ چرا که 
اسالم، برای سعادت و کمال انسان است. 
بر اســاس منطق قرآن، آن اسالمی عامل 
پیشرفت پیروانش خواهد بود که پرچم دار و 
ســکان دارش »والیــت« باشــد. تجربه 
تاریخی مسلمانان نشــان می دهد هرگاه 
مســلمانان به احکام الهــی عمل کردند، 
موفقیت، پیشــرفت و پیروزی نصیب آنان 
ناکامی ها،  شکســت ها،  اســت.  شــده 
عقب ماندگی ها، تبعیض ها و بی عدالتی ها، 
نتیجه دور شــدن از احکام اســالم است. 
ملت ایران در نیم قرن اخیر، نتیجه عمل به 
احکام الهی با پیروی از »والیت« را با تمام 
وجــود در پیشــرفت ها و موفقیت هــای 
شــگفت انگیز در عرصه هــا و حوزه های 
گوناگون مشاهده کرده است. اصل پیروزی 
انقالب اســالمی  با تبعیت از والیت بود. 
اگر ملت ایران خواهان پیشرفت و عدالت 
واقعی باشــد، که هست، باید بداند همانا 
والیت اســت که تضمین کننــده این دو 
فضیلت اســت، دو فضیلتی که به معنای 
دقیق کلمه، فقط با اجرای احکام الهی به 
دست می آیند. این حقیقت در بیانات رهبر 
معظم انقالب در جمعه، ۱۰ مرداد خطاب 
به عموم مردم این گونه یادآوری شد: »دهه 
دوم این ماه پربرکت با توجه به عید سعید 
غدیر، دهه والیت است که این موضوع از 
همه احکام الهی جایگاه برتری دارد؛ چرا 
که »والیت« تضمین کننده اجرای احکام 

الهی است.«

سرمقاله

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته عید قربان 
به صورت زنده از طریق شبکه های سراسری رسانه 

ملی با ملت شریف ایران سخن گفتند.

 Bدهه های مهم و ماندگار
به گزارش صبح صادق، رهبر معظم انقالب در این 
ســخنرانی با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز 
ایران، مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی، دهه  
اول ذی حجه را دهه  خاطرات پرشکوه و هدایت گر و 
دهه  تضرع و توسل خواندند و افزودند: »دهه  دوم این 
ماه پربرکت، با توجه به عید سعید غدیر، دهه  والیت 
اســت که این موضوع از همه  احکام الهی جایگاه 
برتری دارد؛ چراکه والیت تضمین کننده  اجرای همه  

احکام الهی است.«
ایشــان افزودنــد: »دهــه  ســوم ذی حجــه نیز با 
مناسبت هایی از جمله مباهله، دهه  مهمی است که 
امیدواریم ملت، دهه  اول را به مبارکی و دو دهه  بعد 
را آن چنان که موجب رضای الهی و خوشبختی ملت 

است، سپری کنند.«

 Bدشمن حقیر بسیار خطیر 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دیدارهای مردمی 
را از دل خوشــی ها و دلبســتگی های پرجاذبه  خود 
خواندند و خاطرنشان کردند: »این دشمن حقیر، اما 
بسیار خطیر، یعنی کرونا این دل خوشی را نیز سلب 

کرده است.«
امام خامنــه ای در همین زمینــه افزودند: »قرار 
بود این دیدار به  صــورت تصویری با خدمتگزاران 
عرصه  سالمت و کمک مؤمنانه انجام شود، اما چون 
ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته اجتماع بیش از ده نفر 
 ممنوع است، متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن

 نشد.«
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران 
برشمردند و افزودند: »امروز نیز که مجموعه های 
درمانی اعم از پزشکان، پرستاران و دیگر عوامل، 
با تمام وجود در خدمت بیماران کرونا هستند، 
الزم است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی و 

عمومی به یاری آنان بشتابند.«
رهبــر معظم انقالب با اشــاره به آســیب دیدن 
اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا افزودند: »البته 
در این میان عده ای دچار آسیب ها و مشکالت جدی 
شده اند که باید با گســترش نهضت کمک مؤمنانه  

مردمی، به کمک این قشرها شتافت.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اســتناد به 
آیات قرآنی، مردم را به حضور پرنشاط و فعال تر در 
این مسابقه  معنوی دعوت کردند و افزودند: »سبقت 
در کار خیــر از دســتورات مؤکد و مکــرر الهی در 
قرآن مجید است و موجب شوق و انگیزه  دیگران به 

کارهای خیر نیز می شود.«
رهبر معظم انقالب، این گونــه کارها را معنای 
واقعی انقالبی گری خواندند و افزودند: »اطعام ماه 
محرم نیز می تواند با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی به شکل کمک مؤمنانه به دست خانواده ها 

برسد.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشــاره به 
تالش های جدی علمی در کشــور برای شــناخت 
ویروس کرونا و راه های مقابله و درمان آن، افزودند: 

»این گونه تالش ها در همه  ابعاد باید گسترش یابد.«

 Bدشمنان گرفتار تابستان داغ 
رهبر معظم انقــالب در بخش دوم سخنان شــان، 
تحریم های آمریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران 
برشمردند و افزودند: »دشمن خبیث از این تحریم ها 
که همه  ملت را نشانه گرفته، اهداف مختلفی دارد.«

ایشان »خســته کردن و به ســتوه آوردن ملت« 
را هدف کوتاه مدت تحریم ها برشــمردند و گفتند: 
»دشــمن می خواهد مردم را آشــفته کند تا در 
خیابان ها در مقابل حکومت بایستند؛ به همین 
علت مدام از تابستان داغ سخن گفته و می گوید؛ 
اما اکنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند.«

»ایجاد محدودیــت و جلوگیری از پیشــرفت 
کشور به خصوص در بعد علمی« هدف میان مدت 
آمریکایی هاســت که رهبر فرزانــه انقالب با تبیین 
آن گفتنــد: »دشــمن در درازمــدت هــم دنبال به 
ورشکستگی کشاندن و فروپاشــی اقتصادی ایران 
است؛ چراکه در آن صورت، ادامه  حیات برای یک 

کشور امکان پذیر نخواهد بود.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای »قطع رابطه  
جمهوری اسالمی با مراکز و جریان های مقاومت در 
منطقه« را هدف جنبی آمریکایی ها از تحریم ایران 
دانســتند و در جمع بندی این بخش از سخنان شان 
گفتند: »به فضل الهی و با هوشــیاری ملت، دشمن 
در تحقــق همه  این اهداف ناکام مانــده و به قول ما 

ایرانی ها: شتر در خواب بیند پنبه دانه!«
رهبر معظم انقالب افزودند: »البته کشور دچار 
مشکالتی است که بخشــی از آن به تحریم ها، 
بخشــی به ضعف ها و مدیریت ها و بخشی هم 
به کرونا بازمی گردد؛ اما همان گونه که شــماری 
از اندیشــمندان و فعاالن غربی هم به صراحت 
اعتراف می کنند، دشمن با همه  شدت عمل خود 
نتوانسته به اهداف خود در جنایت تحریم دست 

یابد.«

 Bواژگون نشان دادن واقعیات 
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه به موازات 
جریــان تحریم، یــک جریان »تحریــف حقایق« 
و واژگــون نشــان دادن واقعیات هم وجــود دارد، 
گفتند: »هــدف این جریان، ضربــه زدن به روحیه  
 مــردم و دادن آدرس غلــط درباره  عــالج تحریم

 است.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشــاره به 
سخنان مداوم مقام های آمریکایی و تبلیغات گسترده  
رسانه های وابســته به آنها برای واژگون نشان دادن 
واقعیات ایران، افزودند: »هدف دشــمن، گرفتن 
نشــاط و امید از ملت به ویژه جوانان اســت تا 
این گونه القا کنند که کشور به بن بست رسیده و 

امکان حل مشکالت وجود ندارد.«
ایشــان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی 
رسانه های غربی در طول ۴۱ سال گذشته خواندند و 
خاطرنشان کردند: »در این خط تبلیغاتی، نقاط قوت 
به  طور کلی انکار و یا در مورد آن ســکوت می شود؛ 
اما اگر نقطه  ضعفی باشد، ده ها و حتی صدها برابر 

بزرگ نمایی می شود.«
رهبر معظم انقالب اسالمی درباره آدرس غلط 
دادن بــرای رفع تحریم ها نیز گفتنــد: »در این خط 
تبلیغاتی گفته می شــود اگــر می خواهید تحریم ها 
برطرف شــود، کوتــاه بیایید و ایســتادگی نکنید و 
متأسفانه برخی در داخل هم این آدرس غلط را تکرار 
می کننــد؛ اما این خط بر روی اکثریت ملت ایران با 
شــناختی که از دشمن و غرض ورزی او دارند، مؤثر 

نیست.«
حضرت آیت الله العظمی خامنــه ای با تأکید بر 
اینکه جریان تحریف واقعیات به مقاصد خود نرسیده 
اســت، خاطرنشــان کردند: »اگر جریان تحریف 
 جریان تحریم هم شکست 

ً
شکست بخورد، قطعا

خواهد خورد؛ زیرا عرصه  کنونی، میدان جنگ 
اراده هاســت و اگر اراده  ملت ایران مســتحکم 
 باقــی بماند، بــر اراده  دشــمن غلبــه خواهد

 کرد.«
نکته  دیگری که رهبر فرزانه انقالب اســالمی به 
آن اشاره کردند، استفاده  ملت زیرک ایران از تحریم 

برای شکوفایی علمی کشور بود.
حضرت آیت الله العظمــی خامنه ای گفتند: »با 
اینکه تحریم یک جنایت بزرگ اســت، اما مردم 
به ویژه جوانان، مسئوالن، دانشمندان و فعاالن 
سیاســی از این موضوع بــرای افزایش اتکاء به 

نفس ملی استفاده کردند.«
رهبر معظــم انقالب اســالمی در همین زمینه 
افزودند: »تولید جت آموزشی و قطعات حساس و 
ظریف، راه اندازی چند هزار شــرکت دانش بنیان، 
ساخت پاالیشگاه ستاره  خلیج فارس به دست سپاه، 
اقدامات بزرگ در پارس جنوبی، طرح های وزارت 
نیرو در زمینــه  آب و برق، طرح هــای وزارت راه و 
تولیدات شگفت انگیز دفاعی، همه در دوران تحریم 

انجام شده است.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای یکی دیگر از 
آثار دوران تحریم را تمرین جداسازی اقتصاد کشور 
از نفت برشمردند و گفتند: »به علت آنکه نفت کشور 
کمتر فروش می رود، جداســازی اقتصــاد از نفت 
خام به  طور طبیعی در حال روی دادن اســت که این 
موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام 

برسد.«

 Bآیا تحریم قابل عالج است؟ 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی در پاسخ به این پرسش 
مهم که »آیا تحریم ها قابل عالج اســت؟« گفتند: 
 قابل عالج اســت؛ اما عالج 

ً
»تحریم هــا قطعا

آن، عقب نشــینی و کوتاه آمدن در مقابل آمریکا 
نیست؛ زیرا عقب نشینی موجب پیشروی متجاوز 

می شود.«
ایشان با اظهار تأسف از تکرار حرف های دشمن 
مبنی بر فایده نداشتن صنعت هسته ای از زبان عده ای 
در داخل گفتند: »صنعت هسته ای نیاز قطعی فردای 
کشور برای تولید برق است و امروز باید به فکر فردا 

باشیم.«
رهبــر معظم انقالب اســالمی تاکیــد کردند: 
»خواســته  امروز آمریکا از ایران، کنار گذاشتن 
 صنعت هسته ای، کاهش بسیار شدید توان 

ِ
کامل

دفاعی و رها کردن اقتدار منطقه ای اســت؛ اما 
 موجب عقب نشینی 

ً
پذیرفتن این خواسته ها قطعا

آمریــکا نخواهد شــد و هیچ عقلــی نیز حکم 
نمی کند که برای توقف متجاوز، خواسته های او 

را اجابت کنیم.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با تأکید بر اینکه با 
وجود خسارات فراوان برجام، اصل صنعت هسته ای 
حفظ شده است، در زمینه ادعای آمریکایی ها برای 
مذاکــره با ایران، خاطرنشــان کردنــد: »من علت 
مذاکــره نکردن با آمریکایی هــا را بارها گفته ام، اما 
برخی یا متوجه نمی شــوند و یا وانمود می کنند که 

متوجه نشده اند.«

 Bدل نبستن به وعده های توخالی 
ایشــان تأکید کردند: »هدف اصلی آمریکایی ها از 
ادعای مذاکره، گرفتن توانایی های حیاتی ملت ایران 
است؛ البته رئیس جمهور فعلی آمریکا هم به دنبال 
برخی منافع شــخصی و انتخاباتی است، همچون 

استفاده  تبلیغاتی از مذاکره با کره  شمالی.«
ایشــان با تأکید بــر اینکه جمهوری اســالمی 
ایران با همه  کشــورها به جز آمریکا و رژیم جعلی 
افزودند: »عالج  صهیونیســتی مذاکره می کنــد، 
تحریم ها، عقب نشینی و مذاکره با دشمن نیست؛ 
بلکه عالج واقعی آن، تکیه بر توانایی های ملی، 
وارد کردن جوانان به میدان و احیای ظرفیت های 
فراوان کشور و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد 

مقاومتی، یعنی درون زایی و برون گرایی است.«
رهبــر معظم انقالب اســالمی تأکیــد کردند: 
»ما امکانات و توانایی هــای داخلی و ظرفیت های 
بین المللی فراوان داریم که باید با مدیریت جهادی 

و تدبیر واقعی، به فعلیت دربیایند.«
حضرت آیت الله العظمی خامنــه ای با تأکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران دوستان مؤثری در دنیا 
دارد، اما تکیه  واقعی نظام اســالمی به خدا و مردم 
است، گفتند: »تکیه بر امکانات و استقالل داخلی، 
هم دشــمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد. 
آن کسی که برای منافع خودش حاضر است کاالیی 
را که در داخل تولید می شود، از خارج وارد کند، در 
واقع خیانت می کند و بــا وجود تأکیدهای مکرری 
که شده است، اما همچنان واردات کاالهایی که در 

داخل تولید می شوند، ادامه دارد.«
آخرین نکته ای که رهبر معظم انقالب اســالمی 
در زمینه تحریم ها گفتند »دل نبســتن به وعده های 

توخالی دیگران« بود.
آیت الله العظمی خامنه ای گفتند: »در  حضرت 
سال ۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام، متأسفانه 
کشور ماه ها معطل وعده های اروپایی ها باقی ماند و 
اقتصاد کشور شرطی شد، در حالی که معطل کردن 

اقتصاد به وعده های دیگران، بسیار مضر است.«
ایشان افزودند: »اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با 
تحریم های آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس 

نیز مطرح کردند، بازیچه ای بود که محقق نشد.«

 Bمقابله با عامالن افزایش قیمت ارز 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنان شان با اشاره به گرانی ها و مشکالت جدی 
خانوارها در تأمین معیشت، گفتند: »کارهای الزم 
برای رفع این مشکالت را در جلسات خصوصی 
با مسئوالن، از جمله آقای رئیس جمهور مطرح 
کرده ایم و باز هم به دســتگاه های مسئول تأکید 

می کنیم.«

رهبر معظم انقالب اســالمی مســئله  فوری در 
بخــش اقتصاد را »مهار نوســان قیمت هــا، ایجاد 
ثبــات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی« دانســتند 
و افزودند: »این حالــِت هر روز یک قیمت برای 
اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز، برای کشور 
مضر اســت و افراد آشنا به مدیریت های اجرایی 
معتقدند که این مســئله با برخورد دستگاه های 
اجرایی و در مواردی دســتگاه قضائی قابل مهار 

است.«
مســئله   خامنه ای،  آیت الله العظمی  حضــرت 
»هدایت نقدینگی به سمت تولید« و همچنین »رفع 
موانع جهش تولید« را از دیگر اولویت های اقتصاد 
کشــور خواندند و گفتند: »عده ای از کارشناســان 
پیشنهاد کرده اند رؤسای سه قوه کارگروهی را برای 

شناسایی و رفع موانع تولید تعیین کنند.«
ایشــان افزودند: »در قضیه  ارز، بانک مرکزی 
تالش های زیادی انجام می دهد که ان شــاءالله 
موفق خواهد شــد؛ البته گزارش های مطمئنی 
وجود دارد که دالیل سیاسی، امنیتی در افزایش 
قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که 
در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن 

 مقابله شود.«
ً
می زنند، جدا

رهبر معظم انقالب اسالمی اصالحات اساسی 
در اقتصــاد کشــور را »اصالح ســاختار بودجه«، 
»اصالح نظام بانکی«، »ارتقای ســرمایه گذاری و 
اشتغال« و »بهبود محیط کسب وکار« برشمردند و 
گفتند: »این موارد دو سال قبل و هم زمان با تشکیل 
جلسه  شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران 
قوا ابالغ شــد که البته با وجود تالش ها، پیشــرفت 
قابل توجهی نداشته اســت؛ البته مهم این است که 
ما می دانیم چــه می خواهیم و به دنبال چه برنامه ای 

هستیم.«

 Bمردم بزرگ ترین دشمن رژیم آمریکا 
حضــرت آیت الله العظمی خامنه ای، مشــکالت 
دشمن اصلی، یعنی آمریکا را بسیار بزرگ و غیر قابل 
مقایسه با مشــکالت ایران خواندند و با برشمردن 
مصادیقی از مشــکالت امروز آمریکا، مثل فاصله  
طبقاتی عجیب، تبعیض نژادی، مشکالت اقتصادی 
و بیکاری هــای گســترده، مشــکالت مدیریتی در 
قضیه  کرونــا و مدیریت اجتماعی ضعیف که منجر 
به بی رحمی  و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا 
می شود، گفتند: »امروز آمریکا در سطح دنیا منفور 

و منزوی است.«
ایشان تأکید کردند: »حوادث جاری آمریکا آتش 
زیر خاکستری اســت که شعله ور شده و اگرچه آن را 
ســرکوب کنند، اما دوباره شــعله ور می شود و نظام 
کنونی آمریکا را از بین می برد؛ چرا که فلسفه  سیاسی 
و اقتصادی این نظام، غلط و محکوم به نابودی است.«
رهبــر معظم انقالب اســالمی ســخنان مکرر 
مقام هــای آمریکایــی علیــه ایران را نشــان دهنده  
سردرگمی آنها دانستند و افزودند: »مدیریت آمریکا 
دچار سرگیجه و آشفتگی است. آمریکایی ها به 
دنبال پیدا کردن دشــمن هستند؛ بنابراین گاهی 
از ایران اســم می برند و گاهی از روسیه و چین؛ 
اما امروز رژیم آمریکا دشــمنی بزرگ تر از ملت 
خــود ندارد و همین دشــمن، آن رژیم را به زانو 

درخواهد آورد.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با تأکید مجدد 
بر صبــر، ثبات و کار جهــادی افزودند: »دولت در 
اواخر دوران مسئولیت خود قرار دارد؛ البته در طول 
این هفت ســال هرچه توانستند، تالش کردند و در 
 کارهای خوبی 

ً
برخی بخش های دولت نیز واقعــا

انجام گرفت؛ پس از این دولت هم، دولت تازه نفسی 
خواهد آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.«

 B)معیار عزاداری امام حسین)ع 
رهبر فرزانه انقالب اســالمی در پایان سخنان شان 
به مسئله  عزاداری در محرم اشــاره و تأکید کردند: 
»در عزاداری ها معیار آن چیزی اســت که ستاد 
ملی کرونا اعالم می کنــد. بنده هرچه آنها الزم 
بدانند، مراعات خواهم کرد. توصیه و تأکید من 
به همه  عزاداران، هیئات، منبری ها و مداحان نیز 
این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت 
شود؛ چراکه اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم 
سست شود، فاجعه ای بزرگ پدید خواهد آمد.«

امام خامنه ای در بیانات زنده تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان خطاب به ملت ایران

  اگر جریان تحریف شکست بخورد
 جریان تحریم هم شکست می خورد
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دیدگاه

 عوامل دومینوی آشوب
 در آمریکا

سیستم سیاســی ایالت متحده آمریکا در 
حوزه نظری لیبرال دموکراســی اســت 
که در ظاهــر و در قاموس خود به حقوق 
شهروندی و اصول دموکراسی و آزادی و 
برابری انسان ها می خواهد احترام بگذارد، 
ولی در عمل وقتی تاریخ این کشور را ورق 
می زنیم نابرابــری و بی عدالتی در چهره 
دیگری ادامه پیدا کرده است. این سیستم 
در وجود خود هیوالی استبداد را زنده نگه 
داشــته و حقوق اولیه زندگی شهروندانی 
را بــه علت سیاه پوســت بــودن تضییع 
می کنــد؛ نکته قابل توجه این اســت که 
اعتراض ایــن روزها در ۷5 ایالت آمریکا 
به وحشی گری علیه سیاهان را باید در متن 
تاریخی بررســی کرد که برخی دولت ها 
مانند »ترامپ« فقط به تســریع  آن کمک 
کردند. این دومینوی آشوب که االن همه 
گیر شــده، زخمی چندین ســاله بوده که 
ســرباز کرده است؛ به این دلیل باید آن را 
دقیق بررسی کرد. در ذیل چهار عامل مهم  
آشــوب و اعتراضات جامعه آمریکایی را 

بیان می کنیم:
۱ـ نابرابری اقتصــادی و محرومیت :در 
سیستم لیبرال دموکراسی اینکه هر کسی 
می توانــد از قــدرت و آزادی الزم برای 
کسب منافع و درآمد اقتصادی برخوردار 
باشد، بیشتر شبیه یک الف نظری است؛ 
زیرا سرمایه و دسترســی به منابع قدرت 
در جامعه آمریکا انحصاری است و فقط 
بخش بســیار کوچکی به آن دسترســی 
دارند. در این زمینه در پایگاه ساینتیفیک 
امریکــن آقــای »جوزف اســتیگلیتز«، 
اقتصــاددان مطــرح آمریکایــی و برنده 
جایزه نوبل در مقاله ای نوشت: »فقط سه 
شــخص ثروتمند در آمریکا، 5۰ درصد 
از کل منابــع مالی را در اختیــار دارند و 
توزیع عادالنه ثروت شکل نگرفته است. 
اپیدمی کرونا هم مضاف به این شده است 
و با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی آمریکا و 
همچنین ناکارآمدی دولت ترامپ و نگاه 
تبعیض آمیز در خدمات درمانی به ویژه به 
شهروندان سیاه پوست این بی عدالتی را 

بیش از پیش گسترش داده است.
و  حقوقــی  نظــام  در  بی عدالتــی  2ـ 
دیکتاتوری سیستمی: در حوزه حقوقی و 
کیفری نسبت به نژاد سیاه پوستان و اقشار 
ضعیف جامعــه بی عدالتی های فراوانی 
شکل گرفته اســت؛ در این زمینه »فرید 
زکریا« مفسر سیاسی و تحلیلگر برجسته 
آمریکایی در سی ان ان نوشت: »بی عدالتی 
ریشــه داری در سیســتم کیفری آمریکا 
وجــود دارد. مثال تفتیش عقاید و توقیف 
ماشــین های سیاه پوستان از سفیدپوستان 

بیشتر بوده است.«
3ـ برخــورد ســخت و ســرکوب: نظام 
سیاســی آمریکا در سرکوب مخالفان، به 
ویژه نژاد سیاهان از روش سرکوب نظامی 
اســتفاده کــرده و در بحران های داخلی، 
پلیــس و گارد ملی از انــواع تجهیزات 
ســخت اســتفاده کرده اســت. سیستم 
سیاســی ایاالت متحده آمریکا با وجود 
قوانین بســیار در حمایت از شــهروندان 
آمریکایی، همیشه در لوا و پوشش قانون، 
به ویژه دادگاه های نمایشــی دیکتاتوری 
خود را ادامه داده است که می توان از آن به 

دیکتاتوری سیستماتیک نام برد.
۴ـ قطبــی بودن: در نهایــت مورد بعدی 
اینکه جامعــه آمریکایی هیچ وقت متحد 
نشده و همیشــه از قطبی بودن رنج برده 
است و این شکاف هر چه جلوتر می رود 
عمیق تر می شــود و این دوگانگی همیشه 
 آبســتن شــورش و اعتراضاتــی خواهد

 بود.

   عکس و مکث   

اجسام از آنچه که به نظر می آیند به شما نزدیک ترند/ مرحله نهایی رزمایش موشکی و دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با نام »پیامبر اعظم)ص(۱۴« در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار شد. در بخشی از این رزمایش ماکت 
ناوهواپیمابر آمریکایی به وســیله قایق های تندرو محاصره و در نهایت با موشــک بــه تصرف درآمد. گرچه این ماکت 

بود، اما در خلیج همیشه فارس، آمریکایی ها سایه غیور مردان سپاهی و ارتشی را باالی سر خود حس می کنند.

بالی نامرئی از دل زمین/ شــلیک موفق موشــک های بالستیک از اعماق زمین به صورت کاماًل استتار شده برای 
اولین بار در دنیا به وســیله نیروی هوافضای ســپاه انجام شــد. این پرتاب ها بدون داشــتن ســکو و تجهیزات 
مرســوم انجام می شــود که می تواند ســازمان های اطالعاتی دشــمن را در رویارویی احتمالی با چالش های جدی 

روبه رو کند. این دستاورد در شبکه های اجتماعی با هشتگ #مزرعه_موشکی داغ شد.

افتتاح نخستین فروشگاه عرضه کاالهای ایرانی در ونزوئال/ سازمان اتکا با هدف افزایش تولید و صادرات،اولین 
فروشــگاه عرضه کاال های مصرفی ســاخت ایران موســوم به »مگاسیس« را در شــهر کاراکاس پایتخت ونزوئال 
افتتــاح و راه انــدازی کرد. اتحاد ایران و ونزوئال برای همکاری در شــرایط تحریم دو کشــور موجب خشــم مقامات 

آمریکایی شده است. مدتی قبل ایران محموله های بنزین  را به این کشور صادر کرده بود.

هــر روز منزوی تــر از دیروز/ هفته های پیش خبر از نصب نرده های محافظ در اطراف کاخ ســفید دادیم؛ به تازگی 
نرده هــا تبدیــل به دیوارهای بتنی شــده اند و چند حلقه حفاظتی جدید هم به آنها اضافه شــده اســت. ایاالت 
متحده با شــروع فصل گرما هر روز ســوزان  تر و غیرمتحدتر از گذشــته می شــود، تا جایی که برخی فرمانداران 
ایالت ها در پاسخ به دخالت های ترامپ و اعزام نیروهای ویژه، تهدید به صدور حکم بازداشت ترامپ کرده اند.

تعبیر جاودانه حضــرت امام خمینی)ره( که 
»این محرم و صفر اســت که اســالم را نگه 
داشته است«، در اذهان عمومی جامعه ثبت  شده است؛ 
گزاره  راهبردی که مستندات صحت آن ورق های تاریخی 
است که پیش روی ملت وجود دارد. مردم این سرزمین 
قرن هاست با برگزاری عزای حسینی انس داشته و با گریه 
بر مصائب عاشوراییان زیسته اند و حضور در این مجالس 
جزء الینفک زندگی شــان شده است؛ بالیای طبیعی و 
حوادث مختلف سیاسی ـ امنیتی نیز نتوانسته است، چنین 
مراسماتی را به تعطیلی بکشاند. اما این روزها چگونگی 
برگزاری مراسم محرم دغدغه بخش قابل مالحظه ای از 
جامعه شده است. علت، شیوع بیماری واگیرداری است 
که زندگی بشریت را مختل کرده، اجتماعات بزرگ را به 
تعطیلی کشــانده و بخش بزرگی از مراســمات ملی، 
مذهبی، حتی خانوادگی را تحت الشعاع خود قرار داده 
اســت، آیا در این شــرایط که رعایت نکــردن فاصله 
اجتماعی می تواند به گسترش بیشتر این بیماری بینجامد، 
تجمعات عزاداری حسینی قابل برگزاری خواهد بود؟ در 
این باره در ماه  های گذشته بحث های فراونی شده است، 

اما همچنان اختالف نظرات برجاســت و آنچه در این 
میان قابل مالحظه است آن اســت که باید مرجعی به 
عنوان فصل الخطاب در کشــور وجود داشــته باشد تا 
عاملی که همواره موجب وحدت جامعه اسالمی بوده 
است، بهانه ای برای اختالف و چندگانگی و تنش نشود. 
آن طور که حکیم فرزانه انقالب اسالمی به درستی تأکید 
کرده اند، این مرجع تصمیم گیری، ســتاد ملی مبارزه با 
کروناست. ستاد کرونا نیز در این ایام با برگزاری جلسات 
مختلف کارشناسی و شنیدن نظر موافقان و مخالفان، در 
نهایت به این نتیجه رسیده است که مراسمات محرم را 
تحت شرایط خاص و با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
با کمک مردم می توان برگزار کرد. بدون شک تحقق این 
برنامه نیازمند خیزش جمعی و بسیج عمومی است تا با 
خوش فکری، تدبیــر و نظم پذیری خــاص، به نحوی 
مراسمات برگزار شود که در این ایام، کمترین آسیب به 
سالمت جامعه را شاهد باشــیم. برای تحقق این امر، 
رعایت فاصله اجتماعی از طریق بسط فضای حسینیه ها، 
مهم ترین اقدام ضروری اســت کــه باید صورت گیرد. 
برگــزاری هیئت ها در اماکن تنــگ و محدود، خطای 
جبران ناپذیری است که به هیچ وجه نباید انجام شود و 
راهکار اساسی، برگزاری جلسات در فضای باز و بزرگ 
است که در آن امکان حضور عزاداران همراه با رعایت 
فاصله اجتماعی ممکن خواهــد بود. برای نمونه طبق 
آمارهای رســمی، بیش از ۱۰۷ هزار مدرســه دولتی و 

غیردولتی در سراسر کشــور وجود دارد که تعداد آن در 
تهران به بیش از چهار هزار می رســد؛ اگر محوطه این 
 به دلیل شــیوع کرونا بدون اســتفاده 

ً
اماکن که فعــال

مانده اند، در اختیار هیئت های مذهبی قرار گیرد، بدون 
شک بخش عمده ای از مشکل تأمین فضای مناسب حل 
خواهد شــد. به این آمار می تــوان فضاهای موجود در 
اختیار دستگاه های دولتی و شــهرداری ها را نیز اضافه 
کرد. برگزاری مراسم محرم امسال را می توان بزرگ ترین 
آزمون عاشقان حسینی دانست که باید در آن نشان دهند 
ایــن مراســم همان طور که مملــو از عشــق، ارادت، 
عواطف، احساســات و دلدادگی است، مظهری تمام 
عیار از عقالنیت، نظم و تدبیر حســینی است. حافظان 
ســالمت عزاداران حســینی امســال، هیئت داران و 
دوســتداران اباعبدالله )ع( هستند. همان ها که در طول 
این ســال ها پرچم عزای حســینی را برافراشــته نگه 
داشته اند. در این میان دو بال از جریان اسالم آمریکایی 
در تالش هستند تا چهره عزای حسینی را تخریب کنند. 
یک جریان، جریان سکوالر و مخالف شریعت علوی 
اســت که دنبال تعطیل کردن مجالس عزای حســینی 
هســتند و با شگردهای رسانه ای در مقام تردیدافکنی و 
ایجاد نگرانی و ناامنی برای افکار عمومی هستند، تا یا 
این مراسمات را به تعطیلی بکشانند یا موجب کسادی و 
حضور کمرنگ مردم در آن شوند. اغلب این افراد، البته 
هیچ گاه در چنین مراسماتی شرکت نمی کنند و انسی با 

عزاداران حســینی ندارند، اما امــروز نظریه پرداز این 
برنامه شــده اند و در تالش هستند دولت و ستاد ملی 
مبارزه با کرونا را در اتخاذ تصمیم، سست و مستأصل 
کنند. از سویی دیگر، جریان های انحرافی قرار دارند که 
متوهمانه دنبال وهن چهره عزاداری حسینی و مکتب 
تشیع هســتند؛ همان ها که تا دیروز با قمه زنی و اشعار 
شرک آلود و... ابزار دست رســانه های بیگانه بودند، 
امروز با افراطی گری بــر رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی، هم عناد خود را با حکومت نشان داده اند و 
هم چهره ای احمقانــه از دینداری ارائه می دهند که با 
استقبال شبکه های ماهواره ای غربی مواجه خواهد شد؛ 
جریانی ارتجاعی که از آن با عنوان تشیع انگلیسی یاد 
می شود. رفتار حکیمانه و با تدبیر متولیان امر و خادمان 
دستگاه عزاداری حسینی، موجب خواهد شد تالش 
بدخواهان بــرای ایجــاد دوگانه باطلی کــه یکی بر 
ضرورت تأمین معنویت جامعه و برگزاری تجمعات و 
عزاداری ها و دیگر بر ضرورت حفظ سالمت جامعه و 
تعطیلی تجمعــات و عزاداری ها تأکید می کند، ناکام 
بماند و عزاداری محرم امسال به یکی از ماندگارترین 
عزاداری های حســینی در طول دهه های اخیر تبدیل 
شود و حاصل آن ارتقا معنویت و ایمان انقالبی جامعه 
و وحدت و همدلی ملت شــود و بــا دعای مؤمنانه و 
عنایت حسینی این بیماری منحوس از جمع عالمیان 

رخت بر بندد.

ونا عزاداری در زمانه کر

رئیس دستگاه قضائی کشور در هفته ای که گذشت 
در جریان بازدیدهای سرزده خود از مجتمع های 
قضائی کشور، به لواسان رفت و از مجتمع قضائی 
این منطقه بازدید کرد. حجت االسالم والمسلمین 
رئیســی در این دیدار گفت: »چند حکمی که در 
منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی 
ملی و منابع طبیعی صادر شــده، به معنای آغاز 
قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی کنیم.« 
دربــاره این بازدیــد مهم و بازخوردهــای آن، با 
حجت االسالم »موســی احمدی« نائب رئیس 
کمیســیون انرژی و معاون اسبق ســازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور گفت وگو کردیم که در ادامه 

می خوانید:

 BBBB سفر رئیس دســتگاه قضا به منطقه 
لواسانات را چگونه ارزیابی می کنید؟
در واقــع با ورود و برخورد ایشــان، آن حاشــیه 
امن از بین برده شــد. مردم هم امیدوار شــدند 
که این طور نیســت برخی  هر کاری خواســتند، 
 بتوانند انجام دهند و فریــادرس یا مدافعی برای 
آنها و برخورد کننده ای با متجاوزان وجود نداشته 
باشــد؛ گرچه به نظر بنده این کار کمی دیر انجام 
شده اســت؛ اما از نظر موقعیت زمانی و فرصتی 
که به وجود آمده، بســیار خوب در حال پیشرفت 
اســت. باید به این نکته توجه کــرد مدت زمان 
زیادی نیست که آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه 
را عهده دار شده و ورود پیدا کرده است؛ اما فلسفه 
وجود دســتگاه قضائی را که برخورد مقتدرانه با 
متخلفان و ویژه خواران است، به نمایش گذاشت. 

 BBBB ۱۰۰ در این دیدار اشاراتی هم به ماده 
شد، در این باره بفرمایید.

ماده ۱۰۰ فرازهایی دارد که از آنها سوء اســتفاده 

می تواند شــود. بنده سال ها عضو کمیسیون ماده 
۱۰۰ بودم؛ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، 
شــخصی که خارج از ضوابط و بیــش از پروانه 
ســاخت خود، ساخت وســاز و در واقع تعرض 
می کرد، دســتگاه اجرایی مثل شهرداری با یک 
برخورد بسیار ضعیف، مثل جریمه نقدی بر تعدی 
و تجاوز او صحه می گذاشــت؛ از این رو جا دارد 
این ماده ۱۰۰ اصالح شــود و دستور قاطعی باید 
داده شود تا اگر فردی در جاهایی تعدی و تجاوز 
کرده است، قلع و قمع و دستوری سنگین برای او 
داده شود تا متخلف دیگر جرئت تخلف به خود 
ندهد و ان شاءالله که روزی به این مرحله برسیم. 

 BBBB زمین خواری معضلی اســت که در 
جاهای دیگری غیر از لواسانات اتفاق 
افتاده، اما در این منطقه بیش از مناطق 
دیگر بوده است؛ حال با این سفر قرار 
است چه اقداماتی برای جلوگیری از 

پدیده زمین خواری صورت گیرد؟

تشکیل شعب تخصصی امور زمین که آقای رئیسی 
در بازدید مربوطه انجام دادند، بسیار اثرگذار است. 
بنده زمانی حاکم شرع هیئت هفت نفره واگذاری 
اراضی بودم و تخصصم در دادگاه هم رسیدگی به 
پرونده های مربوط به زمین بوده اســت. ما مراجع 
مختلفی در بحث زمین داریم که با زمین سروکار 
دارند و  فرصت رسیدگی دقیق به پرونده های مربوط 
به زمین و شــکایاتی را که در این خصوص مطرح 
می شود، ندارند؛ همچنین نماینده های حقوقی هم 
کــه برای دفاع از حقوق بیت المالی، انفال و دولت 
می فرستند، چنان قوی نیستد که بتوانند آن گونه که 
باید و شاید دفاع کنند. مسائل حاشیه ای دیگری نیز 
کنار اینها به وجود می آید که به نظر بنده اگر شعبات 
تخصصی مربوط به زمین، مثل شــعباتی که اآلن 
درباره مفاسد اقتصادی شکل گرفته است، تشکیل 
شــود، در زمینه حفظ انفال، حفظ اراضی دولتی 
و این سرمایه کشــور برای نسل های آینده، خیلی 

اثرگذار است که ان شاءالله حفظ خواهند شد.

قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ نیاز به اصالح اساسی دارد

   دریچه    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

 نماینده مردم کنگان در مجلس در گفت وگو با صبح صادق

محمد ساالری
دانش آموخته روابط بین الملل

زهرا ظهروند
خبرنگار

   روزنه    
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راهبرد

 بازنگاه تحلیلی صبح صادق به چهاردهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( سپاه در خلیج همیشه فارس

اقتدار  ضامن امنیت

اکنون که چهاردهمیــن رزمایش پیامبر 
اعظم)ص( به پایان رسیده است، شاید 
بتــوان گفت یکــی از مهم تریــن و اثرگذارترین 
رزمایش ها در تاریخ انقالب اسالمی حتی پیش از 
آن، رزمایش های برگزارشده در خلیج فارس و تنگه 
هرمز بود. رزمایش چهاردهم پیامبر اعظم)ص( در 
حوالی جزیره الرک، یعنی دقیقا مشــرف بر تنگه 
هرمز برگزار شد؛ اینجا دقیقا همان جایی است که 
باید گفت مرکزیت و نقطــه کانونی بازدارندگی 
نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران به حساب 
می آید. ساالنه حدود 5٠ هزار فروند کشتی از تنگه 
اســتراتژیک هرمز عبور می کنند که از این تعداد 
حدود ١٧ هزار فروند شناورهای نفت کش هستند. 
گذشته از این، روزانه حدود 2۱ میلیون بشکه نفت 
خام و مشــتقات آن از این تنگــه می گذرد؛ یعنی 
معــادل 2۰ درصد از نفت مورد نیاز کشــورهای 
صنعتــی از این گلوگاه راهبردی تأمین می شــود. 
مضاف بــر اینکه ۹۰ درصد از نفت کشــورهای 
منطقه از تنگه هرمز صادر می شود. با این تفاصیل، 
اهمیت این منطقه بر هیچ دولتی پوشیده نیست. 
حــاال همین نقطه، دقیقا جایی اســت که آمریکا 
می خواهد به مثابه دوره پیــش از انقالب آن را در 
اختیار خود بگیرد؛ اما جمهوری اسالمی توانسته 
آمریــکا را کنار بزند و خود را به عنوان قدرت برتر 
منطقه در تأمیــن امنیت این منطقه نشــان دهد؛ 
کمااینکه از حیث حقوقی نیز مســئولیت امنیت 
تنگه ها؛ از جمله تنگه هرمز بر عهده کشــورهای 

ساحلی این مناطق است.

 Bزمانه و زمینه رزمایش چهاردهم 
دو محاســبه مخاطره آمیز در دشــمن ایجاد شده 
مبنی بر اینکه شــهادت سردار ســلیمانی و برخی 
رخدادهای محیطــی و منطقه ای، ایران را از حیث 
»تصمیم گیــری« و »اقــدام« در عرصه مدیریت 
بحران در موقعیت دشــواری قرار داده اســت؛ در 
سطح داخلی نیز شــیوع ویروس کرونا در کشور و 
تراکم مشــکالت اقتصادی، جمهوری اسالمی را 
در موقعیت شکننده ای نشانده است. این محاسبه 
برخی را در آمریکا به این نظر و تحلیل رسانده بود 
که با لحاظ چنین وضعیتی، اکنون زمان مناســبی 
بــرای اقدام نظامی هدفمند و محــدود علیه ایران 
است؛ خاصه آنکه بر اساس تجربیات پیشین، برخی 
رؤسای جمهور آمریکا وقتی موقعیت اجتماعی خود 
را در خطــر می بینند، برای پیــروزی در دوره دوم 
چهارســاله انتخابات آمریکا، امنیتی کردن فضای 
ذهنی مردم آمریکا را از طریق طراحی و اجرای یک 
تهاجم نظامی محدود در منطقه غرب آســیا دنبال 
می  کنند. بر اساس قرائن قطعی، چنین محاسباتی 
در ذهن تیم جنگ طلب کنونی آمریکا نیز پدید آمده 
بود. با این توضیح شــاید بتوان گفت نقطه کانونی 
چهاردهمیــن رزمایش مهم پیامبــر اعظم)ص(، 
اختالل و منهدم کردن چنین طراحی هایی اســت 
که این روزهــا در ذهن برخی مقامات آمریکایی و 

سرسپرده های منطقه ای اش وجود دارد.

 Bواکنش فوری ارتش تروریستی آمریکا
آمریکایی ها به طور طبیعی همیشه برای شان مهم 
اســت که در سواحل ضلع شــمالی خلیج فارس 
و جزایــر ایرانــی خلیج فــارس چــه می گذرد؛ 
گلوبال هاوک را نیز با همین قصد برای جاسوسی 
فرستاده بودند تا از تحرکات و استقراریابی نیروها 
و پایگاه های ایرانی تصویر بفرســتد که با موشک 
ســوم خرداد  نقش بر زمین شــد. حال اگر اعالم 
رزمایش نظامی شود، این برای آنها به مراتب بسیار 
با اهمیت تر خواهد بود. جالب آنجا بود که پیش از 
اعالم خبر آغاز رزمایش چهاردهم، سنتکام اعالم 
کرد رصد ماهواره ای آنها نشان می دهد ایران خود 
را برای رزمایشــی متفاوت در خلیج فارس مهیا 

کرده است. 
شــروع رزمایــش و اجــرای اولین ســناریوها 
واکنش تروریســت های آمریکایــی در منطقه را 
در پی داشــت. آنها این رزمایش را جســورانه و 
غیرمسئوالنه نام نهادند. »ربکا رباریش« سخنگوی 
ناوگان پنجم نیــروی دریایی آمریکا به خبرگزاری 
فرانســه گفت: »ما از رزمایش ایــران و اقدام این 

کشــور در حمله به ماکت یک شناور شبیه به یک 
ناو هواپیمابر غیر متحرک آگاه هستیم.« رباریش 
اضافــه کرد: »مــا همیشــه این نــوع رفتارهای 
غیرمســئوالنه و بی مالحظه ایــران در مجاورت 
آبراه های شــلوغ بین المللی را تحت نظر داریم.« 
همچنین »جروزالم پســت« به نقــل از »فاکس 
نیوز« نوشــت: »به خلبانان هنــدی جنگنده های 
آمریکایی حاضر در پایگاه الظفره در پی رزمایش 
دریایی ایران، اعالم حالت هشدار شد؛ این نشان 
می دهد تهران بــرای قرار دادن نظامیان آمریکایی 
در حالت آماده باش، نیازی به حمله به پایگاه های 
آمریکا ندارد.« این گزارش در بخش دیگری تأکید 
می کند: »ایــن رزمایش حرف های تهران را ثابت 
کرد که می گوید آمریکا فقط در این منطقه مهمان 
است و ما اینجا صاحب خانه هستیم.« همچنین 
»ســی ان ان« اعالم کرد: شــدت نگرانی مقامات 
نظامی آمریکا در منطقه از رزمایش بزرگ موشکی  ـ 
دریایی سپاه پاسداران به حدی بوده که از نیروهای 
نظامی مستقر در پایگاه های آمریکایی در امارات، 
قطر و کویت خواسته شده است برای ساعاتی در 

پناهگاه بمانند.
به نظر می رسد علت اصلی این واکنش مرعوبانه 
ارتش تروریستی آمریکا ماهیت تاکتیکی و عملیاتی 
ایــن رزمایش بود که بر پایــه هجوم و حمله بنیان 
نهاده شده بود که در ادامه قدری بیشتر در این باره 

خواهیم نوشت.

 B کپی در مجاورت اصل
یکی از نقــاط عطف رزمایــش کنونی، طراحی 
ماکت یک ناو هواپیمابر و اســتفاده از آن به عنوان 
هــدف در نزدیکی جزیره الرک، یعنی درســت 
در ورودی تنگــه هرمز بود. هر چند این ماکت در 
رزمایش گذشــته نیز به کارگرفته شده بود، با این 
حال، این بار اهمیت متفاوتی داشــت؛ این ماکت 
دقیقا کپی شده از ناو هواپیمابر نیمیتز آمریکاست؛ 
البته ایــن ماکت در مقیــاس ۱۰۰ متر کوچک تر 
ساخته شده است. نکته مهم و متمایز آن اینجا بود 
که ماکت)کپی ناو هواپیمابر( مذکور درســت در 
شرایطی هدف حمالت موشکی در رزمایش قرار 
می گرفت که اصل ناو هواپیمابر نیمیتز بنا به برخی 
خبرها در رأس الحد عمان قرار داشــت. این نکته 
مهم را خوب است با برخی در داخل ایران در میان 
گذاشت که بدون اطالع و برآورد دقیق از صحنه، 
ورود ناوهای آمریکایی به خلیج فارس را نشانه بروز 
خطر، تهدید معرفی می کنند. گذشته از اینکه ورود 
یک ناو به خلیج فارس آیــا عالمت ظهور تهدید 
قریب الوقوع است یا خیر؟  خوب است این نکته 
مهم را در ذهن داشته باشند که از نظر متخصصان 
و صاحب نظران امنیتی جمهوری اسالمی، حضور 
ناو ارتش تروریســت آمریکایی در خلیج فارس، 
چنانچه شــرایط جنگی رخ دهــد، به عنوان یک 

هدف قطعی در نظر گرفته می شود. 

 Bتمرین انسداد در زمان اضطرار
یکی از موضوعات مهم که معموال در رزمایش های 
دریایی تنگه هرمز به آن توجه می شود، مسئله انسداد 

تنگه هرمز است. جمهوری اسالمی اصالت را به 
عبور و مرور آزادانه و توأم با امنیت همه شناورهایی 
می دهد که در حــال ورود یا خروج از تنگه هرمز 
هستند؛ هر چند در شرایط اضطرار، از حیث فنی 
و تخصصی امکان عملیاتی شدن چنین سناریویی 
کامال وجود دارد. تنگه هرمز تابع مقررات عهدنامه 
کنوانســیون ملل متحد درباره حقوق دریاهاست 
و در شــرایط صلح، کلیه کشــتی های نظامی و 
بازرگانــی از حق عبــور ترانزیــت برخوردارند. 
طوالنی تریــن فاصله تنگه هرمــز8۴ کیلومتر)از 
کرانه های بندرعباس در شــمال تا شــمالی ترین 
نقطه کرانه های مســندم در جنــوب( و کوتاه ترین 
آن)میان جزیره ایرانی الرک در شــمال و جزیره 
عمانی السالمه در جنوب( 33/6 کیلومتر برآورد 
شده است. از این میان عرض مسیر کشتیرانی در 
هر جهت فقط در حدود سه کیلومتر است و تمام 
کشتی های عبوری باید از آب های سرزمینی ایران 
یا عمان عبور کنند؛ بنابراین امکان کنترل تنگه برای 
نیروهای نظامی به راحتی میسر می شود؛ بنابراین 
آن گونه که گفته می شود، کنترل تنگه برای نیروهای 
نظامی به راحتی امکان پذیر است. با این وضعیت 
جغرافیایی که در منطقه وجــود دارد؛ با وقوع هر 
خطا و اشتباهی از ســوی دشمنان، امکان انسداد 
تنگه هرمز، هر چند به صورت کوتاه مدت، متصور 
است و از جنبه های نظامی و جغرافیایی نیز امکان 

این امر کامال موجود است.

 Bمسلح شدن زمین با موشک های جدید
جدا از اینکه موشک هایی که در رزمایش چهاردهم 
ســپاه رونمایی شــد، از حیث فنــی و تکنولوژی 
دســتاوردی بزرگ در جهان به حساب می آیند و 
این در جای خود قابل بررســی و ارزیابی است، 
دستاورد دیگر در این رزمایش، شلیک موشک های 
بالستیک راهکنشــی )تاکتیکی( از عمق زمین به 
 استتارشده بود. این مواضع شلیک، 

ً
صورت کامال

بر خالف پایگاه های موشکی زیرزمینی و شهرهای 
 از نوع استقراری و ثابت نیستند و 

ً
موشکی، لزوما

می توانند در گستره بسیار وسیع تری ایجاد شوند. 
موشک های شلیک شده در رزمایش اخیر، از نوع 
ســوخت جامد و از نسل فاتح، ذوالفقار یا دزفول 
بودند که با شلیک از زیر یک زمین مسطح به سمت 
هدف شــلیک شــدند؛ این در حالی است که به 
صورت بصری این مواضع شلیک غیرقابل تفکیک 

از محیط پیرامونی هستند.

 Bراهبرد تدافعی؛ تاکتیک های تهاجمی
طراحــی و اجــرای تاکتیک های دریایــی بر پایه 
»تهاجــم« در نقطه متمایز و برجســته رزمایش 
چهاردهم اســت. طی دوره اخیــر، فضای عمل 
نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس با وجود اینکه 
در ســطح راهبردی بــر مبنای دفــاع از تمامیت 
ارضی و منافع ملی کشــور طراحی شــده، اما در 
ســطح تاکتیکی و عملیاتی به فــاز تهاجم تغییر 
یافته اســت؛ تاکتیک های هجومی سپاه بر اساس 
الگوهای نامتقارن، معادالت و ترتیبات سیاسی و 
امنیتی منطقه را به شکل بنیادین تغییر داده است. 

بــر پایه این رویکرد، اوال، ایــران با ابتکار عمل و 
هوشمندی، تصور هر نوع تهدید را در محاسبات 
دشــمن منتفی می کند؛ ثانیا، ایران ابتدا به ساکن 
به هیچ نقطه ای چشم طمع نمی دوزد، اما در عین 
حال ممکن است برای حفظ منافع خود اقدامات 
و عملیــات آفندی را ترتیب دهــد؛ ثالثا، محیط 
اقدامــات هجومی ایران نیز منحصــر به آب ها و 
مناطق ســرزمینی ایران نیســت و هر نقطه ای که 
احتمال تهدید از آن برود، امکان تهاجم به آن وجود 
دارد. حضور نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی 
ســپاه در کنار یکدیگر در چهاردهمین رزمایش 
پیامبر اعظم)ص( این پیام آشکار را به همراه داشت 
که در صورت تهدید علیه جمهوری اسالمی، فقط 
خلیج فارس عرصه عمل ایران نخواهد بود، بلکه 
کشورهای ضلع جنوبی خلیج فارس که سرزمین 
خــود را در اختیار پایگاه های ارتش تروریســتی 
آمریکا قرار داده اند، باید حســاب کار دست شان 

بیاید.

 B اقتدار، ضامن امنیت
در این بخش کلیدی ترین نکته این است که تنگه 
هرمز و خلیج فارس دقیقا همان نقطه ای است که 
ایران با تســلط بر این منطقــه و تعیین کنندگی که 
دارد، می تواند امنیت خطــوط دریایی خود را در 
سراســر دنیا تضمین کند و نیز با جنگ اقتصادی 
آمریکا به مقابله برخیزد. آیا این فرصت، دستاورد 
کوچکی است؟ ایران از اردیبهشت سال ۱3۹8 و 
در سالگرد خروج آمریکایی ها از برجام و معطوف 
به تحوالت خلیج فارس، معادله »امنیت در برابر 
پایان تروریســم و جنگ اقتصادی« و سیاســت 
»افزایش هزینه، در مقابل افزایش هزینه« را اعالم 
و اعمال کرده اســت. بر این اساس، نتیجه طبیعی 
این راهبرد آن است که جنگ، جنگ است؛ جنگ 
اقتصادی نیــز چون جنگ نظامی آثار و پیامدهای 
خود را به اشــکال مختلف آشکار می کند؛ در پی 
آن ایران رسما اعالم کرد، تنگه هرمز نقطه ای است 
که یا نفت همه صادر می شود، یا نفت هیچ کس. در 
بخش دفاعی و امنیتی ایران اسالمی که در رأس آن 
رهبری حکیم و مدبر قرار دارد، آنچه موضوعیت 
دارد، سیاســت ها و راهبردهای اعالم شده ایشان 
است و با شهادت حاج قاسم سلیمانی، قطعا این 
مســیر متوقف نمی شود. مضاف بر این، »ضربت 
متقابل«کــه رهبر معظم انقالب دربــاره انتقام از 
آمریکایی ها فرمودند، بر شدت عمل و انگیزه های 
تحقق این راهبرد افزوده اســت؛ بنابراین پیام این 
رزمایش این اســت که امنیت امــری یکپارچه و 
مرتبط به هم و تفکیک نشده است. دشمن اگر در 
دریای کارائیــب برای نفت کش های ایرانی ایجاد 
مزاحمت کند، امکانات او در خلیج فارس با اقدام 
قاطعانه مواجه می شــود. آنچه آمریکایی ها را از 
اختالل در مســیر حرکت نفت کش های ایرانی به 
ونزوئال بازداشــت، آماده سازی و طراحی اقدامی 
هوشمندانه علیه یک شــناور آمریکایی در منطقه 
خلیج فــارس بود کــه در صورت بــروز هرگونه 
 خطا از ســوی ارتش تروریستی آمریکا، عملیاتی 

می شد.

انعکاس
مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ۵

تالش برای خروج آمریکا 
از پیمان ناتو

چندی پیش و در اجالس سال 2۰۱۹ اعضای 
ناتو، »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه 
در گفت وگویی از مرگ مغزی ناتو سخن به 
میان آورد و بیان کرد: پیمان آتالنتیک شمالی 
مانند قبل نمی تواند حافظ امنیت اروپا باشد.  
این مسئله اما ریشه در مباحثی قدیمی تر در 
بین اعضای ناتو داشت که در کتاب خاطرات 
جان بولتون به صورت مفصل درباره آن بحث 
شده اســت. در اجالس ناتوی سال 2۰۱8، 
مشکالت آمریکا با ناتو و کشورهای اروپایی 
بر سر بودجه دفاعی کشورهای اروپایی بیش  
از پیش مطرح شده و در شرایطی که کشورها 
دستور کار دیگری برای این اجالس داشتند، 
صحبت های ترامپ در زمینه هزینه های کم 
اروپا بــرای بودجه های دفاعی، اجالس ناتو 
را بــا تنش های زیادی همــراه کرد؛ آن طور 
که مشــاور امنیــت ملی ترامــپ در کتاب 
خاطراتش بیان کرده اســت، مشکل اصلی 
این بود که سهم کشورهای اروپایی از بودجه 
ناتو، بســیار کمتر از ســهم آمریکا بود. در 
عین  حال آنها برنامه ریزی انجام شــده برای 
افزایش میــزان بودجه هــای دفاعی خود را 
نیــز نمی پذیرفتند یــا آن را به صورت کامل 
اجرا نمی کردند. ترامپ در این زمینه بسیار 
حساس شده و بیان کرده بود اگر اروپایی ها 
قبول نکنند سهم خود در ناتو را به طور کامل 
پرداخت کنند و بودجــه دفاعی خود را نیز 
به 2 درصد از تولید ناخالص داخلی شــان 
برســانند، آمریکا نیز از ناتو بیرون می آید. او 
بارها بیان کرده بود آمریکا بســیار دور است 
و این اروپاســت که بیشترین اســتفاده را از 
ناتو می برد. جان بولتون درباره صحبت های 
ترامپ در اجالس ناتو در ســال 2۰۱8 بیان 
می کند: »ترامــپ گالیه کــرد آلمان فقط 
۱/2 درصــد از تولید ناخالص داخلی اش را 
صرف بودجه دفاعی می کند و قرار اســت 
تا ســال 2۰25 این را فقط بــه ۱/5 درصد 
برســاند. فقط پنج کشور از 2۹ کشور عضو 
ناتو هم اکنون در حال پرداخت دو درصدی 
هستند. اگر کشورها ثروتمند نبودند، ترامپ 
می دانست که باید موقعیت را درک کند؛ اما 
اینها کشورهای ثروتمندی هستند. او گفت 
ایاالت  متحده می خواســت به حفاظت از 
اروپا ادامه دهد، اما بعد به سمت مونولوگ 
مبسوط خود درباره تجارت با اروپا رفت که 
فکر می کرد در مباحــث مربوط به ناتو باید 
مطرح شــود و در تحلیل ها قرار گیرد. اروپا 
محصوالت آمریکایی را نمی پذیرفت و این 
چیزی بود که ایاالت  متحده نمی توانســت 
اجــازه دهد ادامه پیدا کنــد؛ اما فقط آلبانی 
در جلسه شام شب گذشته به آن اشاره کرده 
بود و همه این مسائل ما را در موقعیت چهار 
سال قبل مان قرار می داد.«  »او از این مسئله 
شــکایت کرد که اعضای ناتــو می خواهند 
روســیه را تحریم کنند؛ اما آلمان میلیاردها 
دالر به روسیه برای خط لوله »نورد استریم 
2« می دهد و جانور وحشی را تغذیه می کند 
و این داستان بزرگی در ایاالت  متحده است. 
او اعتقاد داشت، زمانی که ما میلیاردها دالر 
برای این خط لوله به روســیه می دهیم، این 
کشــور همه ما را احمق فرض می کند و این 
اتفاق نباید می افتاد. او گفت ایاالت  متحده 
می خواهد شــریک خوبی برای اروپایی ها 
باشد، اما متحدان باید سهم خود را بپردازند؛ 
برای مثــال آلمان باید به هدف دو درصد در 
بودجه دفاعــی اش در همین زمــان کنونی 
برسد، نه اینکه تا سال 2۰3۰ صبر کند و نام 
مرکل در اتاق پیچید.« البته گالیه های ترامپ 

درباره بودجه ناتو تمامی ندارد. 

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی
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جهان

یادداشت

ـ اقتصادی  ابعاد نفوذ سیاسی 
امارات در آسیای  میانه

بررسی سابقه حضور امارات در آسیای  میانه 
حکایت از این دارد که ابوظبی، این جغرافیا 
را به عنوان مقصدی مهم برای پیشبرد راهبرد 
ســرمایه گذاری خارجی خود مدنظر قرار 
داده اســت. حضور و فعالیت بیش از 5۰۰ 
شرکت اماراتی در این منطقه نشان می دهد 
ارتباط تجاری امارات با دولت های حاضر 
در آســیای  میانه نه تنها مثبت اســت، بلکه 
این کشور به دنبال گســترش هرچه بیشتر 
ارتباطات خــود با دولت هــای این منطقه 
اســت. تأسیس مجتمعی شیمیایی با هزینه 
بسیار کالن در قزاقستان، ورود به طرح های 
زیرساختی صادرات سوخت های فسیلی در 
ترکمنستان یا شــرکت در پروژه برق رسانی 
ازبکســتان، از نمونه های تالش برای نفوذ 
اقتصادی و سیاســی ابوظبی در کشورهای 
آســیای  میانه اســت. این تالش مربوط به 
روزهای اخیر نیســت، بلکه این منطقه 3۰ 
سال است که تبدیل به مرکزی برای رقابت 
برخی بازیگران منطقــه ای و غیرمنطقه ای، 
مانند امارات شده است. در این میان ایران، 
ترکیه و کشــورهای حــوزه خلیج فارس از 
جمله بازیگران منطقه ای هستند که با نیات 
مختلف درصدد برقراری ارتباط سیاســی، 
اقتصادی و تجاری با این کشــورها هستند. 
این تالش همواره با نوعی رقابت نیز همراه 
بوده است، از جمله ابوظبی، ریاض و سایر 
کشورهای عربی ســعی کرده اند از حضور 
ایران در این منطقه ممانعت کنند و روز به روز 
بر نفوذ خود بیفزایند. با این وجود سایر رقبای 
منطقه ای امارات، از جمله ایران از حضور 
جدی در منطقه آسیای  میانه برخوردارند و 
همین موضوع بر تالش امارات برای سبقت 
گرفتن از این رقبا دامن زده اســت، تا جایی 
که هر سال بر منابع مالی خود برای افزایش 
نفوذ در منطقه مذکــور می افزاید؛ از جمله 
مؤسسات اماراتی که در این زمینه از نقشی 
برجسته برخوردارند، عبارتند از مؤسسه ملی 
»مبادله« که در زمینه توسعه زیرساخت های 
انرژی فعالیت می کند، شرکت »دپ ورلد« 
ابوظبی که در حوزه حمل ونقل و مواصالت 
جــاده ای و دریایی فعال اســت شــرکت 
»دراگون اویل« که اســتخراج سوخت های 
فســیلی و حمل ونقل آنها را به عنوان زمینه 
اصلی فعالیت خود انتخاب کرده اســت. 
حوزه نفوذ امارات در کشــورهای آســیای 
 میانه به ســوخت های فســیلی نیز محدود 
نبوده و روزبه روز درحال متنوع شدن است، 
از جمله شــاهد تالش ابوظبی برای ورود 
به حوزه هایی، مانند ســاخت نیروگاه های 
هسته ای، مشارکت در تکمیل کریدورهای 
منطقه ای و بین المللی و همچنین موضوعات 
بشردوســتانه هســتیم و ابوظبــی در اقدام 
اخیر خود کمک ها و تجهیزات بهداشــتی 
گســترده ای را بــرای مبارزه بــا همه گیری 
بیمــاری کرونا به کشــورهای قزاقســتان، 
قرقیزستان، ازبکســتان و... ارسال کرد. در 
آخر باید اشــاره کرد اقدامات اخیر ابوظبی 
و تالش این کشــور برای تقویت نفوذ خود 
درحوزه آسیای  میانه با وجود اینکه امارات 
در ظاهــر، بازیگــری کوچــک در عرصه 
تحوالت منطقه ای و بین المللی اســت، اما 
حکایت از راهبرد مشخص این بازیگر برای 
نقش آفرینی در تحــوالت برون مرزی دارد 
و آسیای  میانه از جمله مناطقی است که به 
عنوان حوزه ای بکر و سرشار از ظرفیت های 
اقتصادی گوناگون مورد توجه این کشــور 
قرار گرفته اســت و ابوظبی در عین حال که 
در تالش برای افزایش نفوذ خود در منطقه 
مذکور اســت، درصدد اســت از حضور 
 بازیگــران رقیب بــه ویژه تهــران و آنکارا

 بکاهد.

نظمی که فروپاشید

فارن پالیســی: نظم جهانی کهن کــه با رهبری 
آمریکا شکل گرفته بود، اکنون فروپاشیده است. 
امروز با پیدایش ویروس کرونا و احساسات ضد 
آمریکایی می توانیم قرن 2۱ را قرن ضد آمریکایی 
بنامیم. همه گیری کرونا شکاف های ساختاری در 
ایاالت متحده را به نمایش گذاشت. با وجود ده ها 
سال تســلط جهانی، آمریکا در خانه موفق نبوده 
است. استانداردهای زندگی به مانند بسیاری از 
کشورها رشد نکرده است و نژادپرستی همچنان 

به قوت خود باقی است.

جنگ مهارناپذیر

واشنگتن پســت: اگر افغانســتان را »گورســتان 
امپراتورها« بدانیم، لیبی تبدیل به آوردگاه کشورهایی 
که خود را قدرت منطقه ای می دانند، شده است. این 
جنگ داخلی مهارناپذیر که موجب چند تکه شدن 
این کشور نفت خیز حوزه شمال آفریقا شده است، 
در واقــع یک بازی شــطرنج چندطرفه میان طیف 
متنوعــی از بازیگران خارجــی، از ترکیه گرفته تا 

امارات متحده عربی، فرانسه و مصر است. 

پای رژیم صهیونیستی در میان است

 در ظاهر به نظر می رسد اسرائیل از 
صحنه تحوالت لیبی دور باشد؛ اما گزارش های 
پژوهشــی و رســانه ای متعددی نشــان می دهد 
تل آویو با توجه به هم ســویی منافع و امنیت ملی 
اسرائیل با نیروهای شــرق لیبی، از خلیفه حفتر 
»ژنــرال کودتاچی« در مقابــل »دولت قانونی« 
در لیبــی، حمایــت می کند. مهم تریــن انگیزه 
تل آویو در حمایت از حفتر این اســت که ایاالت 

متحــده آمریکا تــالش دارد با 
و  خاورمیانه  دیکتاتورهــای 

اســرائیل یک ائتالف ضد 
ایرانی تشکیل دهد و این 
دیکتاتورهــای عربــی را 
 و برای همیشــه از 

ً
کامال

قضیه فلســطین خالص 
کند.

ایران آماده پاسخ

 تمدید ممنوعیت فروش 
ســالح به ایران، به دلیل استفاده روسیه و چین از 
حق وتوی خود در شــورای امنیت، بعید است، 
اما مســئوالن ایرانــی هیچ احتمالــی را نادیده 
نمی گیرند؛ از این رو درباره گزینه های خود برای 
واکنش نشان دادن به این تمدید صحبت می کنند 
که محوریت آن، قاطع بودن پاســخ بوده است و 
برجسته ترین نکات آن از این قرار است: ۱ـ توقف 
اجــرای پروتکل الحاقی مربــوط به محدودیت 
هسته ای است، که ســاده ترین گزینه تهران بوده 
اســت و به معنای کاهش پایبندی ایران به توافق 
هسته ای است و دسترســی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای ایران را دشوار 
می کند؛ 2ـ افزایش سطح غنی سازی اورانیوم و  
ایران به غنی ســازی 2۰ درصدی؛ 3ـ گام های 
شــدید دیگری که ایــران می تواند 
توافق  از  بردارد، خروج کامل 
هسته ای است که به معنای 
جدایی کامل ایران از این 

توافق است.

دیکتاتور مستبد

المیادین: تظاهرات اخیر در اسرائیل چهره واقعی 
نتانیاهو را به عنوان دیکتاتوری مستبد نشان داد؛ 
چرا که او از گروه های فاشیســتی بــرای مقابله 
با تظاهرکنندگان اســتفاده کرد و برای سرکوب 
معترضان به زور متوسل شد؛ اقداماتی که موجب 
شــد برخی سیاســتمداران بارز او را به رفتن به 
سمت جنگ داخلی متهم کنند. اسرائیل در سطح 
نظامی و سیاســی و شــخص نتانیاهو سر در گم 
مانده است. تفاوت این تظاهرات با تظاهرات های 
قبلی خشونت معترضان و حامیان نتانیاهو است. 
تل آویو در وضعیت خوبی به ســر نمی برد و دلیل 
آشــفتگی آمریکا در منطقه، همین ســردرگمی 
اسرائیل است. خطرناک ترین مرحله در اسرائیل 
مرحله ای است که حامیان نتانیاهو برای مقابله با 
مخالفان وی بــه خیابان ها بیایند. این درگیری ها 
ممکن است به خشونت بدل شود، اما در مقابل 
حزب الله بار دیگر ابتکار عمل را در دســت دارد 
و واکنش احتمالی با اتکا بر معادله »هر وقت که 
بخواهیم و هر طور که بخواهیم پاسخ می دهیم« 

است.

   رصد    

مستبد دیکتاتور 

بحــث تنــش در مرزهــای لبنان و 
سرزمین اشغالی موضوعی است که 
همواره روندی سینوسی و پرنوسان را طی کرده 
است. در روزهای اخیر نیز رژیم صهیونیستی در 
حالی از خنثی ســازی یک اقدام و تروریستی 
خوانــدن آن خبر داد کــه حزب الله لبنان آن را 
تکذیب کرده اســت. »نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، این تنش را »حادثه امنیتی 
جدی« قلمداد و عنوان کرد: »حزب الله در حال 
بازی با آتش است.« این اظهارنظر میزان امنیتی 
بودن فضا را باال برده است. این تنش ها در پی 
شــهادت »علی کامل محســن« از رزمندگان 
حزب الله در سوریه به دست رژیم صهیونیستی 
بوده است. به نظر می رسد رژیم صهیونیستی که 
نگران واکنش حزب الله است، چند هدف را نیز 
دنبال می کند که نیازمند هوشــیاری حزب الله 

است:
 رسانه های رژیم صهیونیستی با اتهام 

زدن بــه حزب الله مبنــی بر حمله و ۱
شــروع تنش، این هدف را پیگیری می کنند که 
زمینه را برای اقدام بعدی فراهم کنند؛ به  عبارت  
دیگر این فضاسازی رسانه ای دنبال آن است تا 
اقدامات بعــدی رژیم را در صــورت تحقق، 
توجیه کند؛ این اقدام بعدی می تواند ترور یکی 
دیگر از رزمندگان حزب الله یا هدف قرار دادن 

تأسیسات آنها در خاک سوریه باشد.
 با توجه به تنش ها در رژیم صهیونیستی 

به دلیل ناکارآمدی دولت نتانیاهو در 2
مدیریت بحران اقتصادی پس از شیوع کرونا و 
افزایش آمار بیکاری، دولــت این رژیم نیاز به 
برجسته کردن بحرانی خارجی برای همگرایی 
رژیــم  درونــی  اعتراضــات  دارد.  داخلــی 
صهیونیستی و نگرانی از تسری این اعتراضات، 
دولت نتانیاهو را بر آن داشــته است که فضا را 
تغییر دهــد. نگرانی از حملــه قریب الوقوع و 
تهدید حیاتی، بهترین مستمســکی است که 

می توان از آن استفاده کرد.

 رژیم صهیونیستی این اقدام را با چراغ 
ســبز ایران تعریف می کند؛ به همین 3

علت تالش می کند در پاسخ، به مواضع ایران 
در مناطق بحران زده از جمله سوریه حمله کند. 
این فضاسازی رسانه ای تالش می کند ایران را 
مقصر اصلی قلمداد کند؛ این موضوع در آستانه 
گفت وگوها در زمینه تحریم تســلیحاتی ایران 
می تواند بهانه های الزم را برای جبهه مخالف 
جمهوری اســالمی فراهم کند؛ بعید نیســت 
رفته رفته این میزان اتهامات نیز تشــدید شود، 

حتی اگر واقعه ساختگی باشد.
 توجیــه اقدام نظامــی و زیربنایی در 

مناطــق مرزی بــا لبنان به اســتقرار 4
توپخانه رژیم صهیونیســتی در مرزهای لبنان 
منجر شده است. به نظر می رسد فضاسازی از 
تنــش در مرزهای ســرزمین اشــغالی بازی 
هدفمندی از ســوی رژیم صهیونیســتی برای 
توجیه گام دیگری به منظور تقویت تأسیسات در 
مرزها باشد. در حالت عادی این اقدام، سیاستی 
تهاجمی قلمداد می شود و این در صورتی است 
که اکنون توجیه این تحرکات نیز وجود دارد و 

تعبیری دفاعی از آن ارائه می شود.
 هدف زنــی و مظلوم نمایی سیاســت 

دیگری است که رژیم صهیونیستی در 5
این باره لحاظ کرده است؛ این رژیم ابتدا دنبال 
حمله به اهــداف دقیق کــه می توانــد نهاد یا 
تأسیســات یا افراد از پیش مشخص شده باشد، 
می رود ســپس منتظر پاسخ حزب الله می ماند؛ 
البته پیش از آن فضاسازی گسترده ای انجام داده 
است تا مظلوم نمایی کند. در مقابل، اما حزب الله 
لبنان به میزانی از »بلوغ سیاســی« دست یافته 
اســت که از رفتار هیجانــی دوری می کند؛ به 
 عبارت  دیگر تنش ها حتی در ســطوح عالی نیز 
حزب الله را وادار به تصمیمات هیجانی نخواهد 
کرد، ایــن همان رفتاری اســت کــه می تواند 
پیش بینی پذیری سیاست های حزب الله و کار را 
برای رژیم صهیونیســتی دشوارتر کند؛ چرا که 
حملــه ای در زمانــی نامشــخص، بــا حجم 
نامشــخص و هدف نامشــخص بــرای رژیم 

صهیونیستی نگران کننده تر است.

یب  گرای فر
 جنگ رسانه ای رژیم صهیونیستی

   پنجره    

»جو بایدن« رقیب دموکرات ترامپ که در زمان 
توافق برجام معاون اوباما بود، یکی از طرف داران 
برجام اســت. او و هم حزبی هایش اخیرا تالش 
کرده اند پیش نویس برنامه حــزب دموکرات را 
برای پیــروزی احتمالی در انتخابات ارائه کنند. 
این سند دو گزاره مهم را در دستور کار قرار داده و 
بر آن تأکید کرده است که شامل »پایان مسئوالنه 
جنگ های همیشگی« و »راه حل سیاسی پایدار و 
همیشگی« می شود که بخشی از آن نیز به ایران 
مربوط است؛ درواقع تیم بایدن به دنبال این است 
که بازگشتی به سیاست های باراک اوباما، البته با 
میزانی از آرمان گرایی کمتر، داشته باشد. گذشته 
از جزئیات این سند درباره ایاالت  متحده، درباره 
جمهوری اسالمی ایران این سند نکاتی را در نظر 

دارد:
 دولت بایدن در صــورت پیروزی، به 

و ۱ مذاکــره  بــه  بازگشــت  دنبــال 
گفت وگوهای سیاسی در حوزه منطقه ای است که 
در این زمینه سؤاالت و ابهامات زیادی پیش روی 
بایدن است. آیا با وجود خلف وعده آمریکایی ها، 
جمهوری اســالمی حاضر به مذاکــره مجدد 
است؟ آیا جمهوری اســالمی در زمینه مسائل 
منطقــه ای که برخــی از آنها خطــوط قرمز هم 
هستند، حاضر به گفت وگو می شود؟ این موضوع 

کمی دشوار به نظر می رسد.
 برنامه دموکرات ها همچنان اصطالح 

»اقدامات تهدیدآمیز ایران« را در سند 2
خود دارد که برنامه موشکی، سیاست داخلی و 
بازیگری منطقه ای ایران را در بر می گیرد؛ بنابراین 
در خود ایــن موضوع چند نکته نهفته اســت؛ 
نخســت اینکه همچنــان دولت بایــدن،  مانند 
ترامپ، تهدیدآمیز بودن اقدامات ایران را برجسته 
می دانــد؛ بنابراین این پیش فــرض مانع از این 
می شود که در شــرایط برابر گفت وگو صورت 
بگیرد. دوم اینکه بارها جمهوری اسالمی ایران 
بیان کرده اســت موضوع موشــکی با هسته ای 
تفاوت دارد و به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست؛ 

چراکــه در صورت مذاکره در این حوزه »تئوری 
دومینوی آمریکایی« آغاز و درخواســت ها برای 
حوزه های دیگر نیز شــروع می شود. سوم اینکه 
سند مزبور به موضوع داخلی ایران اشاره کرده که 
بحث داخلی ایران و موضوع حقوق بشر به تعبیر 
غربی خود موضوعی بســیار گســترده است که 
مهم ترین چالش ایران بــا اتحادیه اروپا نیز بوده 
است. تمام این موضوعات، پرونده های سنگینی 
هستند که به نظر می رسد در حد یک طرح باقی 

بمانند.
 حجم پرونده های مهم درباره ایران به 

صورتی نیســت که یک دولت ایاالت  3
متحده بتواند تمــام آنها را حل یا مدیریت کند؛ 
برخی از این اختالفات ریشه ای تر از آن هستند که 
دولــت بایدن قادر به گفت وگــوی موفقیت آمیز 

درباره آنها باشد.
 به وضعیت تحریم های کنونی در این 

سند اشاره نشده است. گفت وگو تحت 4
چه شرایطی مدنظر بایدن است؟ اگر قرار باشد 
تحریم ها و فشــارها بر ایران در همین حد باقی 
بمانند یا حتی افزایش یابند و دولت ایاالت متحده 
به دنبال گفت وگو نیز باشد، بعید به نظر می رسد 

توفیقی در این زمینه حاصل آید.
 اینکه در بهار ۱۴۰۰ چه کسی به پاستور 

راه یافته باشد بسیار حائز اهمیت است. 5
اگر جریانی غیــر از جریان کنونی یا جریان های 
هم سوی آن داخل ایران به قدرت رسیده باشند و 
ناهم خوانی با سیاســت های مذاکره ای داشــته 
باشــند، آیا باز هم بایدن می تواند امیدوار باشد 
نتیجه دل خواهی حاصل شود؟ این موضوع نیز 

کمی بعید به نظر می رسد.
 در نهایت باید گفت دولت های ایاالت 

 متحــده، چــه جمهوری خــواه و چه ۶
دموکرات، تا زمانی که تالش می کنند از موضع 
قدرت با ایــران گفت وگو کنند و تــا زمانی که 
به صورت تفکیکی در زمینه پرونده های مختلف 
نیندیشــند و پیش فرض را بــر تهدیدآمیز بودن 
سیاست های ایران قرار دهند، احتمال توفیق کمی 
دارند؛ لذا در این شرایط مقاومت سیاست های 

تجربه شده پیشین، همچنان انجام خواهند شد. 

دموکرات ها منشور   
جایگاه ایران در سند انتخاباتی حزب دموکرات 

   فراسو    

سبحان احمدی
کارشناس بین الملل

محمدحسن سجادی
کارشناس مطالعات منطقه ای

محمدصادق مصطفوی
کارشناس مسائل سیاسی
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۶
بازار

 BBBB به نظرتان قیمت گذاری دستوری دولت
در صنعت خودرو تاکنــون به نفع این 

صنعت بوده است؟  
یکی از مهم تریــن موضوعات چالشــی درحوزه 
خودرو که در سال های گذشــته به شدت مطرح و 
به آن انتقاد شده اســت، بحث قیمت گذاری هایی 
است که از سوی دولت و سازمان های مشخص شده 
برای بازار خودرو، به صورت دســتوری نرخ تعیین 
کرده اند. نتیجه قیمت گذاری های دســتوری چیزی 
جز ایجاد رانت و سوء استفاده برای عده ای دالل در 
بازار آزاد نبوده اســت؛ از این رو کارشناسان بخش 
صنعت خودرو همواره بر این موضوع تأکید کرده اند 
که نرخ خودرو باید در حاشیه بازار آزاد تعیین شود 
تا دالالن به طور طبیعــی از این بازار بیرون بروند. 
به هر حال کامال مشــخص اســت وقتی قیمت ها 
به زور دســتور و بگیر و ببند ثابت نگه داشته شوند 
و البتــه در کنار آن بازار و اقتصــاد هم در وضعیت 
تنگنای تحریمی باشد، با عرضه کم و قطره چکانی 
فقط کسانی از این وضعیت سودهای کالنی به جیب 
می زنند که دالل باشــند و البتــه عرصه هایی برای 

داللی آنها فراهم شده باشد.

 BBBB به نظرتان در حــال و هوای تنش های 
ارزی این روزهای بازار، دالالن چقدر بر 

بازار خودرو تأثیر گذاشته اند؟ 
متأسفانه، بازار خودروی کشــور به گونه ای شده که 
دالالنی که گرداننده بازار هســتند، از فضای روانی 
تحریم و شــرایط نامطلوب اقتصــادی به نفع خود 
استفاده می کنند و در این میان افزایش نرخ دالر هم 
تبدیل به بهانه ای برای آنها شده است؛ بنابراین افزایش 
نــرخ دالر را عامل مهمی در افزایــش نرخ خودرو 
عنوان می کنند تا گران فروشــی خود را توجیه کنند؛ 
برای نمونه وقتی کارخانه، پراید را ۴٧ میلیون تومان 
می فروشــد، دالل پراید را ۹۰ میلیون تومان قیمت 
می گذارد؛ چرا که دالل می داند این ۴۷ میلیون تومان 
قیمت واقعی پراید نیســت، بلکــه قیمت همان ۹۰ 
میلیون تومان است؛ بنابراین وقتی۴۷ میلیون تومان 
کارخانه می شــود 6۷ میلیون تومان، دالل قیمت را 
۱۱۰ میلیون تومان تعیین می کند، در حالی که قیمت 
پراید همچنان همان ۹۰ میلیون تومان است؛ یعنی 
از نظــر کاالیی ارزش واقعی پراید همان ٩٠ میلیون 
تومان است. به هر حال بازار فعال در وضعیت خوبی 

به ســر نمی برد و دالالن از فضای نابه سامان موجود 
به نفع خود اســتفاده می کنند و نرخ دالر هم یکی از 
عوامل دامن زدن به این بی ثباتی یا سوءاستفاده برای 

دست اندازی بیشتر به بازارها شده است. 

 BBBB راهکار چیست؟ یعنی با تثبیت نرخ دالر 
مشکل حل می شود؟

تــا زمانی که نرخ دالر به تثبیت نرســد و عده ای از 
نرخ دالر بــه عنوان حربه ای برای سوء اســتفاده از 
همه بازارها و تحمیل گرانی های متعدد اســتفاده 
کنند، قیمت ها نیز افزایش می یابد؛ اما اگر نرخ دالر 
ثابت شــود، قطعا قیمت ها نیــز در همان محدوده 
ثبات پیدا می کند؛ اتفاقی که در چند روز گذشــته 
مشاهده شــد و باال رفتن نرخ دالر منجر به افزایش 
نرخ همه اقالم شــد و در عرصه صنعت خودرو هم 
همین موضوع پیش آمد؛ البته با این تفاوت که بازار 
خودرو روی دالر ٢٠ هزار تومانی مانده  است، اما 
ســایر بازارها به صورت روزانه روی نرخ های دالر 
قیمت گذاری می کنند و به آن واکنش نشان می دهند، 
یعنی دالری که تــا  26 هزار تومان هم باال رفت و 
بعد پایین آمد، نتوانســت تا آن حد موجب افزایش 
نرخ خودرو شود؛ چرا که برای صنعتی مثل خودرو 
یــا صنایع بزرگ، نرخ دالری مهم اســت که برای 
مدت یک هفته تبادل شــود. ســال ۱3۹۷ هم نرخ 
دالر چند روز در پی هیجانات ایجادشــده در بازار 

به 2۰ هزار تومان رسید، اما دوباره به ۱2 هزار تومان 
بازگشت؛ اما قیمت دالر واقعی که برای مدت یک 
تا دو هفته معامله گران و صنعتگران از آن اســتفاده 
می کنند، مالک عمل قرار می گیرد، نه ارزهایی که 

با قیمت های باال خریداری می شوند.

 BBBB اگر نــرخ ارز به ثبات برســد، می توان  
منتظر کاهش قیمت خودرو بود؟ 

خوشــبختانه، در حــال حاضر دولــت به صورت 
ظاهری قیمت ارز را کنترل کرده اســت؛ از این رو 
هنگامی که قیمت ارز  پایین می آید، باید منتظر ثبات 
قیمت روی یک عدد باشیم؛ یعنی اگر دو روز، روی 
۱8 هزار تومان باشد، اما به هر دلیل نرخ ارز دوباره 
به 2۰ هزار تومان افزایش یابد، نمی توان روی نرخ 
اولی یا دومی حساب چندانی باز کرد؛ به این دلیل 
 قیمت ها را کنترل کرده است؛ 

ً
می گویم دولت ظاهرا

اگرچه نرخ دالر مثال تــا ۱8 هزار تومان پایین آمده 
است، اما نمی توان پیش از تثبیت این نرخ براساس 
آن قیمت کاالهــا را تعیین کرد. به هر حال امیدوار 
به ثبات قیمت ها هستیم، زمانی که قیمت دالر ثبات 
پیدا کند، قیمت خودرو هم در همین مقیاس کاهش 
می یابد و ثبات پیــدا می کند. در وضعیت تورمی و 
جهش های قیمتی دالر، نباید انتظار داشــته باشیم 
قیمت خــودرو کاهش یابد. در حــال حاضر نرخ 
دالر و نرخ خودرو براســاس نرخ ارز روی ۱8 هزار 

تا 2۰ هزار تومان تخمین زده شــده است؛ بنابراین 
اگر قیمت ارز مثال روی 2۱ هزار تومان ثابت بماند، 

 قیمت خودرو کمی افزایش می یابد. 
ً
مطمئنا

 BBBB شورای رقابت قرار اســت هر سه ماه 
یک بار شرایط را بررسی کند و بر اساس 
شــرایط، قیمــت خــودرو را افزایش 

می دهد؛ آیا این مسئله قانونی است؟ 
کال کار قیمت گــذاری شــورای رقابت غیرقانونی 
اســت؛ چرا که خودرو باید در حاشــیه بــازار و به 
صورت آزاد قیمت گذاری شــود. بــه هر صورت 
شورای رقابت نباید قیمت گذاری کند؛ اما در حال 
 
ً
حاضر مســئول تعیین قیمت هاست. می دانیم فعال
قیمت گذاری هایی که این شورا داشته، منجر به زیان 
سنگینی به خودروسازان شده است. طبق موادی از 
قانون حمایت از تولید داخل و اصل ۴۴، در حقیقت 
دولت در مواقعی که به گونه ای قیمت گذاری می کند 
که یک صنعت زیان ده می شود، موظف به پرداخت 
 
ً
زیان آن صنعت اســت؛ پس از ایــن منظر اصوال
قیمت گذاری شورای رقابت در دو سال گذشته غیر 
قانونی بوده است؛ چرا که به یک صنعت نمی توان 

دستور زیان دهی داد.

 BBBB بیــن قیمت کارخانه و بازار آزاد فاصله  
زیادی وجود دارد که دالالن از آن منتفع 
هســتند؛ بنابراین نرخ بین بازار آزاد و 

کارخانه نباید کمتر شود؟
به هر حال بین قیمت کارخانــه و بازار آزاد  فاصله 
زیــادی وجــود دارد که دالالن منتفع آن هســتند؛ 
بنابراین نرخ بیــن بــازار آزاد و کارخانه باید کمتر 
شــود؛ از این رو با توجه به نرخ بــاالی تورم، قرار 
شده اســت شورای رقابت هر سه ماه یک بار قیمت 
خودروهای داخلی را بــه روز کند که مانع افزایش 
زیان خودروساز شــوند. شرایط خاص اقتصادی و 
تحریمی کشور فضا را به گونه ای رقم زده که بسیاری 
از فعاالن اقتصادی و صنعتگران در حال زیان دهی 
هستند، متأسفانه خودروسازان توان اقتصادی ندارند 
و در حال نابودی هســتند؛ از این رو مجبور شده اند 
قیمت های خود را بــه روز کنند؛ ضمن اینکه تورم 
5۰ درصدی تا آخر سال پیش بینی می شود؛ از این 
رو شورای رقابت برای تعیین قیمت براساس تورم 
اقدام می کند؛ به عبارتی کاهش یا افزایش نرخ تورم 

بر کاهش یا افزایش قیمت خودرو تأثیر می گذارد.

پیامدهای مخرب قیر تهاتری 

موضوع تهاتر قیر با بدهی دولت در حوزه 
عمرانی، سابقه دیرینه دارد. این مسئله که 
همواره موافقان و مخالفانی داشته، اکنون و 
در آستانه ورود نمایندگان به مجلس دوباره 
اوج گرفته است و در آخرین تغییر و تحول، 
نمایندگان کلیات واگــذاری قیر در ازای 
مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی را 
در قالــب یک طرح دوفوریتی به تصویب 
رسانده اند. آنچه در این میان حائز اهمیت 
است، پیامدهای مخرب و فسادزای تسویه 
غیرنقــدی از طریق قیر رایــگان در ازای 
بســتانکاری مجریان پروژه های عمرانی 
 آنچــه در ذهن نمایندگان 

ً
اســت. قاعدتا

منجر به تصویب طــرح دوفوریتی تهاتر 
قیر با مطالبات پیمانکاران شده، ضرورت 
تســریع در تکمیل و راه اندازی پروژه های 
عمرانی نیمه کاره کشور بوده است؛ جدا 
از اینکه اتمام هرچه ســریع تر پروژه های 
عمرانی به مصلحت است اما شیوه تسویه 
با پیمانکاران به روش تهاتر قیر، پیامدهای 
مخربــی دارد که در گذشــته نیز شــاهد 
این آســیب ها در فضای اقتصادی کشور 
بوده ایم. بررسی ها نشان می دهد، در بازه 
سه ســاله منتهی به ســال ۱3۹8، قانون 
بودجه بــه دولت اجازه تهیه چهار میلیون 
ن وکیوم باتوم و تحویل آن به وزارت های 

ُ
ت

راه وشهرسازی، آموزش و پرورش، کشور، 
جهاد کشاورزی و نیز بنیاد مسکن را داده 
بود. تحلیل میزان مصرف و صادرات ماده 
اولیه تولید قیر )وکیوم باتوم( در سال های 
مذکور حاکی است، بخش قابل توجهی 
از وکیوم باتوم تحویلی از ســوی دولت به 
پیمانکاران، صرف پیشــرفت پروژه های 
نیمه تمام نشده و به سبب اختالف قیمت 
قابل توجه ایــن فرآورده نفتــی با قیمت 
جهانی، جذابیت سوداگری و سودجویی 
پیمانکاران بر نیت و رسالت قانون گذاران 
در حوزه تخصیص قیــر تهاتری چربیده 
اســت. براســاس گزارش تفریغ بودجه 
ســاالنه، میزان وکیوم باتوم واگذارشده از 
ســوی دولت به پیمانکاران در سال های 
۱3۹6 و ۱3۹۷ به ترتیب ۴ و 2/5 میلیون 
تن بوده اســت؛ حال آنکه برای نمونه در 
ســال  ۱3۹6، میزان مصرف داخلی این 
فرآورده پاالیشگاهی فقط 2/2 میلیون تن 
بوده است! بماند که به جز روش واگذاری 
وکیوم باتوم به پیمانــکاران، با روش های 
دیگری، به طور مداوم عرضه وکیوم باتوم 
به کارخانه های قیرسازی صورت می گیرد 
و این مســئله گــواه انحــراف از هدف 
قانون گذار درباره ضرورت واگذاری قیر در 
تکمیل پروژه های عمرانی و راه سازی در 
مقام اجراست. نبودن شفافیت و نظارت بر 
اثرگذاری عرضه قیر تهاتری در پیشرفت 
پروژه ها طی ســال های اخیــر، موجب 
شده است با تحویل قیر در ازای مطالبات 
پیمانکاران در ایام نامتناسب برای آسفالت 
یا اســتفاده ابزاری از این امتیاز از ســوی 
دستگاه های اجرایی برای تسویه حساب 
بســتانکاران، بازار فروش آزاد قیر تقویت 
و معامالت وکیوم باتــوم در بورس کاال 
با اختــالل مواجه شــود. در ایــن میان 
کارخانه های قیرسازی بیشترین انتفاع را از 
عرضه گسترده وکیوم باتوم، به سبب نرخ تا 
3۴ درصد پایین تر از بورس کاال، به جیب 
می زنند. مسئله حائز اهیمت این است که 
تصویب چنین قوانینــی عالوه بر افزایش 
پیگیری کیفیت  از  ناشــی  گرفتاری های 
تخصیص وکیــوم باتوم بــه پیمانکاران، 
موجــب افت کیفی پروژه هــای عمرانی 
به سبب تســویه غیرریالی و تقویت بازار 
غیرشفاف فروش و صادرات قیر با وجود 

کارکرد هم زمان بورس کاال می شود.

یادداشت 

یکی از انتقادات مهم به سیاست های اقتصادی ایران، باال بودن 
میزان واردات کاال به کشــور است، در حالی که میزان واردات 
 چیزی حدود چهار برابر اقتصاد 

ً
کشوری مانند کره جنوبی تقریبا

ایران اســت، اما تراز تجاری این کشــور همواره مثبت است؛ 
یعنی میزان صادرات آنها از واردات بیشتر است. موضوع مهم 
در واردات، تناسب آن با میزان صادرات است. یکی از راه های 
ایجاد تعادل اقتصادی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، تراز 
تجاری مثبت و ایجاد رابطه مســتقیم میان واردات و صادرات 

است.

واردات مبتنی بر صادرات
منهای نفت

به گزارش »بلومبرگ« عراق که پیش از این دومین کشور بزرگ 
واردکننده گندم در غرب آسیا بود، در تولید گندم خودکفا شده 
است. این کشور امسال 5 میلیون تن گندم تا پایان آگوست 2۰2۱ 
برداشــت می کند؛ در حالی که نیاز این کشور برای تأمین نیاز 
داخل و برنامه های غذایی فقط ۴/5 میلیون تن است. براساس 
اعــالم صندوق بین المللی پول، افزایش تولیــد مواد غذایی به 
کاهش واردات همچنین فشــارها به اقتصاد کشــورها کمک 
می کند؛ اکنون که کرونا شیوع دارد و قیمت نفت کاهش داشته، 
افزایش تولید مواد غذایی برای عراق اهمیت فوق العاده ای دارد.

خودکفایی سال  سومین 
شاخص

افزایش سرمایه در بورس به معنای تجزیه سهام شرکت ها به 
تعداد بیشتر است. این کار به دالیل مختلفی، از جمله بهبود 
ساختار مالی شرکت و تأمین مالی آن اتفاق می افتد. افزایش 
سرمایه در واقع به معنی ایجاد تعدادی سهم جدید است که به 
سهام داران قبلی و جدید به فروش می رسد؛ برای نمونه ممکن 
اســت یک شرکت بورسی یک میلیون ســهم به بازار عرضه 
کند و تا زمانی که این شــرکت افزایش سرمایه ندهد، تعداد 
سهام های این شرکت در بورس همان میزان یک میلیون سهم 

 قیمت آن کاهش یا افزایش می یابد. 
ً
خواهد بود و صرفا

چیست؟ سرمایه  افزایش 
افزوده

افزایش نرخ تورم به معنای آمادگی برای گرانی های بیشتر و به وجود آمدن چالش هایی در بسیاری از کاالها و بازارهای مصرفی مردم است. یکی از این بازارها و 
صنایعی که تحت تأثیر افزایش قیمت ها قرار گرفته است، بازار و صنعت خودروست. این صنعت اگرچه عنوان ملی را یدک می کشد، اما افزایش نرخ ارز بر آن 
بی تأثیر نبوده است. در این باره با »امیرحسین کاکایی« کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت وگو کرده ایم. کاکایی در 
این گفت وگو به صبح صادق می گوید: »شورای رقابت برای کاهش زیان دهی صنعت خودرو، براساس میزان افزایش نرخ تورم هر سه ماه یک بار اقدام به تعیین 

قیمت ها، براساس کاهش یا افزایش نرخ تورم می کند.«

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

 امیرحسین کاکایی در گفت وگو با صبح صادق 

و   قیمت خودر
تابع وضعیت اقتصاد است

جعفر احدی زاده
کارشناس اقتصادی
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مقابله با دشمنان  ـ  ۱

ضرورت مسلح شدن

سیره عملی پیامبر)ص( و پیشوایان بزرگ 
اسالم نشــان می دهد آنها برای مقابله با 
دشمن از هیچ فرصتی غفلت نمی کردند؛ 
در تهیه ســالح و نفرات، تقویت روحیه 
ســربازان، انتخــاب محــل اردوگاه، و 
انتخاب زمان مناســب بــرای حمله به 
دشــمن و به کار بســتن هرگونه تاکتیک 
جنگی، هیچ مطلب کوچک و بزرگی را 
از نظر دور نمی داشــتند.)برگزیده تفسیر 
نمونــه، ج 2، ص ۱6۴( خداوند در قرآن 
کریم پیامبر اسالم)ص( و همه مسلمانان 
را به تجهیز و تقویت نیروی خود )در هر 
موضوعی( امر فرمــود: »و در برابر آنان 
آنچه در قــدرت و توان داریــد از نیرو و 
اسبان ذخیره و آماده کنید تا به وسیله آنها 
دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنانی 
غیر ایشــان را که نمی شناسید، ولی خدا 
آنان)منافقان( را می شناســد، بترسانید و 
هر چه در راه خدا هزینه کنید، پاداشش به 
طور کامل به شما داده می شود و مورد ستم 
قرار نخواهید گرفت.«)انفال/ 6۰( ســه 
وا« 

ُّ
ِعد

َ
کلمه مهم در این آیه آمده است؛ »أ

به معنای آمــاده کنید)فعل امــر اعداد(. 
ْیِل« به معنای ذخیره اســب ها 

َ
خ

ْ
»ِرَباِط ال

که در تفســیر کشــاف، »رباط« اســبان 
ْرِهُبوَن« 

ُ
ذخیره در راه خدا معنا شــده و »ت

به معنــای بترسانید.)احســن الحدیث، 
قرشــی( آماده کردن و قدرت بخشــیدن 
در این آیه بــه صورت مطلق، یعنی بدون 
قید و شرط آمده اســت و اغراض زیادی 
را دربرمی گیرد. اگــر بخواهیم دامنه این 
کلمات را گســترده تر ببنیم، باید این طور 
ترجمه کنیم: قدرت خود را در هر زمینه ای 
افزایش دهید و هر آنچــه را در راه خدا و 
برای ترســاندن، دور کردن و شکســت 
دشمن به کار می رود، تأمین و ذخیره کنید. 
هر آنچه در راه خداوند و برای پاســداری 
از دین اسالم هزینه کنید، چه مادی و چه 
معنوی، خداوند سود و عواید آن را به شما 
بازمی گرداند و هرگز نمی گذارد به شــما 
آسیب و ظلمی برســد. به نکات مذکور 
باید توجه کنیم و آن را بیشتر بسط دهیم. 
باید توجه کنیم کــه اوال، افزایش قدرت 
فقط در مســائل نظامی نیست، بلکه در 
هر موضوعی مسلمانان باید خود را آماده 
و تجهیز کنند؛ چه آنکــه در طول تاریخ 
اسالم، مســلمانان فقط از ناحیه جنگ و 
پایین بودن قدرت نظامی ضربه نخوردند، 
بلکه در عدم سیاست ورزی، ناتوانی های 
علمی و فقدان برنامه هــا و تاکتیک های 
ضربه هایــی  فرهنگــی  و  اقتصــادی 
جبران ناپذیر خورده اند و شکســت های 
زیادی متحمل شــدند. ثانیــا، منظور از 
ذخیره  کردن اســب هم فقط اســبی که 
می شناسیم و به ذهن مان متبادر می شود، 
 نیست؛ این عبارت برای مثال و تقریب به 
ذهن آمده است؛ پس منظور هر وسیله ای 
اســت که برای پیشــرفت مســلمانان، 
ایستادگی در برابر دشمنان و هجمه به آنان 
به کار گرفته می شود؛ به عبارتی هر چیزی 
که می تواند شما را در این مسیر به حرکت 
وادارد و کمک دهد، اســب راه وار شــما 
دانسته می  شــود. ثالثا، »ترهبون« فقط به 
منظور ترساندن دشمن نیست، بلکه برای 
نابودی آنان هم اســتفاده می شود؛ یعنی 
تجهیز نیرو و قدرت یافتــن برای انهدام 
دشمن در موضع و موقع مناسب؛ ضمن 
آنکه دشمن را با به کارگیری مهارت های 
مختلف می توان معدوم کرد که در پرتوی 
دســتیابی به تمام قدرت های مورد نیاز و 
ایجاد موازنه قدرت، شکل خواهد گرفت. 

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

واقعــه غدیــر خــم در ۱8 ذی الحجة ســال ۱۰ 
هجرت و در مســیر بازگشت پیامبر)ص(، یاران و 
مسلمانان از حج که حجة الوداع نام گرفت، به وقوع 
پیوســت. کاروان ۱2۰ هزار نفری حجاج سه روز 
در غدیرخم توقف داشــتند تا خطبه پیامبر)ص( و 
بیعت با مولی الموحدین)ع( انجام شــود. رسول 
خدا)ص( در این منطقه و در بلندترین خطبه خود، 
علی بن ابی طالب و یازده امام)ع( بعد از ایشان را به 
عنوان امامان مردم تا روز قیامت معرفی کردند و از 
همه آن جمعیت بیعت گرفتند. این روز بزرگ ترین 
عید آل محمد)ع( به شمار می آید؛ زیرا روز نتیجه 
گرفتن زحمات هزاران نبی و وصی است که طی آن 
به دستور خداوند اعالن عمومی به وصایت بالفصل 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( شده است. این 
واقعه به صورت متواتر در منابع شیعه و اهل سنت 
آمده اســت، از جمله در توضیح المقاصد، العدد 
القویه، مصباح کفعمی، مناقب ابن شهرآشــوب، 
مصباح المتهجد، بحار االنوار، فیض العالم، اصول 
کافی، طبقات ابن سعد، ارشاد الساری و ده ها کتاب 
دیگر که شرح کامل ناقالن این حدیث و نویسندگان 
و مؤلفــان در کتــاب الغدیــر عالمــه امینی)ره( 
جمع آوری شده اســت.  این روز همچنین روزی 
است که خداوند متعال حضرت ابراهیم)ع( را از 

آتش نجات داد، توبه حضرت آدم)ع( را پذیرفت، 
حضرت موســی)ع( را بر ساحران غلبه داد، و نیز  
روزی است که حضرت موسی)ع( یوشع بن نون را 
وصی خود قرار داد، حضرت عیســی)ع( شمعون 
الصفا را جانشین خود کرد. حضرت سلیمان)ع( 
رعیت خــود را بر جانشــینی آصف بن برخیا گواه 
گرفت؛ همچنین روز دســتور پیامبر)ص( به عقد 
اخوت بستن بین اصحاب شــان است، روزی که 
پیامبران جانشینان خود را معّین می کردند و روزی 
که زیارت امیرالمؤمنین)ع( در آن وارد شده است.  
ماجــرای غدیر چنین بود که بعــد از انجام اعمال 
حج، دستور الهی رسید که پیامبر)ص( علم و ودایع 
انبیا را به امیرالمؤمنین)ع( تحویل دهند و امر والیت 
آن حضــرت را به مردم ابالغ کننــد. پیامبر)ص( 
بسیار گریستند، به طوری که محاسن مبارک شان 
از اشــک تر شد و از شر منافقان به خدا پناه بردند. 
در منی پیامبر)ص( دو بــار خطبه ایراد فرمودند و 
اشــاره کلی به والیت امیرالمؤمنین)ع( فرمودند. 
در مســجد خیف، جبرئیل نازل شــد که خداوند 

می فرمایــد: والیت علی)ع( را به مردم برســان؛ 
ولی وعده محافظت از شــر دشــمنان را برای آن 
حضرت و امر والیت نیاورد. در کراع الغمیم، بار 
دیگر جبرئیل نازل شد و به اعالم امر والیت دوباره 
تأکید شــد، ولی آیه ای دال بر محافظت آن امر از 
شر دشــمنان نیامد. پیامبر)ص( مطالب منافقان 
را به جبرئیل فرمودند و به ســمت مدینه حرکت 
کردنــد. اوایــل روز ۱8 ذی الحجه بــه غدیر خم 
رسیدند و بار دیگر جبرئیل نازل شد و آیه 6۷ سوره 
مائده را آورد که شامل تبلیغ والیت مولی الموالی 
امیرالمؤمنین)ع( و در امان بودن آن حضرت از شر 
منافقان بود: »ای پیامبر تبلیغ کن به مردم آن امری 
را که از جانب خدا بر تو فرستاده شد و اگر این کار 
را انجام ندهی، رســالت الهی را تبلیغ نکرده ای و 
خدا تو را از شر مردم حفظ می کند. خداوند کافران 
را هدایت نمی کنــد.« آن گاه پیامبر)ص( همه را 
فراخواندنــد و بعد از نماز جماعت بر فراز منبری 
در منطقه غدیر خم رفتند و امیرالمؤمنین)ع( را بر 
فراز منبر، یک پله پایین تــر از خود قرار دادند، در 

حالی که عده ای از منافقان مقابل منبر بودند. ایشان 
خطبه ای مفصل خواندند ســپس بازوی حضرت 
علــی)ع( را گرفتند و آن حضرت را باال بردند، به 
حدی که پاهای مبارک حضرت تا ســر زانوهای 
پیامبــر)ص( رســید، در همین حــال حضرت 
علی)ع( دســتان مبارکش را به طرف آن حضرت 
بلند کرد. ســپس پیامبر)ص( فرمودند: »اخی و 
وصیــی، من کنت مواله، فهذا علــی مواله، و هو 
علی بن ابی طالب«؛ هرکس که من مولی و صاحب 
اختیار او هستم، این علی مولی و صاحب اختیار 
اوست. مکان و منزلت او مثل مکان و منزلت من 
نزد شماســت. بار الها، دوست بدار هرکس او را 
دوســت بدارد، و دشمن بدار هرکس او را دشمن 
بدارد و... . سپس فرمودند: خبر غدیر را حاضران 
به غائبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند. 
همین که آن حضــرت)ص( از منبر پایین آمدند، 
مردم با صدای بلند با زبان و دســت بیعت کردند 
و پیامبر)ص( نیز می فرمودند: هنئونی، هنئونی؛ به 
من تبریک بگویید.)الغدیر، ج ۱، ص 2۷6( بعد 
از اعالم والیت در غدیر، جبرئیل نازل شد و آیه 3 
سوره مائده را آورد که خداوند در آن فرمود: »امروز 
دین شما را به کمال رساندم و نعمت خود بر شما 
تمام کردم و اسالم را دین شما برگزیدم...« بیعت 
مسلمانان که در رأس آنها صحابه رسول خدا)ص( 
بودند، سه روز به طول انجامید. مسلمانان در این 
سه روز نماز ظهر و عصر را با هم می خواندند؛ بعد 
از نماز، بیعت تا غروب ادامه داشت و نماز مغرب 

و عشا را نیز با هم می خواندند. 

 این روز   را به پیامبر)ص( تبریک بگویید
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

به مناسبت ۱8 ذی الحجة عید غدیر خم و عید والیت امیرالمؤمنین علی)ع(

حضرت زهرا)س( در خطبه فدکیه فلسفه بعثت 
را بیــان کردند که خداوند متعال برای اینکه امر 
را تمام کند و جامعه در مسیر صحیح خود قرار 
بگیرد، پیامبر)ص( را مبعوث رسالت کرد. در 
این قســمت حضرت زهــرا)س( رو کردند به 
مخاطبان، با مخاطبان سخن را آغاز کردند، که 
شما این باورهایی که من ذکر کردم در خطبه را 
دارید. خدا را پذیرفتید، پیامبر)ص( را پذیرفتید 
و معتقــد به معاد هســتید. حاال وظیفه شــما 

چیست؟
 این وظایفی را که به عهده مردم است، که 
دستاوردهای  حقیقت  در 
پیامبر)ص( و زحمت های 
رسول خداســت، به مردم 
تذکر می دهد. حضرت)س( این 

خطبه را ده روز بعد از رحلت رسول خدا)ص( 
ایراد کردند و در این خطبه مثل پدر بزرگوارشان، 
با مردم با نرمی سخن می گفتند: »أنتم عباد الله 
مناء 

ُ
نصُب أمره و نهــی و حملته دینه و وحیه و أ

الله علی أنفسکم و ُبلغاُئُه إلی األمم.« حضرت 
هم مسئولیت ها را برمی شمرند، هم با یک زبان 

نرم با مردم صحبت می کنند. 
شــما ای بندگان خدا، »نصب امره و نهی« 
مخاطبان امر و نهی الهی هستید. نصب به علمی 
می گویند که برای هدایت می گذارند؛ یعنی اوامر 
و نواهی خدا را شما از پیامبر)ص( گرفتید و شما 

باید برای دیگران تابلو شوید و اینها را برسانید. 
»وحملته دینه و وحیه« حامالن و حافظان و 
نگهداران دین خدا و وحی الهی شــما هستید؛ 
چون پیامبر 23 سال با این مردم صحبت کردند 

و آنچــه را از حضرت حق جــل و اعلی گرفته 
بودند، بدون کم و زیاد، همه را به مردم رساندند. 
شما مردم، َحَمله  دین خدا، حافظان دین خدا، 

نگهدارندگان دین خدا و وحی خدا هستید. 
مناء الله علی انفسکم« شما امینان خدا 

ُ
»وأ

هســتید، حافظان امانت الهی هســتید؛ دین و 
قرآن امانت الهی اســت. حضــرت خطاب به 
مسلمان ها می گویند. شما دارای چهار ویژگی 

هستید:
 ۱ـ اینکه مخاطبان امر و نهی الهی شما هستید، 

»یا ایها الذین آمنوا« خطاب به شماست؛ 
2ـ شما حافظان و حامالن وحی هستید؛

 3ـ شما امانت دار هستید؛
 ۴ـ شما رساننده هستید. پیامبر)ص( مبلغ بود از 

طرف خدا، شما مبلغ هستید به مردم برسانید.

وظیفه مسلمانان در تبلیغ رسالت رسول خدا)ص(
گفتاری از  حجت االسالم والمسلمین علی نظری منفرد

   منبر    

عید غدیرخم، بزرگ ترین عید و با شــکوه ترین روز 
در تاریخ اسالم و بشــریت، امانتی است در اختیار 
محبان اهل بیت)ع( که باید با تالش شــبانه روزی 
از شــبهات و گره های ذهنی پاک شود و همان طور 
که رسول خدا)ص( سفارش فرمودند، معارفش تا 
قیامت، نسل به نسل منتقل شود. متأسفانه کم کاری 
مســلمانان صدر اسالم و بسیاری از صحابه و یاران 
پیامبر)ص( موجب شد این موضوع بزرگ در میان 
آحاد مردم در تمام نقاط جهان گســترش پیدا نکند 
و بسیاری از انســان ها نتوانند این حقیقت را با این 
وضوح و روشــنی ببینند و به آن معتقد شوند؛ پس 
نســل حاضر نباید مانند گذشته فکر و عمل کنند و 
با بی خیالی با این امر عظیــم برخورد کنند. وظیفه 
هر یک از شــیعیان و محبان اهل بیت)ع( شناخت 

بیشــتر این روز و اتفاقات و اغراض مهمش است، 
آن هم با مراجعه به کتب روایی، تاریخی و توصیفی 
برای افزایش معرفت خود و دیگران و گســترش آن 
در جهــان. ابالغ امر والیت و جانشــینی حضرت 
علی)ع( در شرایط ســختی انجام شد و آن سختی 
وجود منافقان بود. پیامبــر)ص( از دخالت منافقان 
و اقدام علیه دین اسالم می ترسیدند؛ به همین دلیل 
از خداوند ایمنی دین از این شــّر را خواستند؛ البته 
در برخی کتب تفسیری منظور پیامبر)ص( از اینکه 
»من می ترسم این پیام را به مردم برسانم« چنین گفته 
شده که رســول خدا)ص( تا تضمین در امان ماندن 
جانشان از شر دشمنان را نگرفتند، کار ابالغ انجام 
نشــد، حتی در برخی نقل ها آمده اســت وقتی آیه 
68سوره مائده نازل شد، پیامبر)ص( محافظان خود 
را مرخص کردنــد و فرمودند خدا مراقب جان من 
است؛ اما این استنباط کامال خطاست و پیامبر)ص( 
به سبب جان شــان نبود که در ابالغ امر خداوند به 
مردم تعلل می فرمودند؛ بلکه همان شرایط سخت 
موجود باعث این ترس شده بود. با نگاهی مختصر به 

برخی روایات به خطای این استدالل پی می بریم. در 
کتاب بحاراألنوار آمده است امام علی)ع( فرمودند: 
»جماعتی از قریش نزد پیامبر)ص( آمدند و گفتند: 
ای رســول خدا)ص(، نشانه ای برای بعد از خودت 
قرار بده تا به وسیله آن هدایت شویم و گمراه نگردیم، 
همان گونه که بنی اسرائیل بعد از موسی بن عمران)ع( 
گمراه شدند... رسول اســالم)ص( فرمودند: شما 
به دوران جاهلّیت نزدیک هســتید و در قلب  برخی 
افراد کینه و دشــمنی است و می ترســم اگر انجام 
دادم، قبــول نکنیــد... )بحاراالنــوار،  ج 35، ص 
28۱( همچنین عمربن یزید گوید: »امام صادق)ع( 
مه فرمودند: ای اباحفص، شگفت اینکه 

ّ
بدون مقد

علی بن ابی طالب)ع( با داشــتن ۱۰ هزار شــاهد، 
نتوانســت حق خویش را بستاند و حال اینکه انسان 
می تواند با دو شاهد، حق خودش را بگیرد... رسول 
خدا)ص( به خاطر نگرانــی از مردم، از اجرای این 
امر سر باز می زد.« )تفسیر عیاشی، ج ۱، ص 332( 
زیدبن ارقم نیــز می گوید: »... رســول خدا)ص( 
گروهی را که من در میان شــان بودم فراخواند و در 

مورد امر ابالغ والیت و جانشینی امیرالمؤمنین)ع( 
با آنان مشــورت کرد تا در موسم ]حج[ آن را ابالغ 
کند. من نمی دانســتم چه باید بگویم. پیامبر)ص( 
گریه کــرد. جبرئیل به او گفت: ای محّمد)ص(، تو 
را چه شده اســت؟ آیا از امر خدا به تنگ آمده ای؟ 
ایشان فرمود: خیر، پروردگارم می داند چه آزارهایی 
را از قریش متحّمل شــدم. آنان به رسالت من اقرار 
نکردند، تــا اینکه خداوند مرا به جهاد دســتور داد 
و ســربازانی از آســمان برایم نازل کرد و مرا یاری 
کردنــد. چگونه پس از من علی)ع( را قبول کنند؟« 
)بحاراألنوار، ج 3۷، ص ۱5۱( همچنین در روضة 
الواعظین آمده است: رسول خدا)ص( بر قوم خود 
بیمناک شد و به سبب آشــنایی با عنادورزی دائمی 
ایشان و نیز بغضی که نســبت به علی)ع( داشتند، 
ترسید که اهل نفاق و جدایی طلبان از اّمت، پراکنده 
شوند و به جاهلیتی که داشتند، بازگردند و از جبرئیل 
خواست که از خداوند، آسودگی از شر مردم را برای 
وی طلب کند. )روضة الواعظین،  ج ۱، ص 8۹( اما 

این جدایی چه بود؟

نگرانی پیامبر)ص( از شرارت منافقان در غدیر
   مکتب    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

جمعیت

پیش درآمد 

  پیری جمعیت
 و برنامه پیش رو  

در زمینه بحث جمعیت باید تحول اصلی 
در نــگاه و رویکرد ما اتفــاق بیفتد؛ باید 
معتقد باشــیم جمعیت برای یک کشور، 
یک مســئله حیاتی و راهبردی اســت و 
یک مؤلفه مهم در اقتدار کشــور دانسته 
می شــود و اگــر نتوانیم این نــوع نگاه را 
نهادینه کنیم، اتفاق دیگری نخواهد افتاد. 
اگر بخواهیم با همین فرمان جلو برویم، 
در سال 1430 کشــور ما پیرترین کشور 
منطقه خواهد شــد و طبق آمار ارائه شده، 
در سال 1480 جمعیت ما به 32 میلیون 
نفر خواهد رســید. از این تعداد هم 65 
درصد آن جمعیت باالی 65 ســال سن 
خواهند داشــت و 20 درصد زیر ســن 
20 ســال خواهند بود که این افراد سهم 
چندانی در تولید ثروت ندارند و اگر مابقی 
افراد جامعه آنالیز شوند، مشخص نیست 
چه رویکرد و تعصباتی برای دفاع از کیان 
این سرزمین و مقاومت در برابر بیگانگان 
دارند که همه اینها خطراتی جدی شمرده 
می شوند.در ســال 1368، طبق گزارش 
ارائه شده نرخ فرزندآوری باالی 6 درصد 
بوده اســت و همان سال مسئوالن چنین 
هدف گذاری می کنند که ظرف 22 سال، 
یعنی تا سال 1390، بتوانند نرخ جمعیت 
را به 4 درصد برســانند؛ اما در مدت سه 
سال این سیاست محقق می شود؛ یعنی در 
سال 1371 به عدد 4 درصد در فرزندآوری 
رسیدیم. در حال حاضر طبق گزارش های 
اعالم شده وزارت بهداشت نرخ جمعیت 
به 1/8 درصد رســیده اســت؛ یعنی زیر 
نرخ جایگزین و سطح جایگزینی است، 
در حالی کــه این نرخ بایــد 2/1 درصد 
باشــد؛ یعنی یک دهم برای مرگ ومیر و 
دو هــم جایگزین پدر و مادر باشــد؛ اما 
امروز نرخ فرزندآوری زیر 2 است، حتی 
نتوانسته ایم نرخ جایگزین را تأمین کنیم که 
یک تهدید بزرگ برای کشــورمان است. 
اگر کشــوری نیروی جوان نداشته باشد، 
وابستگی اش به کشورهای بیگانه افزایش 
پیدا می کند و توان دفاع در برابر بیگانگان 
را ندارد و حیات آن به خطر می افتد. این 
نکته را یادآور شوم که در زمینه جمعیت، 
فقط بحث سیاست گذاری و قانون گذاری 
مطــرح نیســت و بایــد سیاســت های 
تشــویقی را نیز در نظر بگیریم. همچنین 
قانون گــذاری و برنامه ریزی های مان باید 
در جهت تحکیم بنیان خانواده، تســهیل 
امر ازدواج و تشویق به فرزندآوری باشد؛ 
عالوه بر آن بایــد کار فرهنگی هم انجام 
شود؛ ممکن اســت برخی  معتقد باشند 
عامل اصلی در کاهش نرخ فرزندآوری، 
اقتصــاد اســت؛ اما بنده معتقد هســتم 
فرهنگ نیز در این موضوع اثرگذار است. 
این موضوع به همه کمیســیون ها مربوط 
اســت و به عبارتی بحث فراکمیسیونی 
اســت و از این طریق پیگیری شود و تمام 
مجلس و دولت پای کار بیایند، کمااینکه 

در کنترل جمعیت همه پای کار آمدند.

عباس گودرزی
عضو هیئت رئیسه 

کمیسیون اجتماعی مجلس

به نظر می رسد اکثر کشورها در حال مواجه شدن با مسئله 
پیری جمعیت هستند؛ زیرا برخالف گذشته باروری کاهش 
پیدا کرده است. کشــورهایی مثل ژاپن زودتر از ما به سن 
پیری جمعیت رسیده اند و ما دیرتر به این مسئله می رسیم. 
در حال حاضر میزان افراد 65 سال به باال در کشور ما حدود 
7 درصد است، در حالی که میزان این افراد در ژاپن باالی 
20 درصد اســت؛ بنابراین ما نیز حدود 20 الی 30 سال 
دیگر به آن نقطه خواهیم رســید. پیامدهای پیری جمعیت 
به این دلیل است که به سبب زیاد بودن تعداد افراد سالمند 
در یک کشــور، بار اقتصادی بر جامعه زیاد می شود. برای 
نمونه دولت باید به این گروه از افراد خدمت رســانی کند؛ 
چرا که سالمندان به بیماری های مزمنی مبتال می شوند که 
هزینه های درمانی بسیاری هم دارند؛ اما الزاما اینطور نیست 
که این موضوع برای تمام جمعیت سالمندان اتفاق بیفتد؛ 
اگر ســالمندان افراد توانمندی باشند و از گذشته و جوانی 
پس انداز کرده باشند، شاید برای دولت ها مشکالت زیادی 
ایجاد نشود؛ اما این موضوع در کشور ما صدق نمی کند و 
سالمندان کشور ما غالبا روستایی هستند یا قبال شغل خوب 
یا پس انداز مناسبی نداشــته اند؛ بنابراین از نظر اقتصادی 

برای دولت مشــکل ایجاد می شود. از لحاظ فرهنگی نیز 
معتقد هستند اگر جمعیت ســالمندان زیاد شود، افکار و 
ایده های سالمندی در جامعه بیشتر حاکم می شود؛ چراکه 
سالمندان انسان های محافظه کارتری هستند و ممکن است 
جامعه حالت محافظه کارانه تری پیدا کند.کشوری مثل ژاپن 
که کشوری پیشرفته است و سالمندان زیادی دارد، مشکل 
خاصی از این نظر ندارد؛ در واقع این موضوع بســتگی به 
وضعیت هر کشــور دارد. این مسئله برای کشور ما تبعات 
بیشــتری دارد؛ چرا که ما مثل آنها سابقه توسعه ای نداریم. 
اگر بخواهیم از منظر امنیتی به ســالمند شدن کشور نگاه 
کنیم، ممکن اســت نیروی کار و توان اقتصادی کم شود و 
کشور با بحران مواجه شــود و نهایتا مجبور به وارد کردن 
نیروی کار از کشــور دیگری شــود؛ برای نمونه کارگران 
افغانستانی که در ایران کار می کنند، می توانند مشکل ساز 
باشند؛ چراکه ممکن است انطباق مناسبی با جامعه نداشته 
باشــند. اگر جامعه به اندازه کافی نیروی کار داشته باشد، 
ممکن است کشور به ورود تبعه دیگر کشورها نیاز نداشته 
باشد. در حال حاضر کاهش جمعیت به دلیل کم شدن زاد و 
ولد است؛ چراکه تمایل انسان ها به زاد و ولد کم شده است 
و عوامل مختلفی موجب این موضوع شده اند. در ایران به 
دلیل شرایط اقتصادی و بیکاری، جوان ها نمی توانند تشکیل 
زندگی دهند؛ بنابراین فرزندآوری کمتر از قبل می شود. یکی 
از راهکارهای دولت باید این باشد که شرایط اقتصادی را 
بهبود دهد و افراد بیشــتری دارای شغل شوند و پس انداز 
بهتری داشته باشــند که در این صورت تمایل به ازدواج و 
درنتیجه فرزندآوری بیشتر می شــود.بعد دیگر این قضیه، 
بحث اجتماعی و فرهنگی است؛ االن شرایطی در همه دنیا 

حاکم است که انسان ها از زندگی اجتماعی گریزان هستند و 
نمی خواهند ازدواج کنند، حتی افراد ثروتمند و کسانی که 
وضع اقصادی خوبی دارنــد، ازدواج نمی کنند؛ همه اینها 
ریشه های فرهنگی، ایده ای و عقیده ای دارد که فردگرایی در 
انسان ها زیاد شده اســت؛ در حالی که انسان ها در گذشته 
بیشتر درگیر اجتماعی شــدن بودند. با توجه به  فردگرایی 
انسان ها، آنها دیگر دوست ندارند ازدواج کنند یا بچه بیاورند 
که باید این مســائل از نظر فرهنگی تقویت شوند. در این 
صورت هم والدین و هم فرزندان نفع می برند؛ از این رو این 
کار نیاز به مطالعات روانشناسی دارد که انسان ها به زندگی 
عالقه مند شوند. در کشــور ژاپن با وجود شرایط اقتصادی 
خوب، تمایل به ازدواج کم شده است، در حالی مشکالت 
اقتصــادی ایران را ندارند؛ همه این مســائل ریشــه های 
فرهنگی دارند که باید بتوان با برنامه ریزی، زندگی اجتماعی 
را تقویت کرد. دولت می تواند راهکارهایی را ارائه دهد و 
دستگاه های فرهنگی باید انسان ها را به زندگی امیدوار کنند 
که در درازمدت انجام شدنی است، هر چند سخت باشد.
همانطور که گفتم، برخی انسان ها نمی خواهند ازدواج کنند 
یا اگر هم بخواهند، دیر ازدواج می کنند که همین دیر ازدواج 
کردن،  موجب بروز مشکالتی می شود. در گذشته میانگین 
ســن ازدواج کمتر از االن بود کــه عوامل مختلفی در این 
زمینه وجود دارد؛ برای نمونه در قدیم کمتر دختری درس 
می خواند و به دلیــل درس خواندن و تحصیالت باالتر از 
ازدواج سر باز نمی زد، اما االن اینطور نیست و دخترها بعد 
از درس خواندن به دنبال پیدا کردن کار هستند و بعد از آن 
به ازدواج فکر می کنند. همچنین تمایل به زندگی جمعی نیز 
کم شده و همگی این مسائل موجب شده سن ازدواج باالتر 

رود و وقتی خانم ها دیــر ازدواج می کنند، توانایی باروری 
کم می شــود که باید به دنبال درمان ناباروری بروند. همه 
این مسائل دست به دســت هم داده اند تا حتی اگر ازدواج 
هم زیاد شــود، زوجین تمایل کمتری به فرزندآوری داشته 
باشند. در این زمینه باید راهکارهای تحکیم خانواده اصالح 
شــود. در حال حاضر میزان طالق افزایش یافته که یکی از 
دالیل آن کم شدن قبح این کار است، حتی گاهی برای آن 
جشن می گیرند؛ از این رو باید در این زمینه کارهای فرهنگی 
انجام شود. در هر حال افزایش سن ازدواج منجر به کاهش 
جمعیت می شــود، در نتیجه باید در سنین مناسب ازدواج 
کرد.  مشکل دیگری که در کاهش فرزندآوری در کشور ما 
مؤثر است، شــاغل بودن بانوان است؛ در کشورهای دیگر 
نیز خانم ها شاغل هســتند، اما در کشور ما به دلیل نبودن 
سیســتم های حمایتی و مهدهای کودک مناســب و قوی، 
تمایــل به فرزندآوری کمتر می شــود، در حالی که به طور 
ذاتی همه، به ویژه خانم ها دوست دارند فرزند داشته باشند. 
این نکته را باید یادآور شد که میزان زنان شاغل 15 درصد 
است، در حالی که در کشورهای دیگر باالتر از 40 درصد 
است؛ بنابراین اشتغال زنان در کشورهای دیگر خیلی روی 
کاهش جمعیت مؤثر نیست. کاهش جمعیت بیشتر به دلیل 
داشــتن همان ایده های جدید است؛ برای نمونه می گویند 
می خواهیم به تعالی برسیم؛ یعنی خودگرایی افزایش پیدا 
کرده است که این موضوع باید از طریق راهکارهایی کمتر 
شود. در کشور ما عالوه بر موضوعات مطرح شده، موضوع 
اثرگذار دیگر بحث مســاوات در خانواده است؛ از لحاظ 
سنتی شــوهر کمتر به خانم خود در خانه کمک می کند و 
خانم شــاغل عالوه بر خانه داری و بچــه داری، باید بیرون 

از منزل هم کار کند که این سیســتم ها نیز باید تغییر کنند و 
مشارکت مردان بیشتر شود تا امیدواری زن ها نیز باال برود. 
کشورهای دیگر مثل نروژ از این سیستم ها استفاده کرده اند 
و مردان را در امر خانه داری دخیل کرده اند؛ بنابراین زن ها 
فراغت بیشتری پیدا کرده اند و از این طریق توانسته اند میزان 
بــاروری را افزایش دهند. ما هم می توانیم این کار را انجام 
دهیم، اما کمی سخت اســت. در ایران خانمی که شاغل 
اســت، اگر بعد از مرخصی زایمان دو روز دیرتر ســر کار 
خود برود، ممکن اســت اخراج شود که این موضوع باید 
از لحاظ قانونی و عرفی اصالح شــود؛ نباید اینطور باشد 
که یک سازمان این موضوع را رعایت کند و سازمان دیگر 
نه؛ باید بتوان از این طریق امیدواری را در خانواده ها بیشتر 
کرد؛ بنابراین برای ثبات و افزایش جمعیت باید همه کمک 
کنند و دولت باید سیستم های رفاهی را افزایش دهد. قبال 
گفته شــده بود به ازای تولد هر فرزند،  یک میلیون تومان به 
خانواده می دهند که راهکار خوبی بود. دولت باید بتواند از 
هر طریقی مثل دادن پول، مرخصی بیشــتر و... خانواده ها 
را به داشتن فرزند تشــویق کند. یکی از نکات قابل توجه 
این اســت که همه باید بدانند داشتن فرزند خوب است و 
در ســالمندی در بهبود کیفیت زندگی والدین مؤثر است. 
والدین حتی با یک تماس فرزند خود خوشحال می شوند که 
این در تقویت وضعیت روحی و روانی مؤثر است؛ بنابراین 
خانواده ها حداقل باید دو فرزند داشته باشند؛ البته نمی توان 
اجبار کرد و باید از طریق راه های غیرمســتقیم زوجین را 
تشــویق به فرزندآوری کرد و دولت هــم از هر طریقی که 
می تواند والدین را حمایت کند که البته نیازمند همگام بودن 

این موضوع با توان اقتصادی کشور است.  

شرایطی که در حال حاضر کشور ما از لحاظ بافت، ساختار، ترکیب، کمیت 
و کیفیت جمعیت گرفتار آن است، نمایانگر برایندی مطلوب، شایسته و پایدار 
برای آینده جغرافیای انسانی کشور نیست. طبیعتا هر کشوری با آسیب پایه 
اساســی خود، یعنی »جمعیت« مواجه شود، باید منتظر پیامدهای ناگواری 
باشد. کشور ما به لحاظ جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کوریدور ژئوپولیتیک 
جهانی از جمله کشــورهایی است که اگر با پیری جمعیت یا منحنی نزولی 
 با عواقــب و پیامدهای خاصی در بعد 

ً
کاهش جمعیت مواجه بشــود، قطعا

جغرافیای سیاسی و در نهایت در بعد امنیتی و سرزمینی مواجه خواهد شد.
ایران در حــال حاضر در دو بعد شــرایط نگران کننــده دارد؛ یک بعد، 
کاهش میزان باروری در کشــور است که متأسفانه هر 10 زن جوان در ایران 
به طور میانگین 11 فرزند به دنیا می آورند که این میانگین برای کشــور بسیار 
نگران کننده است و بعد دوم قضیه هم نوع توزیع جغرافیایی جمعیت است. 
درســت اســت که در حال حاضر منحنی باروری کشور روند نزولی را طی 
می کند، اما در برخی مناطق کشور، شدت باروری بسیار باالست که این عدم 
تعادل هم می تواند عدم توازن در فرصت های جغرافیایی ســرزمینی را برای 

ایران به وجود بیاورد.
به نظر می رسد موضوع جمعیت کشور ما از سال 2035 یا شاید هم زودتر 
از آن، به بحرانی فراتر از بحران های فعلی کشــور تبدیل شــود و حال سؤال 
 باید چه کار کرد؟ به نظر بنده بررســی بی طرفانه علمی 

ً
اینجاســت که واقعا

موضوع و توجیه مردم ایران، به ویژه نسل جوان حال حاضر و نسل نوجوانی که 
در دهه های آینده تبدیل به نسل جوان و بارور کشور می شوند، ضروری است و 
می توان از طریق سازوکارهای علمی این موضوع را حل وفصل کرد؛ البته این 
مسئله باید دسته بندی شود و روی آن مطالعات علمی صورت گیرد و آسیب ها 
 دالیل مختلفی وجود دارد 

ً
بی طرفانه و بدون نگاه حکومتی بیرون بیاید. مسلما

که اآلن کشــور را به این روز انداخته است. مهم ترین توجیه در سطح افکار 
عمومی و افرادی که در مسیر باروری هستند، ولی زیر بار مسئولیت نمی روند، 
وضعیت بغرنج و بحرانی اقتصادی و چالش های ناشــی از معیشت عادی 
است که دست آویز نســل جوانی شده که یا تشکیل زندگی نمی دهند یا اگر 

تشکیل زندگی می دهند، از فرزندآوری شانه خالی می کنند.
آیا صرفا وضعیت اقتصادی عاملی است برای شانه خالی کردن از باروری 
در کشــور یا عوامل دیگری در این زمینه وجود دارند؟ معتقد هستم در کنار 
عامل اقتصاد، تغییر ذائقه نســل جوان در این امر دخیل اســت که متأسفانه 

ناشی از تقلید نادرست از سیاست های غلط و تعمدانه یک سری از گروه های 
 به دلیل غرض ورزی با 

ً
سیاسی و افرادی است که بدون پشتوانه فکری و صرفا

کشور، اجازه زاد و ولد و باروری را نمی دهند، یا نهایتا به سمت تک فرزندی 
پیش می روند.

در این زمینه ســه راهکار وجود دارد؛ یکی کوتاه مدت اســت که در این 
راهکار باید زدودن هرگونه نگرش منفی نسبت به فرزندآوری در اولویت کار 
باشــد که این مهم ترین مسئله حاکمیت در ابعاد ملی است و در این موضوع 
همه عناصر و عوامل حاکم، نقش آفرینی می کنند؛ یعنی صرف اینکه دولت را 
متولی این کار بدانیم، اشتباه بزرگی است؛ بنابراین راهکار کوتاه مدت زدودن 
آثار منفی است که متأسفانه جامعه کنونی به دلیل تغییر ذائقه نسل جوان، به آن 
گرفتار شده و این مسئله فراگیر است و ربطی به اعتقادات ندارد، حتی بسیاری 
از خانواده های معتقد و مذهبی هم گرفتار این مســئله هستند؛ بنابراین باید 
جامعه را توجیه کرد. نکته دوم سازوکارهای تشویقی است که در کوتاه مدت 
 باید برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت داشت؛ 

ً
به نتیجه منجر نمی شود و حتما

در این راهبرد باید برای گروه های فرزندآور جامعه ســازوکارهای تشــویقی 
باثبات و پایداری در نظر گرفته شود.

در حال حاضر درصد اندکی از جامعه بسیار برخوردار آن که طبقه ثروتمند 
آن هستند، به جای فرزندآوری، به پذیرش فرهنگ غلط نگهداری از حیوانات 
روی آورده انــد؛ همه این افراد را نمی توان محکوم کرد که فرزند بیاورید؛ اما 
از طریق مکانیزم های قانعی می شود با وضع کردن مالیات های سنگین برای 
این گروه از مرفهان و تزریق آن به بخش میانی که اعتقاد به فرزندآوری دارند، 
از آنها در زمینه فرزندآوری حمایت کرد؛ این سیاســتی است که در خیلی از 

کشورهای دنیا اعمال می شود.
مسئله بعدی مکانیزم های تنبیهی است؛ هیچ دلیلی وجود ندارد افرادی که 
ازدواج می کنند و از تمام بســترهای الزم زندگی های غربی، اجتماعی حتی 
درآمدی کشور ارتزاق می کنند، به بهانه نبود درآمد کافی از فرزندآوری سر باز 
بزنند. به نظر بنده در این دو مورد باید مجلس ورود کند؛ چراکه به قوانین قوی 

با ضمانت های اجرایی کافی نیاز دارد و به این موضوع باید توجه قرار شود.
موضوع ســوم این اســت که مناطق جنوبی کشــور ما در حال حاضر به 
شدت در معرض آسیب هستند؛ با وجود اینکه دو هزار و 36 کیلومتر ساحل 
انحصاری به عنوان یک منطقه بکر و بسیار ارزشمند در حوزه خلیج فارس و 
دریای عمان داریم، متأســفانه این مناطق سهم بسیار ناچیزی از نسبت کلی 
جمعیت ایران را دارند که حدودا زیر 11 درصد است؛ در حالی که اگر بستر 
توسعه و شرایط اسکان دائم یا اسکان درازمدت برای این مناطق فراهم شود، 
عالوه بر اینکه می تواند به عنوان قطب اقتصاد ملی ایران باشد، می تواند کانون 
ثبات جمعیتی ایران هم شود. جنوب ایران به تنهایی ظرفیت بیش از 40 الی 

50 میلیــون نفر جمعیت را دارد که به نظر بنده در این موضوع باید نهادهای 
متولی، اعم از دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی دست به دست هم دهند 
و به طور جدی روی این موضوع سرمایه گذاری کنند. اقلیم نامطلوب و وجود 
گرمای بیش از حد و عدم برخورداری از منابع پایه، همگی بهانه و نشان دهنده 
بی کفایتی در برنامه ریزی اســت. چطور کشــورهای عربی و حوزه جنوبی 
خلیج فارس که به مراتب اقلیمی بدتر از کشــور ما دارند، جزء کشــورهای 
توسعه یافته هستند، جمعیت باثبات و رشد جمعیتی فوق العاده ای دارند؟ در 
واقع آنها توانسته اند با به کارگیری به موقع فرصت ها، ثروت ها و منابع و اعمال 
قانون های شفاف و سخت گیرانه، این مناطق را به آبادترین مناطق جهان تبدیل 

کنند، اما بسیاری از مناطق جنوبی کشور ما به بیغوله تبدیل شده اند.
به نظر بنده ســرمایه گذاری روی جنوب ایران و گرفتن بار فشار از تراکم 
 مناطق 

ً
جمعیت در مناطق مرکزی، مثل تهران، مشهد، اصفهان و مخصوصا

شــمالی که واقعا فراتر از توان اکولوژیــک بار جمعیتی را تحمل می کند، با 
یک برنامه هدفمند، قدرتمند و با قابلیت اجرایی و نظارت قوی و سوق دادن 
ثروت های ملی به مناطق جنوبــی، می تواند تعادل جمعیتی را به آن مناطق 
برگرداند و زمینه را برای اســکان جمعیت متراکم در آن منطقه فراهم کند. 
این نکات مواردی اســت که حتما باید درباره آِینــده جمعیتی ایران به آنها 
توجه شود، وگرنه تردید نکنید در 30 سال آینده کشور، ایران با تغییر ساختار 
جمعیتی مواجه خواهد شــد و جمعیت مهاجرانی که از کشورهای همسایه 
شرقی وارد ایران می شــوند، می توانند بخش قابل توجهی از سرزمین ما را 
اشغال کنند. عالوه بر آن، رقابت بزرگ قدرت های جهانی هم است که بخشی 
از بار این رقابت ها را منطقه خلیج فارس به دوش می کشد که اگر مناطق ما در 
آن بخش ها خالی از سکنه باشد، ما در فرایندی تحمیلی و جبری جغرافیایی 
و ژئوپولیتیک حتی ممکن است بخشی از این مناطق خالی از سکنه را برای 

همیشه از دست بدهیم. 

حسین محمودیان
 دانشیار جمعیت شناسی

 دانشگاه تهران

کیومرث یزدان پناه ِدرو
 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

شهال کاظمی پور
جمعیت شناس و عضو هیئت علمی  دانشگاه 

خ رشد جمعیت کاهش یافته است؟ چرا نر

 یکی از مشــکالتی که در بحث کاهش جمعیت قابل 
مشــاهده اســت، ازدواج نکردن جوان هاست. به نظر 
می رسد یک مشــکل عمده فرهنگی در حوزه تشکیل 

خانواده و ازدواج به وجود آمده است.
 به عبارتی باور ذهنی اشــتباهی بیــن افراد جامعه 
ایجاد شــده اســت که اگر ازدواج کنند، ممکن است 
به اختالفات شــدید و طالق منجر شود، یا از یکدیگر 
توقعات غیرمعقول دارند؛ عالوه بر این مسائل فرهنگی، 
مشــکالت اقتصادی و اجتماعی نیز همگی دست به 
دســت هم داده اند تا جوان های جامعه امروز انگیزه ای 

برای ازدواج نداشته باشند.
  یکی از موانع ازدواج اقتصاد و مسکن است؛ اما اگر 
واقعا کسی بخواهد از روی عالقه ازدواج کند، نگاهی 
به این موارد ندارد؛ امــا چون برخی باورهای غلط در 
ذهن جوان های جامعه شکل گرفته است که اگر ازدواج 
کنید، ممکن است به دعوا یا خیانت منجر شود، یا اینکه 
دچار مشکالت اقتصادی می شــوید، ازدواج ها کمتر 
شــده اســت؛ بنابراین همه باید در کنار هم و با کمک 
یکدیگر ریشه مشکل تولید مثل و جمعیت را که ازدواج 

عوامل از  ذهنیمجموعه ای  غلط  باورهای 
حسن لطفی

 عضو کمیسیون اجتماعی 
و نماینده مردم رزن در مجلس

اســت، حل و موانع آن را برطرف کنیم. در واقع انگیزه 
ازدواج در جامعه از بین رفته است؛ برای نمونه بر اساس 
آمار ارائه شــده سال 1394 در استان همدان، 43 هزار 
جوان باالی 30 ســال داشتیم که ازدواج نکرده بودند؛ 
وقتی به این مباحث ورود کردیم، متوجه شــدیم قبل از 
مسائل اقتصادی و مسکن، مباحث فرهنگی و باورهای 
اشــتباهی مطرح بوده که در ذهن جوان ها شکل گرفته 

است. 
مباحث فرهنگــی نیاز به قانون و نظــارت ندارد و 
باید کاری کــرد انگیزه ازدواج در جوان ها زیاد شــود 
و باورهای غلط در ذهن آنهــا از بین برود که برای این 
امر باید متخصصان جامعه، از جمله جامعه شناس ها، 
روانشــناس ها و جمعیت شــناس ها ورود پیدا کنند و 
اعتقادهای گذشــته را که ضعیف شده است،  تقویت 

کنند.  
واضح اســت وقتــی ازدواج صــورت نمی گیرد، 
جمعیت کاهش پیدا می کند؛ البته نکته دیگری که آن هم 
ریشه فرهنگی دارد، این است که وقتی ازدواجی انجام 
می شود، به دلیل شبهاتی که بین زوجین وجود دارد و با 
کوچک ترین مســئله ای نسبت به یکدیگر سوءظن پیدا 
می کننــد، انگیزه ای برای فرزنــدآوری نمی مانند؛ پس 
نتیجه می گیریم بسیاری از مشکالت مربوط به جمعیت، 
فرهنگی است که اثر خود را در کاهش آن گذاشته است. 
یکی از مسائلی که رهبر معظم انقالب بر آن تأکید 
دارند، همیــن بحث افزایش جمعیت اســت که باید 
هیئت رئیســه مجلس این موضــوع را در اولویت ها و 

دستورکارهای خود قرار دهد.  

ها مد پیـــــا
اساسا افزایش سن ازدواج در کاهش جمعیت، هم می تواند مؤثر باشد و هم 
غیرمؤثر،  و بستگی به این دارد که زوجین از قبل تصمیم بگیرند می خواهند 

چند فرزند داشته باشند. 
تأخیر در ازدواج در سه حالت بر باروری و درنتیجه جمعیت اثر می گذارد؛ 
برای نمونه اگر زوجین تصمیم گرفته باشند یک بچه داشته باشند، در صورتی 
که زود هم ازدواج کرده باشند و به همان یک فرزند بسنده کنند، رشد باروری 
و جمعیت کاهش پیدا می کند؛ اما اگر تصمیم گرفته باشند، سه فرزند داشته 
باشــند، اگر دیر هم ازدواج کنند و هر ســه فرزند را به دنیا بیاورند، اثری بر 

باروری ندارد. 
یک احتمال دیگر وجود دارد که افزایش سن ازدواج در برنامه ریزی زوجین 
برای بچه دار شدن اثر می گذارد؛ مثال شخص تصمیم می گیرد دو یا سه بچه 
داشته باشــد، اما چون دیر ازدواج کرده، ممکن است زمان بچه دار شدنش 
به تعویق بیفتد یــا اینکه به تعداد بچه کمتر یا تک فرزندی اکتفا کند؛ چرا که 

احتمال باروری خانم ها از یک سنی به بعد سیر کاهنده پیدا می کند.
 توجه داشته باشیم در دهه 60 سالی دو میلیون تولد داشتیم که وقتی به سن 
ازدواج رسیدند، حدود 800 الی 900 هزار ازدواج در سال داشتیم، اما اکثر 
این افراد ازدواج کردند و متولدان دهه 70 به ســن ازدواج رسیده اند که در آن 
دهه سالی یک میلیون و 200 هزار تولد داشتیم که به تناسب تولد کمتر، میزان 

ازدواج هم کم شده است. 
می توان گفت در یک مقطع کوتاه، تأخیر در ســن ازدواج، بر ازدواج اثر 

می گذارد، اما در بلندمدت اثر نمی گذارد.

 تأخیر در ســن ازدواج دو حالت دارد؛ تحقیقات ما نشــان داده تأخیر در 
ازدواج برای آقایان تغییری نکرده و دو یا سه سال بوده که ناشی از شهرنشینی، 

تحصیالت و اشتغال است،
 اما این موضوع برای خانم ها بیشــتر از آقایان افزایش داشته و حدود پنج 
سال بیشتر از قبل شده است. ممکن است تأخیر در ازدواج برای خانم ها به 
دلیل دسترســی به فرصت های بهتر زندگی، مثل تحصیالت و شغل باالتر 
و به انتخاب خود باشــد؛ اما اگر این تأخیر در ازدواج ناخواسته بوده و دختر 
فرصت ازدواج پیدا نکرده باشد، در نتیجه دچار مضیقه در ازدواج می شود که 

این پدیده برای متولدان دهه 60 بسیار اتفاق افتاده است.
البته در این گروه هم تأخیر در ازدواج در فاز اول خودخواسته بوده است 
و برای خودسازی، دستیابی به شغل و تحصیالت بهتر شرایط ازدواج را از 
دست داده اند و حاال که می خواهند، ازدواج کنند تعداد مردانی که می توانند 

با آنها ازدواج کنند ، کم شده است.
حال برای اینکه جمعیت کشور باثبات، فعال و پویا باشد، زوجین باید به 
طور متوســط 2/5 فرزند داشته باشند و در کل میانگین این عدد باید باالی 
2/1 باشــد تا ساختار جمعیتی کشور در همین وضع ثابت بماند. در گذشته 
فرزندآوری خودخواســته نبوده و بچه آوردن به دنبال ازدواج اتفاق می افتاده 
اســت؛ اما اکنون خانم ها نگران این هســتند که مادر خوبی باشند و فرزند 
خوبی تحویل جامعه بدهند و سعی می کنند خودسازی داشته باشند و روی 
انتخاب همسر هم دقیق تر هستند و همه اینها برای این است که فرزند بهتری 

تربیت کنند.
 عمدتا دخترانی که در ســن باالتر ازدواج می کنند، می خواهند زندگی 
باثبات و همسر هم کفو و هم فکر داشته باشند؛ اما در گذشته اینطور نبوده و 
خانم برای فرزندآوری تصمیم نمی گرفته و ناخواسته فرزند می آورده است که 
بعضی از بچه ها آینده بهتری کسب می کردند و بعضی ها این طور نبودند و این 

خیلی دست والدین نبوده است.
می توان گفت این مسائلی که برای خانم های ما مطرح است، به اشتغال 
ربطی ندارد؛ چرا که اگر غیر از این بود، زنان خانه دار باید فرزندان بیشتری 
می داشــتند، در حالی که این طور نیست و میانگین تعداد فرزندان با مادران 
شاغل و غیر شاغل خیلی با هم فرق نمی کند. البته شاغل بودن مادر ممکن 
است یک  سری مضیقه ها برای مادران ایجاد کند، اما سؤال اینجاست که زنان 

خانه دار چه مشکلی دارند که کم بچه می آورند؟
 تحقیقات ما نشان می دهد از یک طرف وسواسی که برای کیفیت زندگی 
خود و همسر و فرزندان دارند و می خواهند فرزند بهتری تحویل جامعه دهند 
و از طرف دیگر مشــکالت اقتصادی موجب کم شــدن زایش شده است. 
منظور از بحث اقتصادی فقر و بیکاری نیست، بلکه منظور مشکالتی است 

که موجب می شود افراد آستانه مالی خود را مبهم ببینند؛ چراکه وقتی برای 
آینده برنامه ریزی می کنند و می بینند که جواب نمی دهد، سعی می کنند برای 

جبران این نگرانی از خود مایه بگذارند و  فرزند کمتری داشته باشند. 
مســئله ناباروری همیشه در کاهش جمعیت مؤثر بوده و در حال حاضر 
ناباروری هم در خانم ها و هم آقایان زیاد شده است. شاید در گذشته ناباروری 
در آقایان خود را نشــان نمی داد، اما االن این طور نیست و عوامل مختلفی، 
مثل تأخیر در ســن ازدواج، آلودگی های زیست محیطی، بی بند و باری های 
اجتماعی و ارتباطات غیرمتعارف روی باروری جامعه اثر گذاشته و تولدها 

را کاهش داده است.
 بنده به پیشگیری قبل از درمان معتقد هستم و دولت ها باید قبل از اینکه 
جوان ها به ســمت ناباروری بروند، برنامه ریــزی کنند؛ چرا که اگر زوجین 
نابارور شوند سپس برای بارور شدن از آنها حمایت شود، جواب نمی دهد؛ 

بنابراین باید این مسئله ریشه ای حل شود و جلوی علل ناباروری را گرفت. 
درباره موفقیت کشــورهای دیگر در بحث ثبات و افزایش جمعیت باید 
گفت این موضوع بستگی به این دارد که چه عواملی منجربه کاهش جمعیت 
شــده اند. 50 الی 60 درصد کاهش جمعیت در کشور ما شبیه کشورهای 
دیگر اســت، اما حدود 40 الی 45 درصد عوامل درون جامعه ای داریم که 
در کشورهای دیگر نیست. عامل اصلی کاهش جمعیت در کشورهای دیگر، 
توسعه بوده و هر چه بیشتر توسعه پیدا کرده اند، بارداری کمتر شده و به سمت 

رفاه رفته اند. 
انســان هایی که به ســمت رفاه می رونــد، می خواهند اوقــات فراغت 
بیشــتری داشــته باشــند؛ در نتیجه فرزندآوری را تقلیل می دهند؛ بنابراین 
سیاست های شــان در راستای این اســت که اوقات فراغت شان کم نشود و 
دولت ها از طریق تأمین مالی، شیرخشک، افزایش مرخصی زایمان مادر و 

پدر و نگهداری فرزند از آنها حمایت می کنند.
اما اگر همین حمایت ها و برنامه ها درون کشــور ما اجرا شــود، جواب 
نمی دهد؛ به دلیل اینکه تا زمانی که آن 45 درصد عوامل درون جامعه ای را 
حل نکنیم، تعداد باروری ها افزایش نمی یابد. زوجین در کشور ما نگران آینده 
هستند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته این نگرانی وجود ندارد؛ چرا 
که می دانند تأمین اجتماعی وجود دارد و اگر پیر شوند، بیمه های اجتماعی از 

آنها حمایت می کنند و از نظر پزشکی نیز مشکلی ندارند. 
جوان های ما با توجه به افزایش ســطح سواد و آگاهی و اشراف بیشتر در 
مسائل جامعه و سواد سیاسی باال، آینده نگری باالیی دارند و وقتی می بینند 
هیچ امیدی بــه آینده ندارند، عمال از خود مایــه می گذارند و بچه کمتری 
می آورند؛ بنابراین ما باید ابتدا در ســاختارهای جامعه تجدید نظر داشــته 

باشیم.

راهـــــکارها

 نگاهی به پیامدهای کاهش
  نرخ رشد جمعیت 

و راه های جلوگیری از آن
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۱۰
تاریخ

یکی از تاریخی ترین اســناد به جا مانده از حضرت 
امام خمینی)ره(، پیامی است که در ۱5 اردیبهشت 
۱323 در سن ۴2 سالگی خطاب به علمای اعالم 
و ملت ایران نوشــتند و ایشــان را به قیام برای خدا 
کم 

ُ
ما أِعظ  إنَّ

ْ
ل

ُ
دعوت کردند. این نامه با آیه شریفه »ق

رادی« )ســبأ/ ۴6( 
ُ
ِه َمثنی  َو ف

ّ
وُموا ِلل

ُ
ق

َ
ٍة أْن ت

َ
ِبواِحــد

آغاز می شود و در آن از روحانیون اسالمی، علمای 
آیین دوست،  ربانی، دانشمندان دین دار، گویندگان 
دیــن داران خداخــواه، خداخواهان حق پرســت، 
حق پرستان شــرافتمند، شــرافتمندان وطن خواه و 
وطن خواهان باناموس می خواهند موعظت خدای 
جهان را بخوانند و یگانه راه اصالحی را که پیشنهاد 
فرموده، بپذیرند و ترک نفع های شخصی کنند تا به 
همه سعادت های دو جهان نائل شوند و با زندگانی 

شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوند.
این نوشته به خوبی جهت گیری کالن فعالیت های 
اجتماعی ـ سیاسی حضرت امام)ره( در طول نیم قرن 
پس از آن را نشــان می دهد که مبتنی بر آموزه های 
اسالمی تنظیم شــده است. این خط در تمام دوران 
زندگی فقیه بزرگ جهان اســالم تداوم داشته است 
و ایشــان در همه مراحل مبارزه، علما و مردم را به 
مبارزه ای این چنینی دعوت کردند. در این منطق »تا 
شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، 
ما هســتیم.«)2۹ تیرمــاه ۱36۷( در این رویکرد 
»ما بر ســر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما 
ه را بر قلل رفیع 

َّ
 الل

ّ
تصمیــم داریم پرچم ال الــه اال

کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.«آنچه در این 
مبارزه به عنوان هدف تعریف شده، نه قدرت طلبی 
نه حتی پیروزی ظاهری است، بلکه حرکتی است 
که خاســتگاهی تکلیف گرایانــه دارد و نتیجه فرع 
آن اســت؛ به تعبیر امــام)ره(: »همه مــا مأمور به 
ادای تکلیف و وظیفه ایم، نــه مأمور به نتیجه.« )2 
فروردین ماه ۱368( حضرت امام خمینی)ره( پس از 
پیروزی انقالب اسالمی به شرح چگونگی مبارزات 
ملت ایران اشــاره و چنین تعریف می کنند: »از اول 
که شما نهضت کردید، هیچ کس شاید احتمال این 
معنا را نمی داد که یک ملتی که نه نظامی هســتند و 
نه تدریب نظامی دارند و نه اســلحه دارند و نه ساز 

و برگ جنگــی دارند، اینها بر یک قدرتی که دارای 
همه چیز بود غلبه کنند؛ هیچ همچو احتمالی در دنیا 
داده نمی شد. اشخاص زیادی می گفتند، از خود ما 
هم، از خود ملت ایران هم اشخاص سیاسی، متفکر 
می گفتند که این یک امر نشدنی است و نمی شود که 
با دست خالی، در مقابل یک همچو قدرتی قیام کرد؛ 
جز اینکه یک کشته ای بدهیم و اثری نداشته باشد، 
نتیجه ای حاصل نمی شــود. آنها هم نظر مصلحت 
داشتند؛ لکن بعضی شان که با من صحبت کردند، 
به ایشان گفتم که ما یک تکلیفی داریم، ادا می کنیم. 
ما به شــرط غلبه قیام نمی کنیم، ما می خواهیم یک 
تکلیفی ادا بکنیم. اگر غالب شدیم که نتیجه هم به 
دست آمده و چنانچه غالب نشدیم و کشته شدیم، 
انبیا هم خیلی شان، اولیا هم خیلی شان قیام می کردند 
فیم 

ّ
و نمی توانستند به مقصد خودشان برسند. ما مکل

کــه در مقابل یک همچو ظلمی که در آســتانه این 
است که اسالم را وارونه کند و کج فهمی ها اسالم را 
صدمه بزنند، ما می خواهیم که در مقابل یک همچو 
بدعت هایی اظهار نظر بکنیم، چه غالب بشویم و چه 
نشویم.« )28 مردادماه ۱35۹(این مبارزه البته مبتنی 
بر اصولی اســت کــه آن را از مکاتب مادی مدعی 
مبارزه همچون مارکسیسم، جدا می کند؛ مهم ترین 

آن اینکــه مبارزه در اینجا اصالت ابزاری داشــته نه 
هدفی، و برای تحقق آرمان های الهی و گســترش 
عدالت و رفــع ظلم و فقر و جهل بــه کار می آید. 
همچنین در این مکتب این  گزاره که »هدف وسیله 
را توجیــه می کند« بی اعتبار اســت و ابزار نیز باید 
مشروعیت دینی و عقالنی داشته باشد تا بتواند برای 
تحقق اهداف به خدمت گرفته شود. حدود 26 سال 
بعد، در  بهمن ماه سال ۱3۴8 بود که در درس های 
خارج فقه حضرت امام)ره( در نجف، برای اولین 
بــار مبحث تشــکیل حکومت اســالمی در زمانه 
غیبت و نظریه والیت فقیه ایشان مطرح شد. در این 
مجموعه که در قالب کتابی با عنوان »والیت فقیه« 
در سال ۱3۴۹ به چاپ رســید، حضرت امام)ره( 
ابتدا به نقشه های دشمنان برای نابودی اسالم اشاره 
کردند و با بیاناتی مستدل، به شبهاتی از قبیل اینکه 
اسالم در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه 
را اداره کنــد و یا اینکه موازین حقوقی آن برای حل 
مشــکالت جامعه ضعیف و ناتوان اســت، پاسخ 
می دهند و القائات دشمنان در ایجاد زمینه الزم برای 
جدایی دین از سیاست، حتی در حوزه های علمیه را 
تحلیل می کنند پردازند و در نهایت الگوی حکومت 
اســالمی به عنوان مکانیســم صحیح اداره جامعه 

پیشنهاد می شود.حضرت امام)ره( در این جلسات 
تبلیغ و ترویج جدایی دین از سیاست را دست پرورده 
استعمار می دانند که تالش می کند علمای اسالم را 
از مردم و مبارزان راه آزادی و استقالل جدا کند و بر 
این کشور مسلط شود تا در نهایت ثروت های کشور 
را به غارت ببرد. ایشــان با طرح این مقدمه و با ذکر 
اینکه رسول اکرم)ص( در رأس تشکیالت اجرایی و 
اداری جامعه مسلمانان قرار داشتند، به طرح مسئله 
حکومت اســالمی و دالیل و ضرورت آن مشغول 
می شوند. حضرت امام)ره( در ابتدای سخن چنین 
فرموده بودند که »هرکس عقاید و احکام اســالم را 
حتی اجماال دریافته است، چون به والیت فقیه برسد 
و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد 
و آن را ضروری و بدیهی خواهد شــناخت.« ایشان 
دالیلی را برای ضرورت تشکیل حکومت اسالمی 
ذکر می کنند که مهم ترین آن عبارتند از: ۱ـ سنت و 
رویه رسول اکرم)ص( در تشکیل حکومت و اجرای 
قوانین اسالم و تعیین جانشین ؛ 2ـ ضرورت استمرار 
اجرای احکام اســالم و تعطیل ناپذیر بودن قوانین 
 آن؛ 3ـ رویه امیرالمؤمنیــن علی بن ابی طالب)ع(؛ 
۴ـ ماهیــت و کیفیت قوانین اســالم، چون احکام 

مالی، احکام دفاع ملی، احکام حقوقی و جزائی . 
حضرت امام)ره( در ادامه با اســتناد به اخبار و 
احادیثی منقول از ائمه اطهار)ع( و تبیین و توضیح 
آنان به طریقی که برخی علمای پیشین از قبیل محقق 
کرکی، فقیه عصر صفوی در »الخراجیات«، محقق 
اردبیلی در »مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد 
األذهان« و مال احمد نراقــی در »عوائداالیام« در 
پیش گرفته بودند، با استناد به »مقبوله عمربن حنظله« 
و دیگر احادیث به اثبات داللت اخبار و روایات به 
حکومت اسالمی و والیت فقیه مشغول می شوند و 
نشان می دهند آنچه ایشــان از سیاست و حکومت 
می پسندند و باور دارند، برآمده از اسالم و با هدف 
اجرای شریعت اسالم است.این مجموعه به خوبی 
تصویر کلی حکومتی را که حضــرت امام)ره( در 
اندیشه تشکیل آن است، ترسیم می کند؛ حکومتی 
اسالمی که در آن اجرای شریعت اسالمی متضمن 
اســالمی بودن آن اســت و قوانین و چارچوب آن 
برآمده از اسالم خواهد بود. حکام و مسئوالن نظام 
اسالمی نیز وظیفه خود را تأمین منافع ملی از طریق 

اجرای شریعت می دانند.

بنی صــدر در مردادماه ۱36۰ به همراه 
مسعود رجوی رئیس گروهک منافقین 
از ایران گریخت، در حالی که کمتر از دو سال بر 
کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود. این دوران 
نیــز مملــو از خیانت هایی بود که ســرانجام به 
رفیق دوست«  انجامید. »محســن  برکناری وی 
هم زمــان با دوران ریاســت جمهوری بنی صدر، 
مسئول تدارکات سپاه شــد؛ از این رو خاطرات 
جالبی از آن روزها دارد. وی در بخشــی از کتاب 
خاطراتش که مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ و 
منتشر کرده است، با افشای نمونه ای از خیانت های 
بنی صدر می گوید: »یکی از اقدامات ما، گماشتن 
تنی چند از افرادی خودی در دفتر بنی صدر بود تا 
اخبــار آن دفتر را برای ما بیاورنــد. آن افراد را از 
طریق سرهنگ حاتمی در آن دفتر گماشتیم. او بعد 
از چند وقت خوشحال آمد و ۱5 ـ ۱۰ ورق کاغذ 
برای ما آورد که این کاغذها نتیجه  مذاکرات یک 
عده ای بود که غیر از نویســنده بقیه اسم های شان 
بود: ابوالحسن بنی صدر و فتح الله بنی صدر )برادر 

سدیفی،  سودابه  بنی صدر(،  ابوالحسن 
غضنفرپور، سالمتیان و جعفری. 
موضوع جلسه آن بود که چگونه 
قداست امام را نزد مردم بشکنیم؟ 
بعــد بحث کرده بودنــد که االن 
نمی توانیم بــه حریم امام نزدیک 
بشویم، باید سیستم را جور دیگر 
کنیــم. اول از آقایــان بهشــتی، 
خامنه ای و هاشمی شروع کنیم، 
بعــد روی آقای منتظری متمرکز 
شــویم، ســپس روی خود امام 

تمرکز کنیم. راهش هم این اســت که در روزنامه  
انقالب اسالمی یک ســتونی در صفحه  آخر باز 
کنیم و به اصطالح انتقاد مردم از مســئوالن را در 
آنجا مطرح کنیم. در آن جلسه تصمیم گرفته بودند 
که خودشان هم نامه بنویســند و آرم آرام، شیب 
انتقــادات را متوجــه امام کننــد. موقعی که این 
صورت جلســه  دفتر بنی صدر به دست ما رسید، 
روزنامه  انقالب اســالمی این سیاست را شروع 
کرده و چند ستون هم چاپ شده بود. من و محسن 
رضایی چند شماره از آن روزنامه ها را کپی کرده، 
خدمــت امام به جمــاران بردیم. وقتــی امام آن 
مستندات را تحویل گرفتند، یک دفعه دیدیم امام 
عینک شان را عوض کردند و همه  این ۱5 صفحه 
را خواندند، اما تا کردند گذاشتند زیر پتو و گفتند: 
بروید از او اطاعت بکنید. تا اینکه چهار ماه قبل از 
برکناری بنی صدر من یک روز خدمت امام رفته 
بودم. آخر مالقات گفتم آقا من یک ســؤال دارم. 
امام قبول کردند و من گفتم: شــما آقای بهشتی، 
خامنه ای و هاشمی را خوب می شناسید. اینکه در 
مقابل این حمله و ظلمی که بنی صدر 
به اینها می کند، شما چطوری از 
حمایــت  بنی صــدر  آقــای 
می کنیــد؟ امــام نگذاشــتند 
جمله ام تمام بشود؛ با عصبانیت 
فرمودنــد: مــن از بنی صــدر 
حمایــت نمی کنم. بــرای من 
بنی صدر مهم نیست، برای من 
آن ۱۱ میلیون انسانی مهم اند که 
بــه بنی صدر رأی دادنــد و باید 

مردم رأی شان را پس بگیرند.«

اختالفات نیروهای انقالب و بنی صدر 

میلیونی  ۱۱ رئیس جمهور  از  حمایت 

   دهلیز    

تقویم انقالب

مقابله با ترفندهای 
لیبرال ها

مرحوم شهید سیدحسن آیت  که در 
روز ۱۴ مرداد ماه ۱36۰ به شهادت 
رسید، در تقویم تاریخی انقالب اسالمی نقش 
تعیین کننده ای ایفا کــرد. برخی فعالیت ها و 
اقدامــات او از جایگاهی ویژه و اســتثنایی 
برخوردارند؛ به ویــژه در دوره ای که به عنوان 
نماینده مردم نجف آباد اصفهان، در مجلس 
خبرگان تدوین قانون اساســی بود، تغییراتی 
مؤثر در پیش نویس قانون اساسی به وجود آورد 
که همواره ســتودنی اســت. او موفق شــد 
موضوعاتــی از قبیــل اصل والیــت فقیه، 
فرماندهی کل قوا، ســپاه پاســداران و موارد 
دیگری را که در پیش نویس نیامده بودند، در 
قانون اساسی بگنجاند. نقش دیگر ایشان که 
در روند تحوالت انقالب اسالمی قابل تقدیر 
است، موضع گیری آگاهانه و هوشمندانه در 
مقابلــه با نفوذی ها و جریان هــای ملی گرا و 
غــرب زده در نظــام و دســتگاه ها بــود که 
شــاخص ترین نمونه آن جریــان بنی صدر و 
اطرافیان او بود. هیچ کس به اندازه شهید آیت  
به مقابله با بنی صدر مشهور نبود؛ او یک تنه در 
مقابل خطوط انحرافی جریانی تحت عنوان 
»دفتر هماهنگی با رئیس جمهور« ایســتاد و 
اقدام به افشاگری کرد؛ به عبارتی باید گفت در 
رسوا کردن ملی گرایان و غرب زده ها، شهید 
آیت ســهم بزرگی داشــت و به همین علت 
جریان ضد انقالب تالش زیادی می کرد تا او 
را بدنام کند کــه مهم ترین تالش آنها جریان 
معروف »نوار« بود. ماجــرای »نوار« از این 
قرار بود که شخصی دارای سوابق همکاری با 
ساواک و منافقین، ضبط صوتی را در جیبش 
می گذارد و به منزل شهید آیت می رود و با او به 
بحث و گفت وگوی خودمانی مشغول می شود 
و موضــوع را می برد بــه موضوع چگونگی 
حذف بنی صدر و کشتن رجوی و خیابانی که 
ســردمداران منافقین بودند. شهید آیت هم 
پاســخ می دهد اینها قابل کشتن نیستند. در 
نهایت صحبت های ضبط شــده در روزنامه 
»انقالب اسالمی« تحت عنوان »توطئه علیه 
رئیس جمهور« منتشر می شود. بنی صدر هم 
در همــان روز می گوید: »بــرای ما توطئه ای 
چیده اند.« بعد از این ماجرا ســر و صدا بلند 
می شــود و بــازار مطبوعات و رســانه های 
جنجالی وابسته به لیبرال ها گرم می شود. در 
حالی کــه در نوار، شــهید آیت به ســوابق 
بنی صدر اشــاره کرده و گفته بود: »بنی صدر 
توی جبهه ملی است و اسالمی فکر نمی کند و 
با امام ارتباطی نداشــته و در ســال های آخر 
منتهی به پیروزی انقــالب خودش را به امام 
نزدیک کرده.« همین  صحبت ها موجب شده 
بود فضای سیاسی جامعه در سال های ۱358 
و ۱35۹ ملتهب شود، حتی هنگامی که شهید 
آیت کاندیدای حزب جمهوری اســالمی در 
تهران شده بود، از شدت عناد با او دنبال حذف 
نامش از فهرســت حزب جمهوری اسالمی 
بودند. وقتی موفق به این کار نشــدند، تالش 
کردند رأی نیــاورد؛ اما هنگامی که از طرف 
مردم تهران رأی باالیی  آورد، ســعی کردند 
اعتبارنامه اش تأیید نشود که در نهایت از بین 
۱۷۰ نماینده مجلــس،  ۱۱۴ نفر رأی موافق، 
3۰ نفر رأی مخالف و 26 نماینده رأی ممتنع 
دادند و اعتبارنامه اش به تصویب رسید. پس از 
اینکه ماجرای انفجار حزب  جمهوری پیش 
آمــد و بنی صدر از ایــران گریخت، منافقین 
شخصیت های متعددی را در فهرست ترور 
قرار داده بودند که یکی از آنها شــهید حسن 
آیت بود. او ســاعت 6 صبح از منزل خارج 
می شد و به مجلس برود تا در جلسه مجلس با 
موضوع رأی به میرحســین موســوی برای 
وزارت امور خارجه شرکت کند که هدف 6۰ 

گلوله ژـ3 قرار گرفت و به شهادت رسید.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

 قیام  لّله برای تحقق حکومت دینی
جهت گیری و مختصات مبارزاتی امام خمینی)ره(

جنگ های جهانی هر چنــد در اروپا کلید زده 
شــد، اما دایره آن در این سرزمین باقی نماند و 
ادامه آن به مستعمرات در سراسر جهان کشیده 
شد. در این مرحله آســیایی ها و آفریقایی های 
زیادی هم بودند که به واسطه این جنگ به عنوان 

سرباز وارد معرکه شدند.
برای نمونه در سراسر دوران جنگ جهانی 
اول، الجزایر نه تنها از قدرت استعماری فرانسه 
حمایتی اساســی کــرد، بلکه هزاران ســرباز 
»بومی« ناگزیر از خدمت وظیفه اجباری را که 
بیشترین آنها در بخش های تهاجمی و خط شکن 
خدمت می کردند،  به جبهه فرستاد. با این حال، 
ســربازان پیاده نظام الجزایری که به شجاعت 
شهرت داشتند، هرگز به حقوق شهروندی تمام 
و کمال دست نیافتند. اینها که از کمکی که در 
زمان خطر به فرانسه کرده بودند، آگاهی داشتند 
و از وعده های انجام نشــده ســرخورده بودند، 
راه را بــرای مطالبــات آزادی خواهانه ملی ای 
گشودند که بیش از ٢٠ سال بعد، جنگ جهانی 
دوم آن را تأیید کرد. در جنگ جهانی اول حدود 
۴۰۰ هزار سرباز مسلمان هندی علیه آلمان و 
به نفع انگلیس در جنگ حضور داشتند. زمانی 
که ارتش آلمان پیشــروی های چشمگیری در 
جنگ به دست آورده بود، این سربازان مسلمان 
هندی، با تــرک خانه های خود و  با حضور در 
جبهه غرب به نفــع انگلیس حضور موثری از 
خود نشان دادند. در هنگام وقوع جنگ، ارتش 
هند دارای ۱/3 میلیون نفر نیرو بود که شــامل 
۱۰۰ هزار نفر سیک و 8۰۰ هزار نفر سربازان 
هندو بودند. بر اســاس تحقیقات انجام شده، 

حدود نیم میلیون نفر از هندوســتان در جنگ 
حضور داشتند؛ گفتنی است، از میان این نیروی 
سربازان مسلمان هندی شرکت کننده در جنگ، 
حدود 63 هزار نفر کشــته شــدند. در جنگ 
جهانی دوم، انگلستان با توسل به تبلیغات فراوان 
و قــول حمایت همه جانبه به جذب ســربازان 
جوان آفریقایی برای اعزام به جبهه های جنگ 
در آفریقا و آسیا علیه نازی های آلمانی، ایتالیا و 
ژاپن اقدام کرد. بر مبنای سوابق و مستندات، در 
این دوره ارتش انگلیس سربازان آفریقایی خود 
را زیر فشار تبعیض، سوءاستفاده و نژادپرستی 
قرار می داد و قول لندن برای جبران این اقدامات 
بعد از دوره جنگ نیــز دروغی بیش نبود؛ زیرا 
پــس از جنگ اندک ســربازانی کــه به خانه 
برگشته بودند نیز مجبور شدند در فقر، سختی و 
بی خانمانی زندگی کنند. در جنگ های بزرگی 
که بین انگلیس، آلمان و ایتالیا در شمال آفریقا 
طی سال ۱۹۴2 شــکل گرفت، ارتش هشتم 
نقش کلیدی داشــت؛ ارتشی که اعضای آن را 
ســربازانی از انگلیس، استرالیا، هند، آفریقای 
جنوبی، نیوزلند و فرانسه آزاد تشکیل می دادند 
و آسیایی ها در کنار انگلیسی ها در حال جنگ با 

آلمان نازی بودند.

 ملیت ارتش جنگ جهانی

بیگانه! سربازان 

   حافظه    
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۱۱
خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-۱۳

اساس و مبانی مشروطه 

مقطع مشــروطه ایرانی عــالوه بر اهمیت 
تاریخی، از زوایه اندیشه ای و تحول گفتمانی 
و بدیل ســازی آن برای نظریه والیت فقیه و 
نظام سیاسی جمهوری اسالمی که از سوی 
برخی نواندیشــان معاصر دینی و حوزوی 
مطرح می شود نیز حائز اهمیت است. اصرار 
طیف نواندیش به قرائتی خاص از مشروطه و 
ارائه مواضعی به نام رهبران مشروطه، همانند 
عالمه نائینی، در حالی صورت می گیرد که 
واضعــان و تبیین گران مشــروطه، از جمله 
»آخوندخراسانی« و »نائینی« نظم مشروطه 
را از بــاب »اکل میته و اضطــرار« تحلیل 
کرده اند. مرور آثــار و آرای نائینی از جمله 
کتاب »تنبیه االمه« وی نشان  می دهد مرحوم 
 مشروطه  و مبانی  آن  را می شناسد 

ً
نائینی کامال

و مشروطه  را به  درستی  تعریف  می کند. وی  
مشروطه  را حکومتی  می داند که  حاکمانش  
»در مقام  مالکیت  و قاهریت  و فاعلیت  مایشاء 
و حاکمیت  مایرید« نباشند و »سلطنت  فقط  
بر اقامه  همان  وظائــف  )قانونی ( و مصالح  
نوعیه  متوقفه  بر وجود ســلطنت« باشــد و 
اختیارات  ســلطان  »محدود و تصرفش  به  
عدم  تجاوز از آن  حد مقید و مشروط« شود. 
وی  حقیقت  مشروطیت  را »والیت  بر اقامه  
وظائــف  راجعه  به  نظــم  و حفظ  مملکت « 
تفســیر می کند و آن  را »امانتــی « می داند 
برای  »صرف  قوای  مملکت « در مصلحت  
را  ارکان  حکومت  مشــروطه   مردم .۱نائینی  
عبــارت  از آزادی  و مســاوات  می داند. وی  
مبنای  دیگر مشــروطه  را حق  مشاوره  مردم  
در حکومت  می داند: »ابتناء اساســش  هم  
نظــر به  مشــارکت  تمام  ملــت  در نوعیات  
مملکت  بر مشــورت  با عقالی  امت  است  
که  عبــارت  از همین  شــورای  عمومی  ملی  
اســت .«2 نائینی  اساس  دیگر مشروطیت  را 
نظارت  بر کار دولت  می دانــد. وی  تنها راه  
جلوگیری  از تبدیل  شدن  مشروطه  به  مستبده  
را نظارت  می داند: »چون  حقیقت  این  قسم  
از ســلطنت  از باب  والیت  و امامت  است  و 
مانند سایر اقســام  والیات  و امانات  به  عدم  
تعدی  و تفریط  متقوم  و محدود اســت ، پس  
المحاله  حافظ  این  حقیقت  و مانع  از تبدلش  
به  مالکیت  مطلقه  و رادع  از تعدی  و تفریط  در 
آن  مانند سایر اقسام  والیات  و امانات  به  همان  
محاسبه  و مراقبه  و مسئولیت  کامله  منحصر 
است .«3وی  مجلس  شورای  ملی  را تنها قوه  
ناظره  در حکومت  مشروطه  می داند. نائینی  
احتمال  می دهد خود نمایندگان  نیز به  استبداد 
گرایش  پیدا کنند و این  اســتبداد جمعی  را 
بدتر از استبداد فردی  می داند؛ اما چاره  کار 
را نظــارت  ملت  بر نماینــدگان  می داند که 
در ادبیات سیاســی امروز از آن تحت عنوان 
نظارت همگانی و شفافیت آرا تعبیر می شود. 
مه  نائینی  الزمه  دیگر حکومت  مشروطه  

ّ
عال

را تفکیک قوا می دانــد: »از وظایف  الزمه  
سیاسیه  تجزیه  قوای  مملکت  است  که  هر یک  
از شعب  وظائف  نوعیه  را در تحت  ضابط  و 
قانــون  صحیــح  علمی  منضبط  نمــوده .«۴ 
مجموعه  این ویژگی ها، خصوصیات ، شرایط  
و تعاریفی  که  عالمه  از بنیان های  مشــروطه  
ارائه  می دهد، نشان  می دهد وی  از مشروطه  
آگاهی  کافی  داشته  است ؛ از این رو کسانی که 
امروز مشروطه و فقه آن را به گونه ای تدوین 
و قرائت می کنند که در مقابل و بدیلی برای 
فقه سیاسی جمهوری اسالمی از آن استنباط 
شود، الزم است اول، به متن و نص سخنان 
رهبران مشروطه وفادار باشند و دوم، ملتفت 
این موضوع باشــند که رهبران مشروطه در 
کمال مطلوب اندیشــه خــود تکوین نظام 
سیاســی ای همانند جمهوری اســالمی را 

می پروراندند.
پی نوشت  منابع : در دفتر نشریه موجود است.

تصمیم گیــری در لحظــات حســاس، 
تاریخی و تعیین کننده، به ویژه دوره گذار و 
انتقال از یک راهبرد به راهبرد دیگر، نقش مهمی در 
رقم خوردن سرنوشت کشــورها دارد؛ از این رو، 
اکنون که کشور در شرایط حساسی قرار دارد، یک 
بحث مهم این است که جمهوری اسالمی در این 
مقطع از تحوالت متکثر و مسئله ساز چه باید بکند تا 
بتواند با موفقیت اوضاع سیاسی، فرهنگی و به ویژه 
اقتصادی را سروسامان دهد؟ اهمیت این بحث از 
آنجا ناشی می شود که برخی در داخل کشور تصور 
می کنند نظــام فاقد هرگونه تــوان و راه حلی برای 
مدیریت مشکالت موجود اســت و گشودن قفل 
روابط خارجی کشــور را تنها کلید حل مشــکل 

می دانند.

 B عصر تغییر راهبرد
در پاسخ به پرســش مطرح شده در سطور باال باید 
گفت شرایط موجود، بهترین زمان برای تغییر راهبرد 
جمهوری اسالمی ایران است. این تغییر به ویژه باید 
معطوف به تغییر راهبرد توسعه  کشور باشد. تجربه  
۴2 سال گذشــته برای مدیریت اقتصادی کشور و 
طراحی راهبرد توسعه نشان می دهد غرب گرایی و 
در مقاطعــی غرب محوری، یکی از پایه های ثابت 
راهبرد توسعه کشــور بوده است که البته همواره با 
شکست مواجه شده و به جای آنکه به حل مسائل 
کشــور کمک کند، بر دامنه و عمق مسائل موجود 
کشور افزوده است؛ به ویژه اکنون که حوزه  مذکور 
با بن بست مواجه شــده، بهترین زمان برای تغییر 
این بخش از راهبرد توســعه کشور است. پرسشی 
که اینجا مطرح می شــود، این اســت که نســخه  
جایگزین نظام برای توســعه مناسبات بین المللی، 
به گونه ای که هم منجر به انزوای بین المللی نشود 
و هم دروازه  امکانات خارجی را به روی کشور باز 
کند، چیســت؟ نسخه و راهبرد نظام در این حوزه، 
همانا شرق گرایی به معنای توجه بیشتر به کشورهای 
شرقی و دقت در تقویت سیاست های همسایگی و 

توسعه مناسبات با همسایگان است.

 Bتوسعه صادرات
رکن دیگر راهبرد توســعه در کشور، نحوه   مدیریت 
اقتصــادی داخل اســت. در این حوزه نیــز باید در 
راهبردهــای اقتصادی موجود تجدید نظر اساســی 
شود. واقعیت این است که مدیریت اقتصاد کشور در 
ســال های پس از انقالب از راهبرد مشخصی پیروی 
نکرده، بلکــه به طور عمده مبتنی بر سیاســت های 
موضعی بوده است؛ هرچند از حدود یک دهه  گذشته 
به دلیل جبر شــرایط، توســعه واردات پیشی گرفته 
است؛ بر این اساس، تغییر راهبرد از توسعه  واردات 
به »جایگزینی واردات و توسعه  صادرات« راهبردی 
اساسی اســت که می تواند جهش تولید در کشور را 
در پی داشته باشد و هم زمان، ضمن کاهش وابستگی 
بازار کشــور به خارج، ارزآوری مناســبی را هم رقم 
بزند. براســاس راهبرد جایگزینی واردات، به جای 
وارد کردن کاال از خارج، تالش می شــود کاالهای 
مورد نیاز تا حد امکان در داخل کشــور تولید شوند 
و در راهبرد توسعه صادرات نیز تالش می شود بازار 

صادرات کاالهای ایرانی رونق بگیرد.

 Bاتکا به دانش  و رونق تولیدات
در کنار این موضوع، آن گونه که تجربه  کشــورهایی 
چون چین و کشــورهای شرق آســیا نشان می دهد، 
حمایت از کشاورزی و سرمایه گذاری در این حوزه، 
بــه ویژه دانش بنیان کــردن آن، می توانــد در تقویت 
اقتصاد تأثیر جدی داشته باشد. تکیه بر ظرفیت های 

دانشی نیز موضوع دیگری است که در این حوزه باید 
مدنظر قرار گیرد؛ البته تا وابستگی ساختاری اقتصاد 
کشور به نفت حل نشــود، پیش گرفتن این راهبردها 
 کوتاه مدت و مقطعی خواهد 

ً
همچون گذشته، صرفا

بود؛ بنابراین، اکنون که میزان فروش نفت کشور و به 
تبع آن، وابستگی بودجه به نفت نیز به کمترین میزان 
رسیده است، دستگاه های تصمیم گیرنده در این حوزه 
باید چاره اندیشی کنند تا دیگر به نفت، نه به عنوان یک 
منبع درآمدی برای پرداخت حقوق کارکنان و...، بلکه 
به عنوان یک سرمایه  ملی یا صندوق سرمایه نگاه کنند.  
به عنوان جمع بنــدی حوزه  اقتصاد باید گفت راه حل 
کانونی مشــکالت این حوزه، رونــق و جهش تولید 
است و برای این منظور باید به اقداماتی دست زد که 
مجموعه  عوامل مؤثر در حیات اقتصادی کشــور، از 
جمله نظام بانکی، قوه قضائیه)در بحث مبارزه با فساد 
و جلوگیــری از واحدهای تولیــدی، کمک به بهبود 
شاخص  فضای کسب وکار مانند اعطای مجوزهای 
شروع کســب وکار و...( حتی دستگاه های امنیتی)از 
طریق کشــف و انهدام شــبکه های مافیایی و فساد 
و...( بایــد مبتنی بر آن، جهت گیری ها و کارکردهای 

معطوف به تقویت تولید را داشته باشند.

 Bتجربه توسعه و ارکان آن
همان طور که تجربه توســعه در سایر کشورها نشان 
می دهد، راهبرد توسعه به طور عمده مبتنی بر دو رکن 
بوده است؛ سیاست های مستحکم داخلِی بر تقویت 

تولید)همچون گســترش بازارهای تولیدی، رقابتی 
کردن تولید، تشــویق صادرات و...( و ظرفیت سازی 
اقتصادی در حوزه هایی چون کشــاورزی و صنعت، 
همچنیــن برون گرایــی اقتصادی به معنای توســعه 
مناسبات با سایر کشورها به منظور تقویت ظرفیت های 
داخلی مبتنی بوده اســت. در حوزه  اخیر، اکنون که 
بن بســت غرب گرایی مشخص شده است، اقتضای 
منافع ملی این است که راهبرد سیاست خارجی و به 
ویژه دیپلماسی اقتصادی کشور مبتنی بر واقعیت ها و 
مقتضیات کنونی نظام بین الملل و ظرفیت های موجود 
کشــور تغییر کند. در حوزه  نخست نیز تولیدمحور 
کردن اقتصاد کالن،  راهبردی است که باید به آن توجه 
شــود. نکته مهم در این زمینه این است که اتخاذ این 
سیاست ها و رســیدن به نتایج موفقیت آنها، اگرچه 
ممکن اســت اندکی زمان بر باشد، اما چندان دشوار 
 از توانایی الزم برای اقدام در این 

ً
نیســت و نظام قطعا

حوزه برخوردار است؛ لکن نتایجی که از این طریق 
حاصل خواهد شــد، پربار و بــدون هرگونه تبعات 
سیاسی، از جمله تســلیم در برابر مستکبران است. 
در واقع، برخالف برخی تصورات، نظام از نســخه  و 
راه حل الزم برای مدیریت مشکالت موجود، بدون 
هرگونه سر خم کردنی در برابر مستکبران برخوردار 
است؛ بنابراین، راه حل اصلی، نه تسلیم نظام در برابر 
آمریکا، بلکه درک دقیق بن بست راهبردهای مدیریت 

توسعه کشور و شجاعت تغییر به موقع در آنهاست.

انتخابات مجلس ششم در اواخر سال 
۱3۷8 در حالــی برگــزار شــد کــه 
تخلفات انتخاباتی حوزه تهران، به عنوان نوعی 
رسوایی در کارنامه عملکرد »مصطفی تاج زاده« 
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد 
حزب مشــارکت به ثبت رســید. این تخلفات 
گسترده که »مغایرت تعداد تعرفه ها و برگه های 
رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نبودند، 
آرایی که با دو خط نوشــته شده بودند، مغایرت 
تعداد آرای مردمی داخل صندوق با بازشماری 
مجدد، فقدان فرمی کــه باید در داخل صندوق 
باشد، پارگی لفاف صندوق ها، نبودن الک و مهر 
روی بعضی از صندوق ها« را شــامل می شد در 
بررســی 86۷ صندوق بازشماری شده از سوی 
شــورای نگهبان کشف شــده بود. دبیر شورای 
نگهبان از رهبر معظم انقــالب تقاضای حکم 
حکومتی کردنــد. در این میــان آقایان کروبی، 
هاشمی، محتشــمی پور و عده ای از نامزدها هم 
درباره دســت ُبرد بر آرای مردم شکایت کردند. 
»مرحوم زواره ای« از حقوق دانان شورای نگهبان 

در این باره می گوید: »تخلف در انتخابات 
به اندازه ای بود که آرای برخی نامزدها که 
در بعضی صندوق ها صفر اعالم شــده 
بود، پس از بازشماری معلوم شد که در 

همان صندوق واجد بیش از 8۰۰ 
یا هــزار رأی بودند.«۱ رهبر 

معظم انقالب در حکمی 
حکومتی دستور دادند 

ضمن آنکه شــورای 
ابطال  بــا  نگهبان 

صندوق های مخدوش نتیجــه انتخابات حوزه 
انتخابیه تهران را اعالم می کند، دستگاه قضائی و 
سازمان بازرســی کل کشور، عامالن تخلف در 
صندوق های مخــدوش را شناســایی و تحت 
تعقیب قانونی قرار دهند. تاج زاده عضو ارشــد 
حزب مشــارکت، بعد از اتفاقات نادری که در 
انتخابات مجلس ششم افتاد پای میز محاکمه فرا 
خوانده شد و در اولین جلسه محاکمه در دادگاه 
عمومی تهــران، قاضی »دقیقی« دو اتهام درباره 
برگــزاری انتخابات مجلس ششــم در تهران و 
همکاری نکردن با سازمان بازرسی کل کشور را 
 بــه وی تفهیم کرد. در حکم تــاج زاده آمده بود:

 ۱ـ مداخله غیرقانونی در انتخابات حوزه تهران، 
ری، شمیرانات و اسالمشــهر؛ 2ـ ممانعت از 
اقدامــات ســازمان بازرســی کل کشــور؛ 3ـ 
سوء اســتفاده از موقعیت شــغلی و ممانعت از 
اجرای قانون انتخابات. »بابک داد« در صفحه 
۱53 کتــاب »رأی مردم« که در ســال ۱38۰ 
درباره انتخابات مجلس ششم و مسائل قضائی 
آن چاپ شده است، می نویســد در پی صدور 
حکم بــرای تــاج زاده، وی در اطالعیه ای از 
متهمان این پرونده حمایت کرد: »برای تکریم 
و تمکین به رأی مردم و انتخاب آنان و اثبات 
امانتداری مجریان انتخابات، دفاع از صحت 
انتخابات ســالم و پرشکوه 
مردم را وظیفه خود می داند 
عــدول  آن  از  ذره ای  و 

نخواهد کرد.«  
پی نوشت:

۱ـ روزنامه رسالت، ۱3۷۹/2/26

فراز و فرود مصطفی تاج زاده  ـ ۵

دست  برد به آرای مردم

   ریزش ها    

اولین پرســش از هر اندیشــمندی این اســت 
که چگونه می توان جهان را شــناخت و با چه 
ابزارهایی می توان به حقایق هستی پی برد؟ نوع 
نگرش هر اندیشــمندی به جهان و انسان تابع 
مبانی معرفت شناختی اوست. در نگرش رهبر 
معظم انقالب، وحی، فطرت، قلب و عقل منابع 
شناخت به شــمار می روند. در صورت اتصال 
ادراک و شناخت فطری و طبیعی انسان با ادراک 
و شناخت ماورای طبیعی، یعنی وحی، شناخت 
انسان کامل می شود و به همه ابعاِد وجود معرفت 
می یابد. از نظر ایشــان انسان های کامل، مانند 
پیامبران)ع( و امامان معصوم)ع( مصداق های 
بارزی از دارندگان این نوع معرفت هستند. متأثر 
از هستی شناختی امام خامنه ای، انسان شناسی 
ایشان نیز تعریف می شود؛ یعنی نگاه ایشان به 
ماهیت انسان، ابعاد وجودی و نیز دامنه حیات 
و زندگانی او، به جایگاه کلی او در هستی ارتباط 
می یابد؛ زیرا در این نگاه، انسان آفریده خداوند 
است و به دلیل برخورداری از قوه ناطقه و عقل 
می تواند بیندیشد و با آزادی تصمیم بگیرد و راه 
خویش را برگزیند. حال، پس از آشنایی اجمالی 
با مبانی هستی شــناختی، معرفت شــناختی و 
انسان شناختی رهبر معظم انقالب، خاستگاه و 
مبانی فرانظری نظریه نظام انقالبی در چارچوب 
آموزه هــای مکتب اســالم در قالب مؤلفه های 

زیر قابل طرح است:۱ـ تک ساحتی نبودن عالم 
و انســان؛ بر خالف مکاتبی که جهان و انسان 
را موجوداتــی تک ســاحتی و تک بعدی تلقی 
می کنند، در مکتب اســالم، جهــان به عرصه 
محسوسات محدود نیســت و انسان دارای دو 
بعد جسمانی و روحانی است. 2ـ غایت طلبی 
و هدف داری هستی و انسان؛ در مکتب اسالم 
غایت طلبی و هدف داری مقوله ای است که هم 
در بخش هستی شــناختی و هم انسان شناختی 
به آن توجه شــده اســت؛ از این منظر هســتی 
دارای مبدأ و معاد اســت و انسان نیز موجودی 
غایت طلب و هدف دار است. 3ـ تکامل پذیری 
و کمال طلبی انســان؛ از دیدگاه اســالم انسان 
موجودی اســت که بالقوه می تواند به باالترین 
مراتــب کمال و درجــات معنوی برســد.۴ـ 
قانونمندی و نظم یافتگی جهان و انسان؛ جهان 
هســتی پدیده ای منظم و هدف دار است که از 
ســوی ناظمی حکیم اداره می شــود. انسان به 
عنوان اشــرف مخلوقات، کامل ترین تصویر از 
 نظام هستی و تابع همان نظم و قانونمندی است.
5ـ صیرورت دائم و تحول مســتمر انســان و 
هســتی از وضعیت موجود به مطلوب؛ در این 
چارچوب، نوعی دیالکتیک تکاملی در حرکت 
عالم، انســان و جامعه وجود دارد که منجر به 
نفی و اثبات دائم می شــود؛ اثبات به این معنی 
که وضع کنونی از وضع پیشــین بهتر است، و 
نفی یعنی توقــف معنا ندارد؛ بر این اســاس، 
تمام تحوالت اجتماعی و سیاســی، از جمله 
انقال ب ها تابع این نظــم و اراده کلی حاکم بر 

نظام هستی هستند.

 نظریه نظام انقالبی  - ۱۴

یه  فرانظر

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

تغییر  شجاعت 
راهی که برای تحقق توسعه باید پیمود
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سیاست
۱2

پرسش: طی پنج سال گذشته، همسرم که 

44 سال دارد، در کار موفقیتی نداشته و 

هر ســال ضررهای مالی بسیاری می دهیم؛ ولی او 

مدام در حال گرفتن وام و قرض اســت. به شدت 

نگران او هســتم و دلم می خواهد به او کمک کنم؛ 

وظیفه من در این شرایط چیست؟

پاســخ: پرسشــگر عزیز، حمایت همسران 
از همدیگــر یکی از مهم تریــن ارکان زندگی 
زناشویی است. در بخش حمایت مالی فرقی 
نمی کند زوج، هر دو شــاغل هستند یا یک نفر 
شــاغل اســت؛ باید حمایت مالی از همسر 
رعایت شود و این حمایت مالی فقط از سمت 
مرد نیســت، بلکــه بانوان می تواننــد با درک 
شرایط اقتصادی همسر، واقع بینی، پشتیبانی، 
صرفه جویی و کاهش هزینه هــای زندگی، از 
همســر خود حمایت مالی کنند. برای کاهش 
نگرانی های شما چند راهکار پیشنهاد می شود: 
۱ـ بــا حمایت، احترام و قدردانی از همســر، 
اضطــراب عمومی را که در طــول روز تجربه 
می شود، کم کنید؛ 2ـ ســعی کنید بدون اینکه 
رفتار شــما حمل بر دخالت شود، روشی پیدا 
کنید تا در مســائل مالی با شما مشورت کند؛ 
3ـ به جای انتقاد کردن، پیشنهاددهنده، حامی 
و تشــویق کننده باشید؛ ۴ـ در زندگی مشترک، 

هر دو طرف تا هموار شــدن شرایط احتیاج به 
همراهی دارند؛ مشکل، مشکل خانواده است 
 
ً
و باید با مهارت مســئله حل شــود؛ 5ـ حتما
درباره مسائل پیش آمده با همسرتان به صورت 
اصولی و بی حاشــیه گفت وگو کنید؛ شاه کلید 
ارتباط موفق گفت وگوست؛6ـ داشتن حساب 
بانکی مشــترک می تواند کمک کند تا خرج و 
باشد؛  مخارج زندگی مشــترک حساب شده 
 ۷ـ بر اساس توانایی های تان الگویی منحصر به 
فرد را برای خانواده خود ترسیم کنید. شاید شما 
توانایی بیشــتری در تأمین مالی خانواده داشته 
باشــید و همسرتان هم آشپز بهتری باشد؛ پس 
باید کلیشــه ها را کنار زد و بر اساس توانایی ها 
تقســیم وظایف کرد. اگر این توانایی را دارید 
که امور مالی را به دست بگیرید، از او بخواهید 
در فرصــت پیش آمده با تحقیق و مشــورت و 
بــه دور از عجله، کار جدیــدی انتخاب کند؛ 
8ـ همان طور که زمانی در ســودهای زندگی 
شــریک شــده ایم، در زمان های زیان هم باید 
همراه باشــیم و به انتظار روزهای آرام تر تالش 
کنیم؛ ۹ـ با همســرتان صحبت کنیــد و قرار 
بگذارید درصدی از درآمد مشترک تان را برای 
روزهای آینده پس انداز کنید؛۱۰ـ با پس اندازتان 
ســرمایه گذاری کنید، حتی اگر کم باشــد؛ با 
خرید اوراق بهادار،  طال و... ارزش آن را حفظ 
کنید؛ ۱۱ـ در تصمیم گیری ها به تفاهم برســید 
 و بهترین انتخاب و گزینــه را در نظر بگیرید؛ 
۱2ـ از مناجــات و درددل با پــروردگار غافل 

نشوید که او روزی رسان است.

زندگی

داستان

زندگی

عیدی

روی صندلی کنــار میز پذیرش 
ولو شد. به پاهایش نگاه کرد، چه 
فشــاری را تحمل می کردند. مدام از این 
اتاق به آن اتــاق، در حال رفت و آمد بود و 
کار در این روزها تمامی نداشت. به عالوه 
ماســک و شــیلد و گان حالش را به هم 
مــی زد. با خودش فکر کــرد چه روزهای 
خوبی را کنار دوستان و همکارانش داشت 
و چقدر ناشــکری کرده بودند. هر روز با 
لباس های تمیز و اتو کشیده به مریض ها سر 
می زد و کارهــای روزمــره را بدون هیچ 
سختی انجام می داد، اما حاال روزهایی که 
شیفت داشت، از نگرانی و ترس می لرزید. 
کار سخت شــده بود. به عالوه این حجم 
بیمار بدحــال، دلش را بــه درد می آورد. 
خستگی، استرس، حجم باالی کار همه  
وهمه کالفه شــان کرده بود. به پرونده های 
روی میز نگاه کرد. باید به بیماران سالن ۴ 
سر می زد و اتاق را مرتب می کرد، اما رمق 
نداشت. سرش را روی میز گذاشت تا کمی 

استراحت کند. 
دقیق نفهمید چقدر خوابیده، سرش را 
بلند کرد. خانمی داشــت پرونده های روی 
میز را با احتیاط مرتب می کرد؛ نتوانســت 

بفهمد کیست.
ـ وای ببخشید بیدار شدین! تو اتاق استراحت 
براتــون چایی دم کــردم، یه چــای تازه دم 
بخورین، بیسکویت و کیک هم هست، یه کم 
استراحت کنین. من به مریض ها سر می زنم. 

صدای این دختر جوان را نشناخت.
ـ شما از کدوم بخش اومدین؟ ندیدم تون... 
دختر همان طور که کارها را انجام می داد، 
گفت: »نیروهای جهادی هستیم، تا 5 روز 

مهمان...« نگذاشت حرفش را تمام کند.
ـ نیــروی جهادی چیه؟ ایــن وضعیت که 
می بینی نیــروی متخصص می خــواد، نه 
جهادی... دختــر باحوصله نگاهش کرد. 

نگاهش قوی و مهربان بود.
ـ متخصــص کــه نیســتم، ولــی نگران 
نباشــین، دوره دیدم... یه کارهایی از دستم 
برمی آد، قبل از اینجا بیمارســتان دیگه ای 
بودیم... از جا بلند شــد و بی توجه به اتاق 
استراحت رفت. دختر هم دنبالش راه افتاد. 
دســتکش هایش را درآورد، دست هایش را 
ضد عفونی کرد و یــک چای خوش رنگ 
گذاشــت جلوی مریــم و گفــت: »دیدم 
مریض های سالن ۴ رســیدگی می خوان، 
با اجازه تون پرونده هاشــون رو آماده کردم، 

می رم یه سری بهشون بزنم.«
جوابش را نداد و به چای اش خیره شد. 
یک ساعتی گذشت. مریم این یک ساعت 
را وقــت داده بود تا دختر جوان جســوری 
که دم از کمــک به بیماران کرونایی می زد، 

خسته وکوفته برود دنبال کارش.
از جا بلند شــد. به ســمت سالن ۴ که 

شلوغ ترین سالن بود، راه افتاد.
جلوی در خشکش زد. ملحفه ها عوض 
شــده بود. چند نفری که نیاز به اکسیژن و 
ســرم و مسکن داشــتند و آن قدر قیل و قال 
راه انداخته بودند، در ســکوت استراحت 
می کردنــد و دختر جوان داشــت به پیرزن 
بدحالی با کلمات محبت آمیز غذا می داد. 
ســالن آرام و مرتب بود، مثل روزهای اول 
بیماری که انرژی داشتند و کم نیاورده بودند.

به ســمت دخترک رفــت و بی مقدمه 
پرسید: »گفتی از کجا شما رو فرستادن؟«

دختر همان طور که قاشــق را به طرف 
پیــرزن می گرفت، جــواب داد: »از طرف 
جایی نیست، شما فکر کنید گروه جهادی ما 

عیدِی عید غدیره...«
آرامشی ســرتاپای مریم را گرفت. زیر 
لب زمزمه کرد: »عیدِی عیــد غدیر...« و 

لبخند زد.

نفیسه محمدی
دبیر گروه جامعه

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

قدیمی ها دعوا را نمک زندگی  می دانستند و از 
آنجا که اختالف میان همسران کامال طبیعی و 
بخشی از زندگی مشترک است، دعوا بر اثر این 
اختالفات را محتمل می دانستند و در حقیقت 
با تعابیر شــیرین، دعوای زناشویی را طبیعی و 
الزمــه زندگی معرفی می کردنــد؛ اما با تغییر 
سبک زندگی و کاهش تحمل افراد، دعواهای 
خانوادگی شــکلی جدی تر و خشونت بارتر به 
خود گرفته اند که بدون شک از حد نمک زندگی 
فراتر رفته اند. زندگی در محیط پرتنش و دعوا، 
جدا از آسیب های حتمی اش، برای هر انسانی، 
سخت و طاقت فرساست. در این میان، فرزندان 
بــه قربانیان ردیف اول این مشــاجرات تبدیل 
شده اند که گاهی، آرامش و پایان درگیری های 

والدین، بزرگ ترین آرزوی زندگی شان است.
در حقیقت، والدین آن قدر اختالفات خود را 
بزرگ نمایی می کنند و جدی می گیرند و به دنبال 
احیای حقوق خود در دعواهای شان هستند که 
جایگاه پدر و مــادر بودن را فراموش می کنند، 
حتی حضور فرزنــدان را نادیده می گیرند؛ از 
این رو بدون توجه به آسیب های جدی که با هر 
مشاجره، به روح، ذهن  حتی جسم فرزندان شان 
وارد می شود، دنبال نجات خود از مظلومیت و 

رهایی از زیر بار ظلم هستند.
 گاهی دعوای همســران عــالوه بر توهین 
و فحاشــی، بــه رفتارهــای پرخاشــگرانه و 

خشــونت بار، حتی تهدید به طالق کشــیده 
می شــود و فرزندان در چنین شرایطی، سقف 
امنیت زندگی خود را در حال سقوط می بینند و 
دچار ناامنی، ترس و نگرانی های ذهنی و روانی 
می شوند که ممکن است این احساسات در تمام 
ســال های عمر با آنها باقی بمانند. اضطراب، 
خواب نــاآرام، عدم تمرکــز، افت تحصیلی، 
کاهش اعتماد به نفس، مشــکالت ارتباطی با 
هم ســاالن حتی ضعف ارتبــاط اجتماعی در 
بزرگ سالی بخشــی دیگر از پیامدهای منفی 

دعوای والدین مقابل کودکان هستند.
کارشناسان امور تربیتی، معتقدند نوجوانان 
در چنین شــرایطی، از خانه گریزان می شوند و 
آرامش و امنیت را در میان دوستان و در فضای 
بیرون خانه جست وجو می کنند. گرایش افراطی 
به فضای مجازی نیز نوعی گریز از فضای ناامن 

خانواده برای رسیدن به آرامش است.
از سوی دیگر، مشاهده رفتار والدین هنگام 
دعوا و عصبانیت، ناخودآگاه به تقلید فرزندان 
منجر می شــود و آنها از رفتار بزرگ ترها الگو 
می گیرنــد و به کاربردن الفــاظ بد و رفتارهای 
پرخاشگرانه به عادت های رفتاری شان در آینده 
تبدیل می شــود. از آنجا که هیچ پدر و مادری، 
قصد آسیب رســاندن به فرزند خود را ندارد، 
الزم است آنها را از آوار جنگ های خانوادگی و 
دعواهای بی ارزش خود نجات دهند و با کسب 
مهارت های برقراری ارتباط سالم و حل مسئله، 
اختالف ها را به اشتراک و تفاهم تبدیل کنند و 

خانه و خانواده را در بستر آرامش قرار دهند.

همسرانه حمایت 
   راه نرفته    

فرزندان و دعواهای والدین
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

جمعیت مردمی امام حســنی ها که متشکل از 
چندین گروه مردمی و جهادی اســت، در ابتدا 
هفت سال در مناطق محروم جنوب استان کرمان 
فعالیت می کرد که به مرور و فراخور زمان، تبدیل 
به چندین گروه مردمی خیریه و جهادی شــد که 
از نقاط مختلف کشــور، سالی چند مرتبه جمع 
می شــوند تا به صورت مشترک و با هم فکری و 
کمک هم، فعالیت های واحد و شــاخص انجام 
دهند. »مصطفی عباســی« یکی از اعضای این 
جمعیت می گوید: »بچه های گروه های مختلف 
وقتی کنار یکدیگر قرار می گیرند، ظرفیت شــان 
در هم ضرب می شــود؛ چون هر کس تخصص 
و توانمندی متفاوتی دارد.« عباســی با اشاره به 
عید غدیر می گوید: »با توجه به اهمیت پرداختن 
به عید غدیر که مبنای اعتقادی شــیعه اســت، 
مســئله غدیر همیشــه برای ما دغدغه بوده، اما 
این روز در لوای محرم کم رنگ شــده است؛ لذا 

تصمیم گرفتیم برای غدیــر کاری انجام دهیم. 
هر کدام از گروه های مردمــی و جهادی در این 
ایام کارهای مختلفی، مثل اطعــام، تهیه ارزاق 
و برگزاری جشــن را انجام می دهند و ما بعد از 
گفت وگوهای مکرر با گروه های مختلف، به این 
جمع بندی رسیدیم که راهبرد اصلی ما ترویج و 
گسترش جشن های خانگی در این روز باشد.« 
این فعال جهادی می گوید: »ما عید نوروز و شب 
یلــدا را خانوادگی برگزار می کنیــم، چرا برای 
غدیــر چنین کاری انجام نمی دهیم؟ ســفارش 
ائمه معصومین)ع( به شــادکامی و اظهار شادی 
در جشن های دینی است؛ بنابراین باید تمرکز ما 
بر جشن های خانگی باشد. رهبر معظم انقالب 
نیز بر انتقال پیام غدیر تأکید ویژه داشته اند.«  وی 
ادامــه می دهد: »پیامبــر)ص( در اواخر خطابه 
غدیر، رساندن پیام واقعه غدیر از نسلی به نسل 
بعد را بــه دوش همه می گذارنــد، گویا واجب 

عینی است و باید بتوانیم آن را به نسل های دیگر 
منتقل کنیم. ما یک جشن خانگی راه انداختیم. 
این جشن خانگی چند رکن دارد که شامل کیک 
درســت کردن مادر خانواده است تا نماد جشن 
باشــد و عیــدی دادن و تزئین خانه هــم در این 
برنامه قرار دارد.« وقتی جشن های خانگی رونق 
 ســایر آداب مذهبی، مثل انفاق، 

ً
بگیرد، قاعدتا

احسان و شــادکامی در کنار هم اتفاق می افتد. 
مصطفی عباســی می گوید: »با توجه به شرایط 
کرونا، برگزاری جشــن های خانگی مساعدتر 
اســت. در حال تهیه بسته های عیدانه هستیم که 
حاوی اطعام غدیر هم هست که در روایات به آن 
تأکید ویژه شده. اسم این پویش عیدانه »شیرینی 
یک پیمان« اســت و بسته ملزومات جشن آماده 
می شود که حاوی اطعام، بســته ارزاق و جشن 
است و به دست خانواده های بی بضاعت تحت 
نظر گروه ها می رســد که هر کسی خانه خود را 

تزئین کند و جشــن بگیرد.« کارگروه محتوایی 
این جمع، پویش »همه شــادیم در بهترین روز 
خدا« را نیز اجرا می کند که به شــکل عمومی و 
سراسری اســت و همه می توانند در آن شرکت 
کنند. در ایــن پویش با توجه به اینکه در فرهنگ 
دینی ما بیرق و پرچم رکن اســت، بچه ها پرچم 
درست می کنند. ملزومات جشن در یک بسته که 
شامل پارچه، شابلون و رنگ است، آماده شده و 
این بسته ها به صورت عمومی در مناطق مختلف 
توزیع می شــوند، حتی به فروش می رســند. به 
خانواده هایــی که فرزند دارنــد، عیدانه نیز داده 
می شود. بچه ها بعد از درست کردن پرچم، با آن 
عکس می گیرند و برای این جمعیت می فرستند 
تا در مسابقه ای به همین مناسبت شرکت کنند. 
تــالش گروه این اســت که این کار در سراســر 
کشور انجام و برای گروه ها و ارگان های مختلف 

الگوسازی شود.

وز خدا ین ر بهتر
گزارشــی از فعالیت های جمعیت مردمی امام حســنی ها در گفت وگو با مصطفی عباســی

   چراغ    

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

پایی شعائر ویج دین با بر تر

یکی از ویژگی های جامعه ایران از گذشــته های 
دور دین داری و اخالق مــداری مبتنی بر آن بوده 
اســت. در طول چند دهه گذشــته و پس از آنکه 
دشمنان متوجه شدند با مردم دین دار نمی توانند 
مقابله کنند، تمام تالش خود را به کار بستند تا در 

دین داری مردم خلل ایجاد کنند.
قطعا چنین برنامه ای را نمی شد روی نسلی که 
مسیر زندگی خود را یافته است، اجرایی کرد؛ پس 
الجرم به سراغ نسل جوان جامعه رفتند و کوهی 
از شبهات را بر ســر آنان آوار کردند. در بسیاری 
از موارد تــالش کردند دین اســالم را یک دین 
عقب افتاده معرفی کننــد؛ دینی را که همه وجوه 

زندگی انسان را تأمین می کند، دینی تک بعدی و 
دین نماز و روزه دانســتند تا نسل جوان احساس 
کند این دین نمی تواند پاسخگوی تمام زندگی او 

باشد.
اما حاال و بعد از آنکه جوامع مدرن دوره هایی 
از بی دینی را تجربه کرده اند، متوجه شــده اند که 
بی دینی موجب شده جامعه ای بدون روح داشته 
باشند. جامعه بدون روح هم قطعا جامعه ای مرده 
است.  شــاید در گذشته شناســاندن دین کاری 
ساده تر بود؛ اما اکنون سرعت تولید شبهه در مقابل 
دین و دین داری از ســرعت نور هم بیشتر شده و 
همین موضوع، فضا را برای دین داری ســخت تر 
کرده است. در بسیاری از موارد شبهات به ظواهر 
دین وارد می شــود، اما اصل دین را نشانه گرفته 
است. اختصاصا اگر بخواهیم شبهاتی را که افراد 
مختلف در ایامی که در آن هســتیم به اسالم و به 
ویژه تشیع وارد می کنند، بررسی کنیم، به موضوع 

مهمی چون عزاداری محرم می رسیم. 
از سال های گذشته شــاهد هستیم که طیفی 
از جامعه که می توان آنهــا را مرفه بی درد نامید، 
هرســاله بــه ســفرهای خارجــی و تفریحات 
مختلف شان می رســند و از بیت المال کیسه ای 
برای خــود دوخته و نان و نامی بــه هم زده اند و 
همیشه دارای بیشترین تریبون ها بوده اند، افرادی 
که امروزه آنها را ســلبریتی می نامنــد. این افراد 
کمپین و چالش چرایــی هزینه نذری و عزاداری 
راه می اندازنــد و فقرا را از این ســفره بی نصیب 
می داننــد، گرچه در هیچ دین و آیینــی به اندازه 

اسالم به فقرا توجه نشده است. 
مثــال مهم ترین اعمال  عید قربــان و عید فطر 
رســیدگی به فقرا، قربانی کــردن و زکات دادن 
اســت؛ در صورتی که وقتی اعیاد غیر اسالمی را 
نگاه می کنیم، متوجه می شویم بسیاری از کشورها 
چنین رســمی ندارند؛ یعنی اصلش آن است که 

برای عید خانواده خود را نونوار کنند یا جشن هایی 
برپا کنند که جز اســراف و ریخــت و پاش های 

بی هویت چیزی ندارد.
اما شــادی در اســالم برای همه است. قرار 
نیست داراها شاد باشند و ندارها غمگین. اسالم 
می خواهد همه با هم شاد باشند و این نکته دقیقا 
آن چیزی اســت که کسانی که با اسالم سر ستیزه 

دارند، به نسل جدید نخواهند گفت.
نکته قابل توجه دیگر این اســت که عاشورا و 
محرم را هم همین مردم تهی دست اند که سال های 
ســال اســت برپا کرده اند و نگذاشــته اند علم 
حسین بن علی)ع( بر زمین بماند، وگرنه مدعیان 
روشــنفکری نه تنها هیچ قدمی در کمک به مردم 
تهی دست برنداشته و برای احیای اداب و رسوم 
دینی که در آن توجه به مظلوم و تهی دستان بیشتر از 
هر نکته ای می درخشد، گامی برنداشته اند، بلکه 

کوشیده اند تیشه به ریشه آن بزنند.
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امروز این شاخ اینســتاگرام در فالن برنامه مجری 
می شــود، فــردا خبــر می رســد که دیگر شــاخ 
اینســتاگرامی قرار است فیلم بسازد، آن هم نه فیلم 
کوتاه، بلکه فیلم ســینمایی! اصال اگر به سوابق این 
عده هم کاری نداشته باشــیم، این روند را می توان 
روالی برای تشــویق جوانان به فعالیت بیشــتِر در 

اینستاگرام دانست.
همین هفته هــای اخیر بود کــه حضور »علی 
صبوری« یکی از همین به اصطالح اینفلوئنسرها، 
در سریال »آخر خط« واکنش های زیادی را برای این 
سریال و رسانه ملی در پی داشت. رسانه ها نوشتند 
و تیتر زدند: »آخر خط شــاخ های اینستاگرامی در 
تلویزیون؟« یا »شکست شاخ های اینستاگرامی در 

تلویزیون!«
در همین گیر و دار بود که »برخط شــو« شبکه 
پنج ســیما، برای مجری خود »مهسا ایرانیان« که 
بیشتر شــهرتش را مدیون استندآپ در اینستاگرام و 
فضای مجازی اســت، روی آنتن زنده جشن تولد 
گرفت. تولدی که بار دیگر صدای رسانه ها را به حق، 
درآورد.  تولد خانم مجری و واکنش رسانه ها موجب 
شد »محمدحسین صوفی« دبیر شورای نظارت بر 
صداوســیما اعالم کند: »اگر خود را تبلیغ کنند یا 
فردی در یک برنامه جشن تولد خود یا خانواده اش 
 تخلف رسانه ای است و مدیران 

ً
را بگیرد، اینها حتما

رسانه باید با آن برخورد کنند.«

 Bگل بود، به سبزه نیز آراسته شد
هنوز بیش از دو هفته نگذشته بود که بار دیگر حضور 
یکی از این به اصطالح شاخ های مجازی در فضای 

حرفه ای هنری خبرساز شد؛ این بار نه در تلویزیون، 
 بلکــه در فضــای ســینمایی جمهوری اســالمی 

ایران. 
اولیــن  از  یکــی  کریم پــور«  »محمدامیــن 
اینفلوئنسرهای اینستاگرامی است که حاال قرار است 

نه بازیگر، بلکه کارگردان سینما شود.
نمی خواهیــم درباره گذشــته هر یــک از این 
اینفلوئنســرها قضاوتی کنیم؛ هر چند که تماشای 
فعالیت آنهــا در فضای مجازی قضاوت نیســت، 
مشــاهده و پیش بینی است؛ مشــاهده سوابقی که 
خودشان دوست داشته اند از خود به یادگار بگذارند 
و پیش بینی اینکه اگر قرار است چیزی بسازند، چه 

خواهد بود.

 Bبدعتی که مدیران فرهنگی می گذارند
اما آنچــه در این چند خط جای گفتن، نوشــتن و 
اندیشــه دارد، هشدار به مدیران و متولیان فرهنگِی 
کشــور اســت. مدیران رســانه ملی که دل شــان 
می خواهد رقیب اصلی فضای مجازی باشــند، اما 
انگار آن قدر در این امر ناتوان هستند که برای پیشبرد 
این هدف خود، باز هم دســت به دامِن چهره های 
همین فضا می شوند و در عمل ثابت می کنند قافیه 
را به اینستاگرام باخته اند، یا مدیران سازمان سینمایی 
کشور که با تصمیم گیری های بدون فکر خود موجب 
می شوند جوانان بیش از پیش برای هر چیزی حتی 
پیشرفت در زمینه هایی که دوست دارند، به فضای 
مجازی، و نه تالش های حقیقی و عمیق خود متکی 

باشــند. خودمانی تر بگوییم؛ نوجوان ها و جوان ها 
با خود می گویند: چه خوب! فالنی با انتشــار یک 
مشت ویدئوی رقص، فالوور جمع می کند، پولدار 
می شــود، تازه اجازه ساخت فیلم را هم می گیرد و 
بعد مــِن درس خوانده تئاتر که عرضه جلوه گری در 
اینســتاگرام را ندارم، باید بــروم فیلمش را نه روی 
صفحه موبایل خودم، بلکه روی پرده ســینما ببینم. 
قطعا از سینمایی که در آن مبتذل ترین کمدی ها اکران 
می شود، نمی توان بیش از این توقع داشت و نتیجه 
همین می شود؛ اما این روال قطعا روال همه چیزهای 
دیگر را هم تغییــر خواهد داد؛ فالن دختر خانم در 
اینستاگرام دائما از خود ویدئو و عکس می گذارد و 
جالب این است که همین خانم می شود گزینه اول 
اجرای برنامه برای نوجوانان این مملکت! این دقیقا 
همان تهاجم فرهنگی است که اتفاقا این بار نه مردم 
عادی و جوانان، بلکــه مدیران فرهنگی را مغلوب 

خود کرده است؟

 Bپاسخ شنیدنی آقای مدیر
»محمدمهــدی  از  وقتــی  کــه  اســت  جالــب 
طباطبایی نژاد« معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان 
سینمایی می پرسند چرا به فالن شاخ مجازی مجوز 
ساخت داده اید، می گوید: »من امروز صبح صفحه 
ایشــان در اینستاگرام را دیدم؛ چون اصوال ما به این 
مسائل کاری نداریم.« جوابی که خودش عذر بدتر 
از گناه اســت؛ مگر می شود در روزگاری که مدیران 
به اصطالح فرهنگی کشور برای بیشتر دیده شدن این 
طور دست به دامن شاخ های مجازی شده اند، سوابق 
افراد منتخب در همین فضا مهم نباشد؟ آقای مدیر 
احتماال خودش را به فراموشــی زده است که قطعا 
در دنیای حقیقی امروز مهم ترین ســابقه خوب و بد 
را می توان از همین فعالیت مجازی یک فرد به دست 
آورد که آن هم وقت گیر نیست؛ کافی است یک نام را 

روی نوار باالی صفحه جست وجو تایپ کنید.

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

»گردان قاطرچی ها« کتابی برای 
نوجوانان است که با روایتی طنز 
از روزهای جنــگ و نوجوانان 
کم ســن و ســالی که به جنگ 
می رفتند، سخن می گوید. درباره 
روایت و مســیر قصه آن به طور 
خالصه می توان گفت داســتان 
 گردانی که وظیفه اش نگهداری 
از قاطرهایــی برای حمل آذوقه 
و مهمات مــورد نیاز رزمندگان 

به ارتفاعات کردستان اســت. افراد گردان در کنار این قاطرها 
داستان های خنده داری می سازند و طی مانورها و عملیات های 
مختلف، هر کدام تجربیات و سختی های مختلفی را پشت سر 

می گذارند. 

قاطرچی ها گردان 
جدیدترین اثر داوود امیریان

   کتاب    

ملک محمــدی«  »بهرنــگ 
مدیر گروه فیلم و ســریال مرکز 
سیمافیلم با اعالم خبر ساخت 
سریالی با موضوع کرونا گفت: 
»این ســریال که نگارش آن از 
اسفندماه آغاز شده است، توسط 
برادران محمودی )جمشــید و 
محمود( ساخته خواهد شد که 
پیش از این سریال های مخاطب 
 پســندی مانند »ســایه بان« را 

ســاخته اند.« ماجرای سریال »همدل« که در دوران شـــیوع 
ویروس کرونا روی می دهد، روایت سه داستان موازی مربوط 
به یک پرستار، پسر یک تاجر و یک گروه جوان محقق است که 

خط سیر داستانی مربوط به کرونا را دنبال می کند. 

همدل
اثر برادران محمودی درباره کرونا

   تلویزیون    

در خالصه داستان سریال »بوم 
و بانو« آمده است: در ایامی که 
عشــق رهروان محرم به مسلخ 
برده می شود و شورشان به یغما 
می رود، عشــقی بی آالیش سر 
بر مــی آورد کــه در دل طوفان 
بالیــای زمانه به ابتال کشــیده 
می شــود و در ســایه تزویــر و 
فریب بدخواهان تا مرز نابودی 
می رود، اما در واپسین لحظات، 

چون پرنده ای افسانه ای از میان خاکستر برمی خیزد... مسعود 
رایگان، بهنام تشکر، مهدی احمدی، دیبا زاهدی، ساغر قناعت 
و... از بازیگران این مجموعه تلویزیونی  هستند. سعید سلطانی 

کارگردان و آرمان زرین کوب تهیه کننده »بوم و بانو« هستند.

   تلویزیون    

بوم و بانو
سریال تلویزیون برای محرم

 خنثی کردن
 بمب های ضدفرهنگی

ســیدجالل  کارگردانی  به  »شــاهرگ« 
با محوریت  اولین ســریال  اشــکذری، 
بمب گذاری های منافقین در سال ۱36۰ 
همچنیــن افشــاگری دربــاره ترورهای 
این  اســت.  این ســازمان  درون گروهی 
سریال در قالب یک درام پرماجرا و گاهی 
دلهره آور و در لحظاتی عاشقانه، بخشی 
از تاریخ معاصر ایران را به تصویر کشیده 

است.
سریال »شــاهرگ« براســاس اسناد 
واقعــی ســاخته شــده اســت و در 3۰ 
قسمت، داســتان تالش یک گروه جوان 
امنیتی کمیته های انقالب و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را نشــان می دهد که در 
بحبوحه بحران بمب گذاری های منافقین، 
در هرلحظه و هر مکانی به فوریت حاضر 
می شوند و نسبت به خنثی کردن بمب ها 
اقدام می کنند. در این مســیر، کارگردان 
ســریال ماجرای خانواده و شخصیتی به 
نام »محمدعلی« را که از نیروهای امنیتی 
خنثای بمب اســت، روایت می کند. او و 
اعضــای گروهش هر روز با چالشــی از 
سوی منافقین مواجه می شــوند. در این 
میان »فرخ« از اعضای ســابق منافقین به 
آنها می پیوندد که درگیری هایی را در این 

گروه ایجاد می کند و...
»شــاهرگ« نیــز ماننــد قهرمانانش 
مأموریت خنثی کردن بمــب را به عهده 
دارد؛ ایــن بمب، همــان تحریف تاریخ 
و جنگ نرم اســت. اگر منافقین و برخی 
گروهک های مسلح دیگر در دوران صدر 
انقالب، اغلب افــراد مذهبی و با ظاهر 
ریــش دار را هدف ترور قــرار می دادند، 
در این دوران ریشــه های ملی و فرهنگی 
همه مردم را هدف گرفته انــد. اگر در آن 
دوران، منافقین با بمب های جنگی جان 
مــردم را می گرفتند، امــروز با بمب های 
رسانه ای، روح و فکر مردم نشانه رفته اند. 
در این شرایط، پخش سریال »شاهرگ« 
نوعی واکنش به جنگ رسانه ای منافقین و 
حامیان آنها دانسته می شود و به نسل جوان 
این آگاهی را می بخشد که »جالد«ها چه 
کسانی بودند و شهیدانی که امنیت جامعه 

را تأمین کردند، چه کسانی.
با این حال، ســریال »شاهرگ« با در 
نظر گرفتن برخی نــکات فنی و تکنیکی 
می توانست سریال قوی تر و تأثیرگذارتری 
باشــد؛ در یک فیلم یا ســریال امنیتی و 
اکشــن، »ریتم« نقشــی حیاتــی دارد و 
می تواند جذابیــت کار را دوبرابر کند. با 
اینکه در »شاهرگ« ماجراهای مختلفی 
رخ می دهد و تعقیــب و گریز هم وجود 
دارد، اما ریتم ســریال اغلب کند است و 
ضرب آهنگ کار با مضمون آن هماهنگ 

نیست.
آثــار،  این گونــه  در  همچنیــن 
زیادی  بســیار  اهمیت  قهرمان پــردازی 
دارد؛ اما شخصیت های شاهرگ، جایگاه 
قهرمانانی را که بتواننــد دل مخاطب را 
به دســت آورند، نیافته اند؛ بــرای نمونه 
حاالت  رئیســی(  )نیمــا  محمدعلــی 
و رفتــاری یک نواخــت و ســرد دارد و 

کاریزماتیک نیست.
اما تولید سریال »شاهرگ« را به عنوان 
یک تجربه گران ســنگ باید به فال نیک 
گرفت. این سریال می تواند آغاز راه روشن 
و پرامید تولید آثار افشــاگر درباره مسائل 
مرتبط با تاریخ انقالب اسالمی باشد، به 
این شــرط که از نقاط قوت و ضعف های 
آن تجربه کسب شــود و این تجربه ها در 

کارهای بعدی استفاده شوند.

ود! این راه به بی راهه می ر
 تأملی بر علت عالقه مندی مدیران سینما و تلویزیون به شاخ های مجازی

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

آرش فهیم
منتقد سینما

تئاتر بیش از هر کســب وکار دیگری در معرض 
آســیب های کرونا قــرار گرفته اســت؛ تعطیلی 
ســالن های نمایش به ششمین ماه خود وارد شده 
اســت و بازیگران و فعاالن این عرصه ماه هاست 
که درآمــد و فعالیتی ندارند. در شــرایط فعلی، 
دورنمای مشــخصی هم برای باز شــدن دوباره 
سالن های نمایش وجود ندارد. دستورالعمل های 
بهداشتی جمع شدن افراد در یک مکان سربسته و 

محدود را ممنوع کرده اند و تقریبا همه سالن های 
نمایش دارای چنین شــرایطی هستند؛ اما همه 
مشکل تئأتر از کرونا نیست و حال و روز بد فعاالن 
این حرفه هنری تحت تأثیر روندی است که در دو 
سه سال گذشــته روی این صنعت نمایشی سایه 
انداختــه و حاال کرونا، تیر آخر را بر پیکر نحیف 
ایــن هنرمندان روانه کرده اســت. اگرچه برخی 
زمزمه ها از راه اندازی ســالن های روباز تئاتر در  
تهران خبر می دهند، اما بعید است در بلندمدت 
این حرکت کمک شــایانی به جریان نمایش در 

کشور کند.
تئاتــر یــک محصول هنــری در ســبد همه 
خانوارها نیست و به طور طبیعی، قشر کمتری به 

تماشای این آثار مشغول می شوند؛ اما در دو سال 
گذشته، جریان جدیدی در تئاتر آغاز شده که در 
بخش هایی آن را عمومی تر و در بخش هایی بیش 
از گذشته به یک محصول خاص و الکچری بدل 

کرده است.
 اگر در ســال های گذشته اجرای یک نمایش 
5۰۰ نفره در سالن اصلی تئاتر شهر نمادی برای 
یک نمایش موفق روی صحنه به حساب می آمد؛ 
اجرای نمایش هایی مثل بینوایان در سالن 25۰۰ 
نفری یک هتل معروف تهران در سال گذشته در 
هر اجرا، موجب شد رکوردهای جدیدی در تئاتر 
کشور به جا گذاشته شود. اگرچه استقبال خوب 
از این نمایش ها نوید فرهنگی خوبی به حســاب 

می آید، اما قیمت گــزاف بلیت این نمایش ها از 
یک سو و دستمزدهای کالن برخی بازیگران چهره 
در این نمایش ها از سوی دیگر موجب شده است 
روند تئاتر در کشور با تغییری جدی در مسیر خود 
مواجه شود. حضور چهره های سینمایی در تئاتر 
اگرچــه امری طبیعی به نظر می رســد، اما ورود 
دستمزدهای کالن سینمایی و سوپراستاری به تئاتر 
به طور قطع لطمات جدی بــه فعاالن جوان این 

عرصه وارد می کند. 
جریان تئاتر به عنوان هنر اصیل نمایش، باید 
دوباره به مســیر خود باز گردد تــا هم روندهای 
اقتصادی در آن متعادل شــود و هم تئاتر به ســبد 

اقتصادی خانوارها وارد شود. 

 بازگشت به مسیر
   برداشت    

حال و هوای تئاتر در روزهای کرونایی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ
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اطالعاتی که هر شهروند و کاربر به نوبه خود در 
طول روز تولید می کند پایه و اســاس اطالعات 
بشــری هســتند، اما این داده های جزئی درباره 
 به تنهایی 

ً
موضوعات و حوزه های مختلف، عمدتا

دارای ارزش نیستند؛ چیزی که موجب اهمیت 
یافتن این اطالعات می شود تجمیع، سازمان دهی 
و تجزیه و تحلیل آنهاست؛ اگر هنوز به ماهیت 
این اطالعات و اهمیت آن پی نبرده اید بد نیست 
بدانید حجم اطالعاتی که تا سال 2۰۰3 از سوی 
انسان ایجاد شــد، فقط پنج اگزابایت است، اما 
امروزه این حجــم از اطالعات، فقط در عرض 
دو روز ایجــاد می شــود.  در واقع همین حجم 
غیــر قابل تصور داده هاســت که بــه کالن داده 

ها، داده هــای حجیم یا 
 )Big Data( بزرگ داده ها
معروف شــده اســت و 
هــم اکنون کشــورهای 
مختلف جهــان در حال 
روی  ســرمایه گذاری 
توســعه زیرساخت های 
این  آنی  تجزیه و تحلیل 

دست اطالعات هستند تا از طریق آن حکمرانی 
بهتر و دقیق تری بر جامعه خود داشته باشند. در 
کشــور ما نیز اســتارت آپ »مدرسه بیگ دیتا« 
در ســال ۱3۹۷ با عنوان »پلتفرم« آموزش های 
تخصصی در زمینه علم مهندسی داده، فعالیت 
خود را با هدف آماده سازی نسل جوان و تازه نفس 
به منظــور ورود به بازار کار تخصصی توســعه 
محصوالت داده محور آغاز کرده اســت.  این 
استارت آپ با ارائه دوره های تخصصی آنالین و 
حضوری در زمینه علم داده، مهندسی بیگ دیتا، 
پردازش زبان طبیعی و پردازش گراف به منظور 
تقویت مهارت ها و ُبنیه فنی مخاطبان خود است. 
کاربران با ورود به وب ســایت این استارت آپ 
عالوه  می توانند  ایرانــی 
از  اطــالع  کســب  بــر 
آن  آموزشــی  برنامه های 
از مقــاالت مرتبط با این 
حــوزه نیز بهــره ببرند و 
دانش خود را در رابطه با 
دانش بیــگ دیتا افزایش 

دهند.

طی ماه های گذشــته شــیوع ویروس کرونا در 
جهان موجــی از مرگ و میر انســان ها را رقم 
زده اســت، به طــوری که برخــی، از ویروس 
کرونا به عنــوان طاعون قرن یــاد می کنند، اما 
برخی دیگر ایــن ویروس را نژادپرســت ترین 
ویروس تاریــخ می خوانند. دلیل این نام گذاری 
نیز مشــخص اســت، داده های مربوط به بیش 
از 3/5 میلیون مورد تأییدشــده کرونا در ایاالت 
متحده، نشــان دهنده یک واقعیت است که در 
سرتاســر این کشــور اقلیت نــژادی، از جمله 
جوامــع سیاه پوســتان، التین و سرخ پوســتان 
شدیدترین مشکالت را تجربه کردند. براساس 
 CDC گزارش اخیر نیویــورک تایمز و داده های
منتشرشده از سوی این نشریه افراد سیاه پوست 
و التین ســه برابر بیشتر از افراد سفیدپوست به 
 دو برابر 

ً
ویروس کرونا مبتال می شــوند و تقریبا

بیشتر از سایرین جان خود را از دست می دهند. 
بررســی ها حکایت از این واقعیــت تلخ دارد 
که سرخ پوســتان آمریکایی پس از سیاه پوستان، 
بیشترین آمار مرگ و میر را در ایاالت متحده به 
خود اختصــاص داده اند.  »آن لیو«، متخصص 

بیماری های عفونی دانشگاه استنفورد در این باره 
گفته است: »این اعداد نگران کننده نشان دهنده 
مراقبت هــای  در  سیســتماتیک  نژادپرســتی 
بهداشتی اســت. عوامل زیادی در این موضوع 
نقش دارند.« ایــن متخصص آمریکایی افزود: 
»بعد از گذشــت چندین دهــه، فرصت های 
مساوی برای سیاه پوســتان فراهم نشده است. 
 در مکان هایی 

ً
افــراد رنگین پوســت احتمــاال

زندگی می کنند کــه فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت نمی کنند. همچنین ممکن است آنها به 
عنوان کارگرانی که گزینه دورکاری را ندارند یا 
در مشــاغلی که تجهیزات محافظ شخصی به 
اندازه گســترده ای ارائه نشــده باشد، فعال و در 
نتیجه از بهداشت کمتری نیز برخوردار هستند. 
در آمریکا مواد غذایی بی ارزش و فراوری شده 
بیشتر به سیاه پوســتان اختصاص داده می شود. 
تحقیقات نشان داده است که اغلب در محالت 
سیاه پوســتان و التین تبار ها مشــکالتی مانند 
چاقی، فشار خون باال و دیابت دیده شده است. 
همه این ها از جمله شرایط سالمتی ذکر شده از 

سوی CDC به عنوان عوامل خطر کروناست.«

نوآور

محسن رضایی: تصمیمات و سیاست های 

دولت می بایست به صورت یک منظومه 
جامــع و با در نظر گرفتــن همه تبعات و 
پیامدها اتخاذ گردد. قابل پذیرش نیست 
که اقشار آســیب پذیر جامعه هزینه تورم 
افسار گســیخته، فشــارهای اقتصادی و 

تصمیمات بخشی را بپردازند.

سیدنظام الدین موسوی: من خود زاده دیار 

 از فقر انباشته در سیستان 
ً
فقرم، اما حقیقتا

و بلوچستان شــرمنده شدم. به رغم همه 
تالش ها و کارهای خوبی که انجام شده، 
هنوز هم فقر و تنگدســتی، چهره نمایان 
زابلستان است. خوشبختانه در سفر دیروز 
در حوزه های عمرانی  تصمیمات خوبی 
و آموزشــی و نیز کم آبی برای این منطقه 

گرفته شد.

کیانــوش جهان پور: خدا رو چه دیدید! چه 

بسا محرم و صفر امســال بیشتر عاشورا 
بخوانیــم، بیشــتر جامعــه بخوانیم، از 
حماســه حســینی بخوانیم و بیش از هر 
وقت ذکر مصائب ذریه رســول بشنویم و 
از زینــب و صبرش بگوییم و بگرییم! »ال 
یوم کیومک یا أبا عبدالله«، شــاید محرم 
 هیچ ســالی هم محرم امســال نشــود،

 یا حسین! 

سرعت پیشرفت هوش مصنوعی به حدی باالست 
که احتمــاال در آینده نزدیک، هــوش مصنوعی به 
هوشــیاری و خودآگاهی و ساخت ربات      هایی که از 
وجود خود و قرار گرفتــن در محیط اطراف اطالع 
دارند، خواهد رســید، اما اگر یــک ربات خودآگاه 
روزی علیه سازندگانش شــورش کند، چه آینده ای 
برای بشــر می توان تصور کرد؟ یا اگر هک شــدن 
تجهیزات وابســته بــه هوش مصنوعــی مرتبط به 
کشــورهای رقیب هــم در نظر بگیریــم، هر فرد یا 
گروهی می      تواند سیستم      های کنترل      کننده تسلیحاتی 
کشورها را مورد حمله سایبری قرار دهد، حتی بدون 
دخالت عمدی ابرقدرت      ها، فرایند نابودی نسل بشر 
را کلید بزند. به همین دلیل اســت که دانشمندانی 
مانند »ایالن ماســک«       مدیر تســال و »بیل گیتس« 
مؤسس مایکروسافت، همواره درباره خطرات هوش 
مصنوعی هشــدار می      دهند. ایالن ماســک معتقد 
است: »انســان      های دیکتاتور پس از پایان عمرشان 

دیگر خطری برای بشریت به حساب نمی      آیند، اما در 
صورت بــه وجود آمدن دیکتاتوری هوش مصنوعی 
و پیدایش رباتی خودکامه، نســل ما در خطر بردگی 
بی      انتهایی تحت حکومت یک فناوری نمردنی قرار 
خواهد گرفت.« ماسک توسعه خارج از کنترل AI را 
بیش از حد نگران      کننده می داند و معتقد است: »اگر 
گروهی از محققان توانایی ســاخت هوش ماشینی 
خداگونــه      ای را پیدا کنند، ایــن محصول خطرناک 
احتماال تمامی نســل بشــر را بــه حکومت خود 
درمی      آورد به طور کلی کارشناسان معتقد هستند با 
سبقت گرفتن هوش مصنوعی از توانایی      های انسان، 
احتمال از کنترل خارج شــدن AI وجود دارد و اگر 
ابر هوش ساخته      شده هدف خاصی را برای خودش 
تعیین کند، ممکن اســت برای رسیدن به این هدف 
از روش      هــا و تکنیک      هایی اســتفاده کند که ما قبول 
نداریم؛ برای نمونه تصــور کنیم دیکتاتوری هوش 
مصنوعی متوقف کردن آسیب      های زیست      محیطی را 
هدف خود قرار دهد و برای رســیدن به خواسته      اش 
تنها راه ممکن را نابودی نسل بشر بداند؛ در این حال 
اگر AI موردنظر قادر به از بین بردن انســان      ها باشد، 

دیگر هیچ      چیز جلودارش نخواهد بود.  

نابودی هوشمند بشر  
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

سیستم عامل ویندوز از بدو ارائه خود قابلیتی 
  Recycle Bin ویژه تحت عنوان سطل زباله یا
را دارا بوده اســت و قطعا شما با عملکرد آن 
 آشنا هســتید.  هنگامی که فایل به سطل زباله
)Recycle Bin( منتقل می شــود و فایل های 
 
ً
پاک شده در آنجا می مانند تا اینکه کاربر شخصا
اقدام به حذف اطالعات ذخیره شده در سطل 
زباله کند. اگر شما از جمله کاربرانی هستید 
که مایــل به ذخیره اطالعات خود در ســطل 
زباله نیســتید، می توانید برای حذف مستقیم 

فایل های خود از دو راهکار زیر استفاده کنید:
 ۱ـ وقتــی تصمیم به حذف فایلــی گرفتید با 
فشردن هم زمان دکمهShift  و Delete آن فایل 
را به صورت مســتقیم از حافظه دستگاه خود 
حذف کنید؛ فراموش نکنیــد که نزدن دکمه 
shift منجر به انتقال فایل حذف شده به سطل 

زباله می شــود و شما باید مجددا برای حذف 
فایل به سطل زباله مراجعه کنید.

2ـ از سیســتم عامل خود بخواهید از ســطل 
زبالــه برای نگهــداری فایل های پاک شــده 
اســتفاده نکند. بــرای ایــن کار، روی آیکون 
ســطل زباله کلیک  راست کنید و در منوی باز 
شده روی »Properties« کلیک کنید، در این 
قسمت گزینه  عدم ورود فایل های پاک شده به 
ســطل زباله یعنی »Don’t move files to« را 
فعال کنید. پس از فعال شدن این تنظیم دیگر 
فایل های حذف شــده به ســطل زباله منتقل 
نخواهند شد.حاال که با راه های حذف مستقیم 
فایل هــا از حافظه رایانه خود آشــنا شــدید، 
ضروری اســت به این نکته مهم توجه داشته 
باشید که حافظه های مکانیکی از جنس هارد 
دیسک رایانه شخصی شما از قابلیت بازیابی 
اطالعات پشــتیبانی می کنند و با اســتفاده از 
ترفندهــا و نرم افزارهای خاص امکان بازیابی 
اطالعات شما وجود دارد که در آموزش های 
بعدی راهکارهای جلوگیری از آنها را توضیح 

خواهیم داد.

سطل زباله ابدی! 
   ترفندستان    

یادش بگیر!

برای دانش آموزان و دانش جویان، به ویژه 
برای  بهترین زمان  پژوهشگران،  تابستان 
پرکاربرد  یادگیــری زبان های خارجــی 
اســت؛ اما بر کسی پوشــیده نیست در 
ماه های اخیر به دلیل شیوع کرونا و افزایش 
تورم، نه فقط امکان شرکت در کالس های 
حضوری زبان ممکن نیست، بلکه هزینه 
شرکت در این کالس ها نیز به شکل قابل 
توجهی افزایش یافته اســت و بخش قابل 
توجهــی از خانواده ها دیگر توان ثبت نام 
فرزندان خود را در کالس های حضوری 

آموزش زبان ندارند.
 از این رو، بهترین راهکار برای یادگیری 
زبان های خارجی کاربردی، اســتفاده از 
ظرفیــت فضای مجــازی و محصوالت 
آموزشــی فناورانه موجود در این بســتر 
اســت که یکی از نمونه های ایرانی موفق 
 آن اپلیکیشــن آمــوزش زبــان »ِلرنیت«

 است. 
این نرم افــزار ایرانی ویــژه تلفن های 
همراه هوشــمند ساخته شــده و تاکنون 
داشــته  فعــال  نصــب  هــزار   2۰۰ 

است.

 مدرسه بیگ دیتا
   استارت آپ    

یکا آمر در  نژادپرستی  سند 
   مجازستان    

محمدصادق برهانی
کارشناس  رایانه

هم زمان با شــروع موج دوم همه گیری 
ویروس کرونا در کشورمان، بسیاری از 
فیلســوفان و جامعه شناســان مطــرح جهان در 
پژوهش هــا و مطالعات خود بــه این نکته اذعان 
کردند کــه کرونا بــه دلیل ماهیت ناشــناخته و 
وحشــت آفرین خود،  ریتم عادی زندگی جوامع 
بشری را تغییر داده اســت، آن هم به گونه ای که 
دیگر اداره جوامع بشــری به شکل سنتی مقدور 
نیست؛ برای نمونه »یورگن هابرماس« نظریه پرداز 
معاصر در جایی می گوید: »کرونا ســبب شد ما 
بفهمیم چقدر نفهمیــم.« یا »ماتیاس هورکس« 
آینده پژوه آلمانی می نویسد: »پشت ریزش جهانی 
که خیال می کردیم می شناسیم، جهان دیگری در 

حال جوش خوردن است.«
در واقع،  در پی گسترش جهانی ویروس کرونا 
و قرنطینه شدن میلیون ها نفر در خانه های شان، نه 
 
ً
تنها اقتصاد جهانی در شوک فرو رفت، بلکه عمال

شــکل و کیفیت تعامالت و ارتباطات اجتماعی 

مردم نیز دست خوش نوعی تغییر کاتاستروفیک 
جدی شــد، به طوری که برخی از این تغییرات 

ناخواسته با عنوان »انقالب زیستی« یاد می کنند.
این انقالب زیســتی به نوبــه خود فرصت ها 
و تهدیــدات متعددی را برای جامعه بشــری به 
همراه آورده اســت که برخی مــوارد ملموس تر 
عبارتنــد از: تعلیق فرایند آمــوزش حضوری در 
نظام آموزشی و رایج شــدن آموزش الکترونیک 
در مدارس و دانشــگاه ها، کاهش ساعات کاری 
ادارات و بانک ها و رونق استفاده از خدمات دولت 
الکترونیکی، کاهــش تردد و حمل ونقل عمومی 
غیرضروری، حتی شــکل گیری کسب وکارهای 

جدید و رونق گرفتن تجارت الکترونیک.
همان گونه کــه از نمونه های فــوق برمی آید، 
کرونا بیش از هر چیزی شــکل و کیفیت روابط و 
تعامالت رایج در جامعه بشــری را دست خوش 
 غفلــت از رصد و 

ً
تغییر کــرده اســت و طبیعتا

شناسایی این دست تغییرات می تواند چالش های 
اجتماعی و فرهنگی عمیقی را برای هر جامعه ، 
خصوصــا جامعه اســالمی ما به همراه داشــته 
باشد؛ برای نمونه در سایه شیوع کرونا و تعطیلی 
زودهنگام مــدارس، والدین بیــش از هر زمانی 
زمینه و بستر استفاده فرزندان شان از سرگرمی های 
دیجیتال را مهیا کردند تا به زعم خود مانع خارج 

شدن فرزندان شان از منزل شوند؛ اما به این نکته 
توجه نداشتند که بازی های الکترونیک امکان پر 
کردن خأل روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان را 
ندارند؛ از این رو کودکان و نوجوانان از فرصت در 
دسترس بودن تلفن همراه هوشمند و تبلت استفاده 
می کنند و خودخواســته به عضویت شبکه های 
اجتماعی توصیه شــده از ســوی هم ساالن شان 

در می آیند. 
شــبکه اجتماعی الیکــی )Likee( از جمله 
پلتفرم هــای ارتباطــی محبوبــی اســت که در 
هفته های اخیر و در سایه غفلت نهادهای مسئول 
و البته خانواده ها به یکی از شــبکه های اجتماعی 
پرمخاطب کودکان و نوجوانان کشــورمان بدل 

شده است.
این شــبکه اجتماعی ســنگاپوری نخستین 
بــار در ســال 2۰۱۷ بــا محوریت هم رســانی 
ویدئوهــای تولیدی کاربران معرفی شــد؛ اما به 
دلیل قابلیت های مخاطب پســند خود توانست 
در مدت زمــان کوتاهی به یکی از شــبکه های 
اجتماعی پرمخاطب جهان بدل شود، به طوری 
که بنا بر جدیدترین آمار منتشرشــده گوگل پلی، 
نسخه اندرویدی این شبکه اجتماعی بیش از 5۰۰ 

میلیون بار دانلود شده است.
کاربران الیکی پس از عضویت در این شبکه 

اجتماعی می توانند با استفاده از خدمات رایگان 
و اختصاصی آن، ویدئوهای مختلفی را تولید و در 

صفحه اختصاصی خود منتشر کنند.
نکته مهــم و قابل تأمــل درباره این شــبکه 
اجتماعی، محدوده سنی کاربران ایرانی آن است؛ 
به عبارت دقیق تر، طیف غالــب کاربران ایرانی 
الیکی در رده ســنی کودک و نوجوان قرار دارد؛ 
 شــبکه اجتماعــی الیکی در بین 

ً
بنابراین عمال

دانش آموزان کشــورمان به عنــوان محبوب ترین 
شبکه اجتماعی هم ســاالن مطرح است، آن هم 
در حالی که عمده محتواهای تولیدشده از سوی 
کاربــران کــودک و نوجوان فعال در این شــبکه 
اجتماعی پرمخاطب، به تقلید از شاخ های فضای 
مجازی، دارای مضامین جنســی و غیراخالقی 
اســت.  در واقع کودکان و نوجوانان ایرانی فعال 
در الیکی که طیف ســنی آنها عمدتا بین ۷ تا ۱6 
سال است، در سایه بی اطالعی و ناآگاهی والدین 
و البته خواب خوش مسئوالن فرهنگی کشور در 
مسیری گام بر می دارند که در معرض فضای آلوده 
اخالقی است که می تواند آسیب های جدی را به 

دنبال داشته باشد.
خالصه کالم اینکــه اگر هنوز به عمق فاجعه 
پی نبرده اید، بد نیست نگاهی به اپلیکیشن الیکی 

تلفن همراه فرزند خود بیندازید.

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

 نگاهی به پیامدهای رواج شبکه های اجتماعی غیر اخالقی بین کودکان و نوجوانان ایرانی

سبقت الیکی از اینستاگرام !
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۱5
پاسدار

تکلیف سهام بانک انصار 
چه می شود؟

۰9۱8۰۰۰8۶52/ نزدیک به پنج ماه اســت 

بعد از ۱5 سال خدمت، تعدادی از بسیجیان 
کد 8۹ بــرای گرفتن وام کمک به ســاخت 
مسکن تشکیل پرونده دادند، ولی از پرداخت 

آن هیچ خبری نیست.
۰9۱۰۰۰۰4۶8۶/ وام مسکن کارکنان سپاه رو 

کی پرداخت خواهند کرد؟ از ســال ۱386 تا 
به حال پرداخت نشده. لطفا پیگیری بفرمایید.

۰9۱2۰۰۰9۰27/ درباره سهم بانک انصار از 

مسئوالن سؤال شود، تکلیف چیست؟ چند 
سال است هیچ سودی هم نداده اند.

۰9۱2۰۰۰9۰27/ فروشگاه اتکا از تخفیفات 

کم کرده است، ولی اقالم غیر ضروری و مضر 
مانند پفک، نوشابه، چیپس و... را با تخفیف 

باال به فروش می رساند.
پرونــده   ۹8 ســال  از   /۰9۱4۰۰۰59۶۰

دریافت وام خریــد کاالی ایرانی را تکمیل 
کــرده ام و از ســوی بانک انصــار مبلغی به 
حساب شــعبه خلیج فارس کوثر واریز شده 
است که متأســفانه هنوز نه وجهی دست ما 
را گرفته اســت و نه کاالیی، طبق اســتعالم 
از بانــک انصار، االن پنج قســط از وام بنده 
معوق است که اظهار داشتند این برج حساب 
حقوقی بنده مسدود خواهد شد. »آذربایجان 

غربی سپاه ماکو«
۰9۱4۰۰۰7۶8۰/ مبلــغ شــارژ کارت اتکا 

برای یک نفر خیلی بهتر از پنج نفر است و این 
یعنی، فرزند کمتر.

۰9۱5۰۰۰۰374/ تکلیف سهام بانک انصار 

چه می شــود؟ با توجه به ادغــام بانک لطفا 
پیگیری کنید.

۰9۱7۰۰۰۱582/ سال ۱3۹۴ برای بیمه عمر 

و سرمایه گذاری اعضای خانواده ثبت نام کردم 
و به علت مشکل مالی زود انصراف دادم. االن 
از ســال ۱3۹۷ پیگیر هستم که مجدد وصل 
شود، ولی خدمات کارکنان می گویند امکان 

ویرایش سامانه و ثبت نام مجدد نیست.
۰9۱8۰۰۰74۶2/ چــرا از وام یک میلیونی 

کرونا کــه گفته بودند نیمه خــرداد پرداخت 
می کنند، خبری نشد؟

برای بسیجیان فعال سبد   /۰9۱8۰۰۰3۰۶8

حمایت غذایی در نظر بگیرید یا حداقل حقوق 
و مستمری برای کمک خرجی خانواده شان. به 

خدا شرایط زندگی خیلی سخت شده.
۰9۱8۰۰۰5۶85/ چرا مشــکالت بسیجیان 

کد 8۹ یکی، بحث هزینه مأموریت نمی شود. 
دوم، شناسه 8۹ دقیقا اسمش چیست، چرا هر 

روز یک اسم می گذارند؟
۰9۱8۰۰۰۰۰24/  لطفــا چگونگی دریافت 

کارت یکسان سازی ســپاه را برای جانبازان 
پاسدار وظیفه که جدیدا تبصره 38 آنها تأییده 
شــده اســت را توضیح دهید. لطفا مراحل 
دریافت را بیان کنید. »حمیدرضا ابوالحسنی«
صبح صادق: بنیاد تعــاون و مرکز خدمات 
کارکنان سپاه در این خصوص اطالعات الزم 

را در اختیار هفته نامه قرار دهند. 
۰9۱9۰۰۰4۱72/ چــرا معاونــت نیــروی 

انســانی، بــرای تبدیل عضویت بســیجیان 
جایگزین کادر فکری نمی کند؟ هشــت سال 
است که ما را با این عنوان جذب کرده اند، اما 
حال با گذشــت این سال ها ما را به فراموشی 

سپرده و رها کرده اند.
۰93۰۰۰۰۱۱9۱/ لطفــا پیگیــری کنیــد؛ 

شهرســتان ارزوئیه از لحــاظ آب و هوایی در 
بدترین شــرایط اســت، اما حقوق و مزایا و 
مرخصی در سازمان سپاه با ناحیه درجه یک 
فرقی نمی کند، در صورتی کــه برای ناجای 

شهرستان درجه سه لحاظ می شود.
۰935۰۰۰39۶۰/ چــرا برخی نواحی)مانند 

نوشهر، فریدونکنار، بابلسر( که اخیرا مرزی 
شناخته شدند در فیش حقوق اعمال نمی شود، 
در صورتی که برای ادارات دیگر اقدام شــده 

است.

   روی خط    

فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم 
 االنبیاء)ص( با اشــاره به اینکه با اراده 
وزارت صنعت، ظرفیــت معادن باید 
هر چه سریع تر به جایگاه خود بازگردد، 
عنوان کرد: »قــرارگاه خاتــم با آغاز 
فعالیت هلدینگ معدن، ۱5 پروژه مهم 
را در دستور کار دارد.« سردار »سعید 
محمد« در مراســم افتتاح معدن زیرزمینی ســولفوره انگوران 
اظهار داشــت: »در حالی که اعالم می شــود ایران از نظر معدن 
جزء کشورهای معدنی جهان است، اما این آمار درست نیست. 
ایران می تواند جزء چند کشــور برتر دنیا باشد.« فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء با اشــاره به اینکه در دنیا معادنی تا عمق 
۹۰۰ متر در حال اکتشاف هستند، بیان کرد: »این در حالی است 
که در ایران اکتشافات ۱۰۰ تا 2۰۰ متر انجام می شود.« وی تأکید 
کرد: »درست نیست با داشتن این ظرفیت با مشکل بیکاری درگیر 
باشیم. ظرفیت های فرآوری کشور بسیار باالست، اما ناهماهنگی 

در فرآوری وجود دارد و زنجیره ناقص است و مشکل داریم.«

وژه های معدنی قرارگاه  پر

۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

معاونت عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه 
در ســپاه برای آشــنایی بیشتر اســتادان، 
مربیان و مدیــران تربیت و آموزش عقیدتی 
سیاســی ســپاه با معارف قرآن، اقــدام به 
برگزاری طرح مطالعاتی »دقایقی با قرآن« 
کرده اســت. »مجید غالمرضــا« معاون 
تربیــت و آموزش هــای عقیدتی سیاســی 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه با اعالم این خبر افزود: »این طرح با مدیریت 
»حجت االسالم والمسلمین استاد قرائتی« برای تابستان امسال به اجرا 
درآمــده و تمامی مراحل آن غیرحضوری خواهد بود.« وی افزود: »مفاد 
مسابقه سوره های حمد، یوسف، لقمان و حجرات مبتنی بر تفاسیر نور، 
نمونه و ترجمه فارسی تفسیر المیزان است و آزمون الکترونیکی به عمل 
خواهــد آمد.« غالمرضا ادامه داد: »کلیه مراحل طرح از طریق ســایت 
»سراج اندیشه« قابل انجام و پیگیری است و همچنین محتوای این طرح 
نیز عالوه بر ســایت، از طریق کانال سراج اندیشــه در پیام رسان ها قابل 
دسترسی خواهد بود. ثبت نام از پنجم تا 2۱ مرداد، آزمون مقدماتی از 22 

تا 2۷ مرداد و آزمون پایانی نیز از 28 تا 3۰ مرداد برگزار می شود.«

ح دقایقی با قرآن طر
سردار سلیمانی با بیان اینکه در مقطع اول 
نهضت کمک مؤمنانه، بســیج نزدیک به 
۷۰۰ میلیارد کمک نقدی و غیر نقدی از 
مردم عزیز جمع آوری کرده است، گفت: 
»کمک های مردمی در قالب بســته های 
3۰۰ هزار تومانی تقدیم نیازمندان شد.« 
ســردار ســرتیپ »غالمرضا سلیمانی« 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دومین مرحله این نهضت 
در سه مقطع زمانی آغاز می شود، اظهار داشت: »مقطع اول از قربان تا 
غدیر، مقطع دوم محرم و مقطع سوم ماه صفر خواهد بود که در سراسر 
کشــور رده های مختلف بســیج، کمک های مردمی را جمع آوری، 
سازماندهی و بسته بندی می کنند و بر اساس هماهنگی به عمل آمده 
با نهاد های حمایتی و شناسایی دقیقی که در مرحله اول نهضت کمک 
مؤمنانه صورت گرفت، به دست مردم عزیز و نیازمند خواهد رسید.« 
وی گفت: »۱۰ هزار بســته مواد غذایی به ارزش 35۰ هزار تومان و 
دو هزار بســته نوشت افزار از محل کمک  پاسداران عزیز که با کسری 
از حقوق شان موافقت کردند و کمک های مردمی، تأمین شده است.«

مرحله دوم کمک مؤمنانه

به همت سپاه حضرت رسول)ص( و بسیج سازندگی، هم زمان با آغاز 
اولین مقطع از دومین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه با حضور بخشی 
از فرماندهان ارشــد سپاه و فرماندهان ســپاه های استانی به صورت 
ویدئو کنفرانس، از مقام شامخ شهدای حرکت های جهادی با عنوان 

جهادگران آسمانی تجلیل شد. 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این یادواره، ضمن تبریک 
اعیــاد قربان و غدیــر و تبریک دهه امامت و والیــت، گفت: »همه 
جهادگران کشــور با کار جهادی، ذخیره های بزرگی برای خودشان 

جمع می کنند.«
»ســردار فدوی« به حکم حضرت امام)ره( برای تأسیس جهاد 
اشاره کرد و افزود: »اگر آن جهاد همچنان باقی مانده بود، االن محرومیت و ادبیات مربوط به آن وجود 
نداشت و چه خوش درخشیدند جهادگران ما که توانستند خألها را پر کنند، به همین علت شاید بهتر 

است به جای بسیج سازندگی، بگوییم بسیج جهاد سازندگی.«
وی شــهدا را کسانی دانست که سرفرازانه در راه شهادت گام نهادند و اضافه کرد: »مسلما فرزندان 
حضرت امام)ره( و امام حاضر و کســانی که برادران و پدران خود را در صحنه های جهاد و شــهادت 

دیده اند، به مثابه آنها عمل خواهند کرد.«
جانشین فرمانده کل سپاه به دستور ۹ ماده ای رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( درباره جهادگران 

اشاره کرد و گفت: »این دستور راهنمای عمل و راهنمای دل جهادگران خواهد بود.«
سردار فدوی با تأکید بر اینکه یکی از واجبات امروز، انجام دستورهای ولی فقیه است، افزود: »شهدا 
در هر عرصه ای حضور داشته اند، آن عرصه خدایی بوده است و امیدواریم این شهدای آسمانی جهادگر 

هم از لحاظ اداری به عنوان شهید شناخته شوند و این روند را پیگیری می کنیم.«
گفتنی است، در حاشــیه این مراسم که در سپاه محمد رســول الله)ص( تهران بزرگ برگزار شد، 
 35 طرح جهادی در قالب دو هزار و ۴۴۰ پروژه در سراســر کشــور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح

 شد. 

 با حضور سردار فدوی و در ارتباط تصویری

وژه بسیج سازندگی افتتاح شد  244۰ پر
ســردار عراقی زاده گفت: »برخی مراکز آموزشی نیرو های مسلح به 
دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی اخطار تعطیلی دریافت 

کرده اند؛ البته تاکنون هیچ مرکز آموزشی ای تعطیل نشده است.«
سردار دکتر »حســن عراقی زاده« دبیر قرارگاه بهداشت، درمان و 
پیشگیری امام رضا)ع( ستاد کل نیروهای مسلح درباره نحوه نظارت 
بر مصوبات این قرارگاه اظهار داشت: »نظارت مستمر بر مصوبات 
قرارگاه بهداشت، درمان و پیشگیری امام رضا)ع( در سه سطح انجام 
می شود؛ یک سطح نظارت توسط نیروی مربوطه انجام می شود؛ یعنی 
اگر مرکز آموزش برای یکی از نیرو های مسلح باشد از نیروی مربوطه 
برای نظارت بر مصوبات قرارگاه اقدام می کنند، یک سطح نظارت هم 
توسط سازمان ها صورت می گیرد؛ یعنی بهداشت و درمان و بازرسی آجا، سپاه یا ناجا اقدامات الزم را 

انجام می دهند و سطح باالتر هم نظارتی است که توسط ستاد کل نیرو های مسلح صورت می گیرد.«
وی افزود: »در همین رابطه چندین تیم بهداشتی با ترکیبی از کارشناسان بهداشت و معاونت آموزش 
ستاد کل تشکیل دادیم که به  صورت مشترک از تمامی مرزها و مراکز آموزشی نیرو های مسلح بازدید 

می کنند؛ برخی مجموعه ها چهار بار در ماه بازدید می شوند.«
رئیس اداره بهداشــت و درمان ستاد کل نیرو های مسلح ادامه داد: »این نشان می دهد که در رعایت 
پروتکل های بهداشتی به شــدت نظارت های الزم در سطح نیرو های مسلح صورت می گیرد؛ البته به 
علت همین نظارت های سختگیرانه و تذکراتی که داده شده، تاکنون هیچ  یک از مرکز آموزشی تعطیل 

نشده است.«
ســردار عراقی زاده در ادامه به تالش کادر درمانی بیمارستان های نیرو های مسلح در مقابله با کرونا 
اشاره و بیان کرد: »تمهیداتی برای جلوگیری از خستگی پرسنل مراکز درمانی وابسته به نیرو های مسلح 
در نظر گرفته شــده اســت تا در برابر ویروس کرونا، توان خود را از دست ندهند؛ هرچند به هیچ وجه 
نمی توانیم قدردان زحمات و تالش های کادر درمانی بیمارســتان های وابسته به نیرو های مسلح در این 

شرایط سخت باشیم، اما برنامه هایی برای قدردانی از زحمات این عزیزان پیش بینی شده است.«

 دبیر قرارگاه بهداشت، درمان و پیشگیری امام رضا)ع(

یم وهای مسلح دار سه سطح نظارت بهداشتی در نیر

»پالسما درمانی، درمان قطعی کرونا تا زمان دست 
یافتن به واکســن برای پیشگیری است. از آنجا که 
نمی توان پالسمای الزم را تولید کرد، تنها راه دست 
یافتن به این ماده شفابخش، خون افراد بهبودیافته از 
کروناست. متأسفانه در دو ماه اخیر تعداد داوطلبان 
اهدای پالسما به دلیل عدم اطالع رسانی مطلوب 
کاهش یافته و الزم اســت در موج دوم همه گیری 
کرونا، افــراد داوطلب خدمت به این موضوع هم 
توجه کنند.« اینها بخش هایی از صحبت های دکتر 
»عباسعلی ایمانی فوالدی« محقق میکروب شناس 
و مدیر اجرایی پروژه پالســمادرمانی بیمارســتان 
علوم  پزشکی بقیه الله)عج( در گفت وگو با صبح 
صادق بــود. در ادامه ماحصل ایــن گفت وگو را 

می خوانید.

 BBBB.درباره پالسمادرمانی بفرمایید 
 تنهــا روش درمانی مؤثــر در مراحل درمــان کرونا، 
پالســمادرمانی اســت؛ زیرا دارو های زیــادی وارد 
چرخه درمان می شــوند که پس از مدتــی اثرگذاری 
آنهــا رد می شــود و کنــار گذاشــته می شــوند، اما 
اثرگذاری پالسمادرمانی به اثبات رسیده است. طرح 
پالســمادرمانی در حالی در کشور در ۱۹ و 2۰ اسفند 
۱3۹8 رقــم خورد که غیر از چین، هیچ کشــوری در 
جهان تحقیقات در زمینه اثرگذاری آن در درمان کرونا 
را آغــاز نکرده بود. پالســمای هایپر ایمیون متعلق به 
افرادی اســت که مبتال شدند و سطح پادتن خوبی در 

خون خود دارند و پس از بهبودی دریافت می شــود و 
در اختیار بیماران قرار می گیرد. نکته مهم این است که 
اخذ پالسما به آنتی بادی یا پادتن داخل خون ارتباطی 

ندارد و از آن کم نمی کند.

 BBBBچه تجربیاتی از این موضوع دارید؟ 
نیاز به اهدای پالسما از سوی بهبودیافتگان نیاز مهمی 
است. من طی این چند ماه تجربه بسیار خوبی به دست 
آوردم و افــرادی را که در مرحلــه آخر حیات بودند و 
امیدی به درمان آنها نبود، توانســتیم از طریق پالسما 
نجات دهیم و همه این تالش ها به خاطر اهدای پالسما 
صورت گرفته است. کووید ۱۹ در ایران و جهان هنوز 
درمان قطعی ندارد و همه روش ها ترایال است و آزمون 
و خطا می شود؛ چنانکه خیلی از دارو هایی که استفاده 
می شد، االن می گویند کارایی ندارد و از چرخه درمان 
کنار گذاشته شده اند؛ بنابراین تنها روش قطعی و ایمن 
در درمان بیماران، همین پالسماست؛ البته پالسما هم 
به صورت صددرصد جواب نمی دهد، اما علمی ترین 
و بهترین درمان قطعی کروناســت؛ بــرای نمونه من 

مشــاهده کردم خانم بارداری که مبتال به کرونا شده و 
جانش در خطر بود، با همین پالسمادرمانی هم خود او 

و هم فرزندان دوقلوی وی نجات یافتند.

 BBBB پالسمادرمانی چه پروسه علمی ای را طی 
کرد تا تثبیت شد؟

آغاز طرح پالسمادرمانی روی ۴۰۰ نمونه اهدایی از 
بهبودیافتگان بــود.  بعد از ما، آمریکا این طرح را آغاز 
کرد و بیش از پنج هزار نفر در آن شــرکت کردند. ما 
دریافتیم که با مصرف مایعات، پالســمای اهدایی به 
ســرعت جبران می شــود. مطالعات زیادی در جهان 
صــورت گرفته و در کشــور هم نتایــج پژوهش های 
انجام شــده حاکی از این اســت که نجات بیماران از 
طریق پالسمادرمانی میسر است و تأیید بین المللی هم 

پیدا کرده است.

 BBBBخب اآلن مشکل کجاست؟
با فروکش کردن بیماری کرونا در اواخر اردیبهشت و 
اوایل خرداد، روند اخد پالسما خیلی کم شد؛ قبل از آن 
پالسمای اخذشده، به غیر از بیمارستان بقیه الله)عج( 

در بیمارستان های دیگر کشور هم استفاده می شد، از 
جمله در قم، اصفهان و نیز بیمارستان مسیح دانشوری و 
فیروزگر. بعد از مدتی این درمان به عنوان یک پروتکل 
کشوری از سوی ســازمان انتقال خون ایران پیگیری 
شد؛ اما متأسفانه در اثر کم کاری های رسانه ای و برخی 
عملکردها، امروز با توجه بــه اوج گیری این بیماری، 
داوطلبان اهدای پالسما به شدت کاهش پیدا کرده اند و 
ما در بیمارستان و دانشگاه بقیه الله)عج(، با وجود اینکه 
تا 5۰ نفر ظرفیت عملی داریم، روزانه به طور متوسط 
فقط پنج نفر مراجعه کننده داریم.بیمارستان بقیه الله با 
کمک چند شرکت به عنوان خیر، دستگاه ها و محیط 
الزم برای اخد پالســما را داخل مجموعه ایجاد کرده 
و قادر اســت با افزایش مراجعات، تعداد دستگاه ها و 
فضای الزم را افزایش دهد؛ اما در واقع مشــکل نبود 
داوطلب اهدای پالسماست؛ البته این به جز ظرفیتی 
اســت که ســازمان انتقال خون ایران به خودی خود 
داراســت و از آن استفاده نمی شود.برای اطالع بیشتر 
درباره این موضوع و نیز اعالم داوطلب، کلیه هم میهنان 
بــا شــماره های ۰2۱8۱263۰56،  عزیز می توانند 
برقرار  تماس   ۰۹۰2۹۱25۹۱۰  ،۰۹۱358۴8۹5۰

کنند. 

 BBBB.سخن آخر خود را بفرمایید
عزیزانی که بعــد از ابتال به این بیمــاری نجات پیدا 
کرده اند، شــکرانه و صدقــه نجات خــود را اهدای 
پالســمای خون خود قــرار دهند؛ البته مــا می دانیم 
مبتالیــان بهبودیافته تا مدت ها کم حوصله هســتند و 
خستگی ناشی از عوارض بیماری را دارند؛ اما به نظر 
تا امروز تنهــا راه نجات بیماران از این بیماری، همین 
اهدای پالسماست. حضرت آقا هم به حضور مردم در 
این عرصه اشــاره کرده اند و به نظر من هیچ حضوری 

مؤثرتر از همین اهدای پالسما نیست.

 مدیر اجرایی پروژه پالسمادرمانی بیمارستان علوم پزشکی بقیه الله)عج( در گفت وگو با صبح صادق

ونا اهدای پالســما است ین خدمت بهبودیافتگان کر بزرگ تر
علیرضا جاللیان

دبیر گروه سپاه



قبیله عشق

جایگاه ابدی

از  تعــدادی  بــا  عبدالمطلــب 
دوســتانش به زیارت گلزار شهدا 
رفت. سر قبر پســرعمویش نشست، بعد با 
زبان اشاره ســعی کرد چیزی را به رفقایش 
بفهماند. رفقا گفتند: »چی میگی بابا؟«مثل 
همیشــه، زیاد توجــه نکردنــد. وقتی دید 
دوســتانش متوجه نمی شــوند، کنــار قبر 
غالمرضا، روی خاک با انگشتش قبر کشید و 
رویش نوشت : »شهید عبدالمطلب اکبری« 
با همان زبان گنگش گفت: »نگاه کنی.«همه 
خندیدند و گفتند: »آره بابا! نگهش داشــتن 
واســه تو!« واقعا کســی جدیاش نگرفت. 
عبدالمطلب که دید همه دارند میخندند، مثل 
همیشــه ســاکت شــد و رفت تــوی الک 
خودش. سرش را انداخت پایین، نگاهی به 
نوشــتههای خاکیاش انداخت و با دســت 
پاک شان کرد. فردای همان روز رفت جبهه، 
حدودا ده روز بعد هم جنازهاش برگشــت. 
بعد از پایان مراسم خاکسپاری، یواش یواش 
یادشــان آمد عبدالمطلب را درست همان 
جایی دفن کــرده بودند کــه ده روز پیش با 

انگشت نشان داده بود.
به نقل از دوست شهید

»عبدالمطلب اکبری« در روستای »شهیدآباد« 
از توابع شهرستان خرم بید استان شیراز متولد 
شد. جوانی ناشنوا که در زمان جنگ در جبهه 
مکانیک بود. این شهید در بخشی از وصیتنامه 
سوزناک خود می نویســد: »یک عمر هرچه 
گفتم بــه من خندیدند و به شــوخی گرفتند. 
یک عمر کسی را نداشتم که با او حرف بزنم، 
خیلی تنها بودم؛ اما حاال که رفتم بدانید هرروز 
با امام زمان)عج( حرف میزدم. آقا خودش به 
من گفت تو شهید می شوی و جای قبرم را هم 

به من نشان داد. جایگاه ابدی ام را...«

پوزش و تصحیح
در شماره قبل همین ستون تصویر شهید مدافع 
حرم مرتضی زرهرن به اشتباه به جای تصویر 

شهید محمد علی صفا منتشر شده است.
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

کتیبه سبز

 باده گردان والیت
والیت باده غیب و شهود است

کلید مخزن سّر وجود است
محمد با علی روز اخوت
والیت را گره زد بر نبوت

محمد را علی آیینه دار است
نخستین جلوه اش در ذوالفقار است

به جز دست علی مشکل گشا کیست
 مخفیا« کیست

ً
نُت کنزا

ُ
کلید »ک

کسی دیگر توانایی ندارد
که زخم شیعه را مرهم گذارد

غدیر، ای باده گردان والیت
رسوالن الهی مبتالیت

ندا آمد ز محراب سماوات
به گوش گوشه گیران خرابات

رسولی کز غدیر خم ننوشد
ردای سبز بعثت را نپوشد

تمام انبیا ساغر گرفتند
شراب از ساقی کوثر گرفتند

علی ساقی رندان بالکش
بده جامی که می سوزم در آتش

مرا آیینه صدق و صفا کن
تجلی گاه نور مصطفی کن

مرحوم محمدرضا آقاسی

 تفسیر عاشقی
آقاجانم، دلم گرفته است و این غمگین و 
ملول شدنم بی ارتباط به شما نیست. اگر 
بخواهم بی تعارف زبان بچرخانم، تمامش 
مربوط به شماســت. واقعیتش چند وقتی 
بود با خودم می گفتم عاشق منم و معشوق 
شمایید. برای همین با این صحبت ها که 
»تا که از جانب معشــوق نباشد کششی« 
خودم را تسکین می دادم که راهم درست 
اســت و دلــداده ام، اما به خــود که آمدم 
فهمیدم عاشــق شــمایید. فهمیدم عشق 
به روده درازی و این صحبت ها نیســت. 
به قول و قرار اســت، به اعتماد اســت، به 
پرورش اســت، بعد به خودم تلنگری زدم 
که ما کجا و عاشقی کجا.موالجان همین 
ْم 

ُ
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رساندن به شما کوتاهی نکرده، فراموش تان 
 ناگواری ها 

ً
نمی کنیم و اگر چنین نبود، حتما

بر شما نازل می شد و دشمنان، شما را نابود 
می ساختند. عاشقی را تمام کردید. شبیه 
عاشــقانه مادرمان حضرت زهرا)س( که 

پای غدیر موالی مان علی)ع( ایستاد.

حسن ختام

   تلخند    

همکار محترم  جناب آقای سید فخرالدین موسوی
با کمال تأسف و تأثر  مصیبت  وارده را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم و از خداوند منان  برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.

هفته نامه صبح صادق

ـ از کدام کشــور پرخطر آمده اید؟ ـ از پورتلند، آمریکا!/ شــهرهای آمریکا، به ویژه پورتلند در روزهای گذشــته صحنه جنگ های خیابانی بوده اند و »ماریان کامنســکی« کاریکاتوریســت 
اتریشی در این اثر خود به تست کرونا در فرودگاه آلمان اشاره کرده است که شهروند پورتلندی عالئم ظاهری حادتری دارد؛ عالئمی که ناشی از سیاست های ترامپ است، نه کرونا!

رسول خدا)ص( فرمودند: »روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند 
بزرگ دستور داد برادرم علی بن ابی طالب)ع( را به عنوان پرچمدار )فرمانده( امتم منصوب کنم تا بعد از 
من مردم توسط او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام 

کرد و اسالم را به عنوان دین برای آنان پسندید.«
 )األمالی، ص ۱25، ح 8 (

ین عید  برتر
   صادقانه    

موفق ترین و دوست  داشتنی ترین انسان هایی که می شناسیم، آنهایی هستند که با شکست آشنا شده اند، 
آنهایــی که رنج را تجربه کرده اند، آنهایی که از دســت دادن را تجربه کرده انــد، آنهایی که پس از این 
رویدادهای دشوار، دوباره مســیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده اند... این افراد، زندگی را به شکل 
متفاوتی می فهمند و می دانند که ارزش زندگی خیلی باالتر از ظاهر آن است. این افراد آرام ترند و دوست 

داشتن و محبت به دغدغه شان تبدیل شده است.

عمیق درک 
   صبحانه    

ذکر و یاد »حاج قاسم سلیمانی« از آن جهت که وصف شهید و 
شهادت است، کاری بس دشوار و ممتنع است و تنها کالم شاهد 
ازلی و ابدی است که می تواند این معبر دشوار را بر زمین گیران بگشاید؛ 
آنجا که می فرماید: »کشته شدگان در راه خدا را مرده می دارید، بلکه آنها 

زنده و در بارگاه پروردگارشان بهره مندند.«
 حاج قاسم، این رفیق دیرینه و هم رزم پارینه، به گواهی کالم الهی زنده 
است و شادمان از فضل و رحمت حق به جاماندگان از قافله عشق بشارت 
ْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن.«حاج قاســم سلیمانی تازه 

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
می دهد که »ال خ

پس از شهادتش در کالبد همه آزادگان عالم  زاده شده است و امروز در هر 
کجا که مظلومی ندای »هیهات منا الذله« سر می دهد، تصویری از او را 

در جان خود قاب گرفته است. 
خونی که در تبعیت از نام و مرام قافله ســاالر آزادگان عالم، حضرت 
اباعبدالله الحسین)ع( بر زمین ریخت، هرگز از جوشش نخواهد ایستاد، 
تا آنکه در معیت موعود امم، حضــرت اباصالح المهدی)عج( زمین را 

برای همیشه از لوث ظالمان و مستکبران پاک نماید.«
سردار علی فضلی، جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه

   سردار دل ها    

ینه  دیر رفیق 

کینوا یک دانه کامل اســت و فواید بســیاری برای سالمتی دارد. این دانه 
فاقد گلوتن و یکی از معدود غذاهای گیاهی است که حاوی مقادیر کافی 
از هر ۹ اســید آمینه ضروری است. سرشار از فیبر، منیزیم، ویتامین های 
گروه B، آهن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، ویتامین E و انواع آنتی اکسیدان های 
مفید است. کینوا به راحتی در فروشگاه های مواد غذایی در دسترس است 
و انواع مختلفی دارد، ولی رایج ترین آنها ســفید، قرمز و سیاه است. این 
ماده غذایی منبعی سرشــار از پروتئین با اسید آمینه های ضروری  است. 
اسیدهای آمینه واحد ساخت پروتئین هستند و بدن قادر به ساخت اسید 
 آمینه های ضروری نیست؛ بنابراین حتما باید از طریق غذا وارد بدن شوند.  
کینوای پخته شده منبعی عالی از پروتئین گیاهی است و در مقایسه با سایر 
غالت فیبر باالیی دارد؛ مصرف کافی فیبر می تواند به کاهش خطر ابتال 
به چندین بیماری، از جمله یبوســت، کلسترول باال، فشار خون باال و... 

کمک کند و موجب کاهش وزن می شود.
کینوا حاوی آنتی اکسیدان زیادی است که به مبارزه با پیری و بسیاری 
از بیماری ها، از جمله سرطان کمک می کند. جوانه زدن موجب افزایش 
بیشتر سطح آنتی اکســیدان آنها می شود. به عالوه این ماده غذایی منبعی 
فوق العاده از آهن و منیزیم اســت. بعضی از تحقیقات نشان داده کینوا با 
کاهش قند خون و تری گلیســیرید می تواند سالمت سوخت وساز بدن را 
بهبود بخشد؛ البته کینوا در بعضی افراد جذب کلسیم را کاهش می دهد 
و می تواند برای بعضی افراد دارای ســنگ کلیه در محدوده زمانی معین 
ایجاد مشــکل کند. این دانه را می توانید در ساالد، سوپ، فرنی صبحانه 

و... میل کنید. 

   سالمت    

ناشناخته دانه ای 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 واقعیت اوضاع اقتصادی

نکته: شــاه عباس از وزیر خود پرســید: 
امســال اوضاع اقتصادی کشــور چگونه 

است؟
وزیر گفت: الحمدلله به گونه ای است که 
تمام پینه دوزان توانســتند به زیارت کعبه 

روند.
شــاه عباس گفت: نادان اگر اوضاع مالی 
مردم خوب بود، کفاشــان می بایست به 
مکه می رفتند نه پینه دوزان، چون که مردم 
نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش 
می پردازند، بررسی کن و علت آن را پیدا 

نما تا کار را اصالح کنیم.
نظر: در حال حاضــر گزارش هایی که 
از سوی متصدیان معیشت مردم ارائه 
بهبود شاخص های  از  می شود، نشان 
اقتصادی و معیشتی، کاهش تورم و... 
دارد؛ با نگاهی به ســفره مردم و بازار 
کســب وکار واقعیتی غیر از آن، نمایان 

است.

   نکته نظر    
»عید غدیر« از اعیاد بزرگ شیعیان است که هر عاشق اهل بیتی دوست 
دارد بــه نوعی ارادت خود را در این روز به محضر این بزرگواران نشــان 
دهد و به فراخور حال و هنر و دانسته های خود، هدیه ای به پیشگاه پدران 
امت تقدیم کند. در زمینه موسیقی و ترانه، خواننده های بسیاری برای امام 
اول شیعیان آهنگ و ترانه تنظیم و روانه بازار کرده اند، عید غدیر هم بهانه 
خوبی برای بسیاری از آنها بوده است تا عشق وعالقه شان را در قالب شعر 

و آهنگ به والیت امیرالمؤمنین)ع( عنوان کنند.
 علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی، محسن چاووشی، علیرضا عصار 
و چند هنرمند دیگر در این زمینه ترانه های بســیار جذاب و پر بازدیدی 
تولید کرده اند، که این ترانه ها به سبب عالقه مندان بسیاری که دارد، بارها 
از رسانه ها پخش شــده اند و از آنها استقبال شده است. فریدون آسرایی، 
خواننده پرمخاطب کشورمان، ترانه ای کوتاه، اما زیبا را به این مناسبت اجرا 
و آن را به پیشگاه امام مظلومان تقدیم و منتشر کرده است. »خاک تشنه« که 
در آغاز با دکلمه ای زیبا شروع می شود، با سروده ای از عبدالجبار کاکائی 
و صدا و تنظیم فریدون آسرایی، ترانه ای زیبا، پرمحتوا و شنیدنی است که 

شنیدن آن در این ایام، لذت روزهای غدیری را دوچندان می کند. 

   پیشنهاد هفته    

 خاک تشنه
ای خوش آن وقتی که اندک آبرویی داشتیم

تابعیت با امید و آرزویی داشتیم
درس قانون و تمدن، عشق و انسان دوستی

از شما تقلید محض مو به مویی داشتیم
با دموکراسی چماق گنده ای می ساختیم

ادعای گفتمان و گفت وگویی داشتیم
کاش روشن فکر می خواندند ما را، مثل قبل

دوستان غرغروی فتنه جویی داشتیم
قدرت ارباب، ما را مست و سرخوش کرده بود

صورت شفاف و لپ های هلویی داشتیم
حیف با ژست جدید از روی نامش رد شدیم

روی پرچم  پا زده، حال مگویی داشتیم
بعد از آن استاد بازی در کالس مدح غرب

بحث روی جای زانو بر گلویی داشتیم
تا افاضاتی کنیم از دور، ما را هو کنند

سوده سالمترفته ایامی که اینجا های و هویی داشتیم

   کشکیات    

های و هویی داشتیم


