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تحریم به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای جنگ 
اقتصادی با مقاصد مختلف سیاسی، نامی آشنا در 
مناسبات غرب با ایران از گذشته بوده است. اولین 
تحریم جامع علیه ایران در دوران معاصر، از جانب 
انگلستان در واکنش به ملی شدن صنعت نفت ایران 
انجام شد. این ابزار را برای دومین بار آمریکا علیه 
ایران در اول خرداد 1۳۵۹ به کار بســت و طی 41 
سال انقالب، روند صعودی داشته است، به گونه ای 
که بی ســابقه ترین تحریم ها و جنگ اقتصادی در 
دوره »اوبامــا« رئیس جمهور دموکرات آمریکا در 
سال 1۳۹0،سپس بازتولید آن از سوی »ترامپ« 
رئیس جمهور جمهوری خواه این کشــور در سال 
1۳۹7 علیه ایران وضع شد. همه رؤسای جمهور 

آمریکا، در خصومت بــا ایران از اعمال تحریم ها 
دو هدف ســخت و نرم را انتظار داشتند؛ آرزوی 
آنها در هدف ســخت، محدودیــت و جلوگیری 
از پیشــرفت علمی، اقتصادی و نظامی ایران و در 
درازمدت ورشکســتگی و فروپاشی اقتصاد و در 
هدف نرم، خسته کردن و به ســتوه آوردن مردم و 
اخالل و تغییر در دستگاه محاسباتی تصمیم گیران، 
تصمیم سازان و افکار عمومی برای تسلیم شدن در 

برابر خواسته های کاخ سفید بوده است.

 B معمای امنیت ـ قدرت
براساس برآورد اطالعاتی آمریکا، تحمیل تحریم ها 
به جای تحقق انتظارات فوق و ایجاد انفعال و تسلیم 
دولت تحریم شــونده، زمینه های واکنش متقابل، 
اتخاذ سیاست مقاومت حداکثری و تولید قدرت 
مؤثر را برای جمهوری اسالمی ایجاد  کرد. چنین 
فرایندی را نظریه پردازان امنیتی »معمای امنیت ـ 
قدرت« می نامند. معمای مزبور به معنای آن است 

که تهدید از سوی کشــورهای مهاجم نمی تواند 
منجر به وضعیت انفعال شود. تهدیدات انجام شده، 
زمینه های الزم برای تولید قدرت به منظور مقابله با 
تهدیدات را اجتناب ناپذیر می کند. معمای امنیت ـ 
قدرت قبــال در دوره بوش و اوباما  شــکل گرفته 
بود؛ این جمله معروف اوباما در مرکز سابان، بیان 
دقیق بن بست مسیر فلج سازی اقتصادی و معمای 
امنیت ـ قدرت بود: »اگر مــن گزینه ای در اختیار 
داشــتم که در آن ایران یک یک پیچ ها و مهره های 
برنامه هسته ای خود را از بین می برد و امکان داشتن 
برنامه هســته ای را برای همیشــه از دست می داد 
و در اثر آن، از شــر همــه توانایی های نظامی اش 
رها می شــد، این گزینه را انتخــاب می کردم...« 
اکنون نیز بخشی از محافل اندیشه ای و قدرت در 
آمریکا اذعان دارند افزایش حداکثری تحریم ها نه 
تنها اهــداف مورد انتظار را به وجود نیاورده، بلکه 
ایران را در موقعیت تهاجمی تری قرار داده است. 
اندیشکده »شــورای آتالنتیک« اعالم کرد تاکنون 

یک جانبه گرایی و سیاست فشار حداکثری آمریکا 
مؤثر نبوده و در تسلیم کردن ایران با شکست روبه رو 
شده است. محققان شورای آتالنتیک فراتر از این، 
اظهار داشتند تحریم های اعمال  شده از سوی دولت 
ترامپ اوضاع را بدتر کرد. اندیشکده »کویینسی« 
این اوضاع را به این صورت ترسیم کرد: فشارهای 
آمریکا در سه حوزه هسته ای، موشکی و منطقه ای 
نتیجه معکوس داده و ســبب افزایش فعالیت های 
ایران در هر ســه حوزه شــده اســت. اندیشکده 
آمریکایی مرکز »ســوفان« در گزارش سال 1۳۹۹ 
خود اذعان کرد: »توانمندی هــای ایران به حدی 
رسیده اند که کاســتن از گستره نفوذ راهبردی این 
کشور از طریق تحریم یا انزوای سیاسی اکنون دیگر 

کاری بسیار سخت و دشوار است.« 

 B نقش آفرینی جریان تحریف
در چنین شرایطی، به جنگ ادراکی و شناختی به 
عنوان راهی بــرای عبور از معمای امنیت ـ قدرت 

یــا چرخه افزایش تحریم و افزایــش قدرت ایران 
توجه می شــود؛ راه حلی که در دوره بوش پســر 
و اوباما آزمون شــد و اکنــون در دوره ترامپ نیز 
مجددا بازسازی و بازتولید شــده است. کارکرد 
اصلی جنگ ادراکی و شناختی در شرایط مقاومت 
حداکثری، شکســتن اراده و جلوگیــری از تولید 
قدرت از ســوی تحریم شــونده با هدف مقابله با 
فشــارهای حداکثری اســت. تکنیک تحریف از 
جمله تکنیک های این نوع جنگ به شمار می آید. 
کارکرد این تکنیک، تحریف واقعیات، دستکاری 
ذهنی مخاطب برای ایجاد اشــتباه محاسباتی یا 
تغییر نگرش نسبت به حقایق و واقعیت های موجود 
است. تحریف در فرایند جریان سازی چنان ذهن 
و افکار مخاطب را اشــغال می کند که جایی برای 
افکار واقع گرایانه باقی نمی گذارد؛ در واقع، جریان 
تحریــف با دســتکاری خبرهای واقعــی، نوعی 
ناهماهنگــی و تعارض شــناختی برای مخاطب 
ایجاد می کند.                                 ادامه در صفحه۴

نقش تحریف در معمای فشار حداکثری و سیاست مقاومت حداکثری
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 گشایش اقتصادی 
بیم ها و امیدها

  هفته گذشته بود که رئیس جمهور 
از ایجاد یک گشایش اقتصادی در 
کشور خبر داد؛ گشایشی که قرار است خبر 
آن طی این هفته از سوی رئیس جمهور اعالم 
شــود. موضوعی کــه اگر چه ظاهــرا باید 
خوشحال کننده باشد، اما در روزهای گذشته 
عالوه بر تحلیل ها و اظهارات متفاوت درباره 
پیش بینی ها از این گشایش، نگرانی هایی نیز 
وجود داشته است. به نظر می رسد گشایش 
مد نظر دولت موضوعــی مرتبط با فروش 
نفت در بورس و به نوعی در راستای افزایش 
درآمدهــای دولت، با فــروش این اوراق به 
مــردم و تعهــد بازپرداخــت آن در زمان 
سررســید این اوراق )دولت بعد( باشد. با 
توجه به این موضوع و بدون اطالع قطعی از 
نوع تصمیم دولت در راســتای گشــایش 
اقتصادی، ذکر چند نکته در این باره ضروری 
است. در ابتدا باید توجه کرد موضوع ایجاد 
گشــایش اقتصادی عمومــا اتفاقی دفعی و 
یک باره نیســت که با یک تصمیم یا مصوبه 
ممکن باشد؛ اگر این طور بود، چرا دولت در 
انجام این گشــایش تاکنون کوتاهی کرده و 
قرار است در ماه های پایانی حضور خود در 
پاستور دست به یک گشایش اقتصادی بزند؟ 
اگر از موضوع فروش نفت به صورت اوراق 
یا آزاد شدن بخشی از اموال بلوکه شده ایران 
تحت عنوان گشایش اقتصادی نام برده شده 
است، این موضوعات دقیقا چه گشایشی در 
زندگی مردم خواهند داشــت؟  اگرچه در 
میان کارشناسان و اهالی رسانه مواردی چون 
فــروش اوراق نفت در بورس، آزاد شــدن 
بخشی از اموال بلوکه شده ایران، کاهش نرخ 
ارز با تزریق ارز به بازار، افزایش یارانه نقدی 
برخی دهک ها و... به عنوان خبر احتمالی 
رئیس جمهور موسوم به »گشایش اقتصادی« 
مطرح است، با بررسی موردی هر کدام از 
این احتمــاالت می توان گفت هیچ کدام از 
این موارد گشایش اقتصادی نیستند و بیشتر 
حالت ُمســکن هایی موقتی را برای اقتصاد 
ایران دارند؛ برای نمونه فروش اوراق نفت را 
که یکی از محتمل تریــن گزینه های مطرح 
است، می توان به نوعی آینده فروشی دولت 
دانست، حتی تزریق ارز به بازار برای کاهش 
نرخ نیز اقدامی کامال سطحی و غیرریشه ای 
درباره بازار ارز است.  این احتمال که ممکن 
اســت برخی اقدامــات، از جملــه توزیع 
بی ضابطه منابع از طریق افزایش یارانه های 
نقدی، اصــالح نظام دســتمزد و... بدون 
پیش بینی منابع پایدار برای این طرح ها منجر 
به بدهکار شدن کشور و دولت شود، به نوعی 
آینده اقتصاد ایران را نیز به فروش نفت خام و 
درآمدهای حاصل از آن پیوند می زند؛ چرا 
که فرض اقتصاد ایران باید بر تداوم تحریم ها 
قرار گیرد تــا حتی در صورت آزاد شــدن 
مبادالت بانکــی و فروش نفت خام ایران با 
برداشته شــدن تحریم ها، این منابع صرف 
امور زیرساختی شوند و هیچ حسابی روی 
این درآمدها برای اداره امور جاری کشور باز 
نشــود؛ در حالی کــه افزایــش بی ضابطه 
تعهدات دولت به نوعی وادار کردن دولت به 
فروش نفت خام و درآمدهای فروش آن در 
آینــده اســت.یکی از دالیــل نگران کننده 
موضــوع گشــایش اقتصــادی از ســوی 
رئیس جمهور، تجربه تلــخ افزایش قیمت 
بنزین در آبان ماه سال 1۳۹8 است؛ چرا که 
هدف دولت از اجــرای این طرح به نوعی 
تقویت معیشــت دهک هــای پایین جامعه 
عنوان شــده و قرار بود ایــن طرح موجب 
حمایــت دولــت از این دهک ها شــود؛ 
موضوعی کــه نه تنها موجــب حمایت یا 
رضایت این اقشــار نشــد، بلکه در نهایت 

اعتراض این اقشار را به همراه داشت .

سرمقاله

درست پنج ماه پس از آنکه »جو بایدن« نامزد حزب 
دموکــرات آمریکا از تصمیم خود برای بازگشــت 
بــه برجام در صورت پیــروزی در انتخابات ۲0۲0 
خبــر داد، این حــزب در اوایل مرداد ماه با انتشــار 
پیش نویس ســند چشــم انداز 80 صفحه ای  خود، 
خواســتار بازگشت واشــنگتن به برجام شد و بر در 
پیش گرفتن سیاســت های مســالمت آمیز در قبال 
تهران تأکید کرد.  این پیش نویس ســند چشم انداز 
که هیئتی 1۵ نفــره از رهبران حــزب دموکرات با 
همکاری ستادهای انتخاباتی »جو بایدن« و »برنی 
ســندرز« آن را تهیه کرده اند و سه شــنبه 17 جوالی 
درمیان اعضای حزب دموکرات اعالم عمومی شد، 
ضمن بازگشت به پیمان آب وهوایی پاریس و توافق 
هسته ای ایران)برجام(، خواستار این است که آمریکا 
نباید تغییر رژیم را بر دیگر کشورها تحمیل کند و این 
مسئله به عنوان هدفی در سیاست خارجی آمریکا در 
قبال ایران باید کنار گذاشته شود. نکته جالب توجه 
اینجا بود که بخش قابل توجهی از این پیش نویس80 
صفحه ای سند چشم انداز حزب دموکرات، به منطقه 

غرب آسیا و پاراگرافی بلندباال نیز به ایران اختصاص 
یافتــه اســت. در این بخــش از پیش نویس ســند 
چشم انداز حزب دموکرات آمده است: دموکرات ها 
از ترامپ می خواهند »مسابقه جنگ« با ایران را کنار 
گذارد و »دیپلماسی هسته ای« را سرلوحه کار خود 
قرار دهد، از تنش ها بکاهد و به مذاکرات منطقه ای 
روی آورد.  اما آنچه که مورد توجه جریانات سیاسی 
به ویژه جریان غرب گرا قرار نگرفت و مغفول ماند، 
این بود که در پیش نویش ســند 80 صفحه ای حزب 
دموکرات آمریکا، جمهوری اسالمی ایران همچنان 
به عنــوان تهدیدی جدی معرفی می شــود و ضمن 
انتقاد از سیاســت های ترامپ، بر این باور است که 
خروج آمریکا از برجام، ایران را به ســمت ساخت 
سالح هسته ای سوق خواهد داد.  این در حالی است 
»جو بایدن« که چندی پیش معاونت »باراک اوباما« 
رئیس جمهور سابق آمریکا را برعهده داشت،و معمار 
سیاست های جدید تحریمی و پروژه انحرافی برجام 
بود، حــاال به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات به 
کارزار انتخاباتی آمده و برای باال بردن شانس موفقیت 
خود در انتخابات پیش رو، بر طبل بازگشت به برجام 
می کوبد؛ البته افکار عمومی و محافل آزاداندیش به 
خوبی به یاد دارند در اواخر خرداد ماه ســال جاری 

بود که »آنتونی بلینکن«، مشــاور ارشد جو بایدن در 
جمع یهودیان آمریکا گفته بود حتی اگر جو بایدن به 
ریاست جمهوری آمریکا برسد، هیچ تغییری در نوع 
نگرش آمریکا نسبت به ایران رخ نخواهد داد و تمام 
تحریم های دولت ترامــپ علیه تهران ادامه خواهد 
یافت. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، ورود 
جریان های غرب گرا و اصالح طلــب و ذوق زدگی 
آنها از روی کار آمدن دوباره دموکرات ها بر مســند 
قدرت کاخ ســفید و اصرار بر این باور غلط سیاسی 
اســت که نگاه آمریکا به جمهوری اسالمی تفاوت 
خواهد کرد.  جریانات وابســته و طیف غرب گرای 
داخلی در شــرایطی به انتخابــات آمریکا و پیروزی 
»جو بایدن« و شکســت ترامپ امید بسته اند که اگر 
به کارنامه دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نگاه 
بیندازند، مشاهده خواهند کرد همیشه این دو حزب 
مطرح آمریکا سیاست واحدی در قبال ایران داشته اند 
و در چهار دهه گذشته از هیچ اقدامی علیه جمهوری 
اســالمی دریغ نکرده اند، حتی براندازی نظام را در 
رأس سیاســت های خود قرار داده اند. با وجود اینکه 
اکثر کارشناسان و تحلیل گران سیاسی به طرف داران 
مذاکره با آمریکا و طیف غرب گرای داخلی هشدار 
داده اند حتی با روی کار آمدن دموکرات ها، تغییری 

در نــوع نگــرش آمریکا به جمهوری اســالمی رخ 
نخواهد داد، اما آنها همچنان بر اثبات مســیر اشتباه 
خود تأکید دارند؛ مســیری که طی هفت سال اخیر 
سیاســت تحریمی نظام سلطه را استمرار بخشید و 
فشــارهای اقتصادی زیادی را بر کشور و ملت ایران 
وارد کرد، حتی خســارات محاسباتی بسیاری را نیز 
به نظام تحمیل کرد؛ البته ذوق زدگی جریانات وابسته 
و به تعبیری بر عهده گرفتن نقش ستادهای تبلیغاتی 
نامزدهای انتخاباتی آمریکا، نشان می دهد جریانات 
غرب گرا همچنــان راهبرد »دوگانه   ســازی« را در 
دستور کار خود دارند؛ راهبردی که با تبلیغ گسترده 
رسانه ای برای یک جریان در آمریکا به خلق دوگانه  
آمریــکای خوب و آمریکای بــد همت می گمارد تا 
همیشه ایران در مســیر سازش با قلدر نظام سلطه و 
عقب نشینی های غیرمنطقی از مؤلفه های قدرت ساز 
داخلــی گام بردارد.  حال این ســؤال جدی مطرح 
 چه رابطهای میان چاکران خوش لباس 

ٌ
است که واقعا

آمریکایی صهیونیسم بین الملل و عناصر غرب گرای 
داخلی وجود دارد که در پس هر تحول سیاســی در 
آمریــکا، بوق های تبلیغاتی و رســانه ای خود را باال 
می برند و با زدن تیترهای پرطمطراق ژورنالیستی دم 

تکان می دهند؟! 

 راهبرد دوگانه سازی جریان غرب گرا

ستادهای انتخاباتی جو بایدن در تهران!
ابوذر احمدی

کارشناس بین الملل

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

علی اصغر رحمان نژاد
خبرنگار

۲7 مهرماه 1۳۹4 بود که سازمان خصوصی سازی خبر 
از برگــزاری مزایده برای واگــذاری مجموعه عظیم و 
استراتژیک »کشت و صنعت هفت تپه« داد؛ مجموعه ای 
که دهه ها در زمینه تولید شکر و نوع خاصی از کاغذ در 
استان خوزســتان فعال بوده و طی نسل ها برای هزاران 
کارگر زحمتکش، اشتغال زایی کرده است. سرانجام این 
 قانونی در 

ً
مجموعه عظیم و خوش نام طی فرایندی ظاهرا

بهمن ماه 1۳۹4، به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما از 
همان ابتدا نوع واگذاری شرکت و اهلیت صاحبان جدید 
آن، کــه دو جوان ۲8 و ۳1 ســاله بودند، برای کارگران 
زحمتکش مجموعه و دلســوزان مطلع، محل ســؤال 
بود. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به 
دیده تردید می نگریستند و معتقد بودند این موضوع به 
آن دلیل مطرح شده اســت که خریداران، شرکت را با 
مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت 

60 میلیارد ریالی را برای در اختیار گرفتن شــرکتی که 
دارای ۲4 هــزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار 
100 میلیون تومان است، ناعادالنه می خواندند. عده ای 
نیز این پرسش برای شان مطرح بود که چگونه دو جوان 
۲8 و ۳1 ســاله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را 
داشــته اند؟ عدم پاسخگویی شــفاف به این پرسش ها 
و برخوردهــای ناصحیح صاحبــان جدید مجموعه با 
کارگران زحمت کشی که ســال ها برای تداوم تولید در 
این مجموعه تالش شایانی انجام داده بودند، فضایی از 
بی اعتمادی و دلخوری میان کارگران و کارفرما را سبب 
شد. فضای بی اعتمادی و عدم تعامل صحیح با کارگران 

هفت تپه متأسفانه تا به امروز ادامه دارد .
 بــا روی کار آمدن ریاســت جدید قــوه قضائیه در 
اواخر ســال 1۳۹7، بررســی نحوه ایــن واگذاری در 
دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت که با احراز ارتکاب 
برخی تخلفــات در نحوه واگــذاری مجموعه و نحوه 
اداره آن، منجر به تشــکیل دادگاه به منظور رسیدگی به 
 
ً
تخلفــات کارفرمایان جوان این مجموعه شــد. اخیرا

کارگران ناامید و مظلوم هفت تپه تصمیم گرفتند صدای 
اعتراض چندین باره خود به عــدم پرداخت حقوق ها، 

عدم مشــخص بــودن وضعیت بیمه و آینــده نامعلوم 
شغلی شــان را بار دیگر به گوش مســئوالن برسانند؛ 
بنابراین اعتراضی مسالمت آمیز شکل گرفت که هدف 
آن تعیین تکلیف یک مجموعه بزرگ تولیدی کشــور و 
نیروهای کار آن بود؛ ازاین رو نمایندگان مجلس یازدهم 
که حدود 70 روز از آغاز به کار آن می گذرد، در راستای 
عمل به وعده های شــان در راســتای مطالبه گری برای 
حل مشکالت تولید کشور، تصمیم گرفتند نمایندگانی 
را به اســتان خوزستان اعزام کنند تا گوش شنوایی برای 
مشــکالت و پیشــنهادهای کارگران معترض باشند؛ 
ازاین رو ســه نماینده مجلس، آقایان »ســیدنظام الدین 
موسوی« عضو کمیسیون اصل نود، »علی خضریان« 
عضو کمیســیون اصل نــود و »احمد نــادری« عضو 

کمیسیون آموزش مجلس راهی هفت تپه شدند.  
طی جلســاتی که میان این ســه نماینده مجلس و 
کارگران معترض برگزار شد، کارگران هفت تپه با انتقاد 
از برخوردهای ناصواب با اعتراض مسالمت آمیزشان، 
خواهــان تعیین تکلیف حقوق هــای معوقه، حق بیمه 
پرداخت نشــده کارفرما و وضعیت مالکیت کشــت و 
صنعت هفت تپه شــدند؛ همچنین نمایندگان اعزامی 

مجلــس قول حمایت از اعتــراض صلح آمیز کارگران 
و پیگیری حقــوق معوقه آنها را دادنــد و اعالم کردند 
صدای کارگران به خانه ملت رســیده اســت و گوش 
شنوایی برای شنیدن مشکالت آنها وجود دارد. به طور 
مشخص، احمد نادری به کارگران هفت تپه قول پیگیری 
مشکل آنها در جلسه با ریاست قوه قضائیه را داده است. 
سیدنظام الدین موسوی، دیگر نماینده اعزامی مجلس نیز 
با اشاره به نمایشی نبودن حضور نمایندگان مردم میان 
کارگران، وعده دنبال کردن این مســئله از راه قانونی را 
داده اســت.  همچنین علی خضریان در جمع کارگران 
معترض، وعده برگزاری جلسه با دولت و همه مسئوالن 
و طرف های درگیر ماجرا برای حل مشکل را داده است. 
 رویکرد مجلس یازدهم در گــوش دادن به درددل 
 
ً
قشــری که بار اصلی تولید را بر دوش می کشند، قطعا
باعث ایجاد امید در میان قشــر کارگر اســت؛ اما فقط 
در صورتی مفید و مؤثر خواهد بود که به حل مشــکل 
مجموعه هفت تپه و موارد مشابه منجر شود و چرخ تولید 
در کشورمان را هرچه بیشتر به چرخش درآورد؛ چرا که 
رونق تولید و اشــتغال زایی، بی شک بزرگ ترین سالح 

ایران در برابر دشمنان و تحریم های ظالمانه آنهاست. 

درباره سفر نمایندگان مجلس به خوزستان و دیدار با کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

کارگران کنار 

 بخشــی از عملیات روانــی گروه های 
سیاسی در این روزگار، دوگانه سازی هایی 
اســت که با جعل واژه ها به افــکار عمومی تزریق 
می شوند؛ دوگانه های دروغین، افکار عمومی جامعه 
را هدف قرار می دهند و تالش می کنند تا ذهن ها را 
آن گونه که خود می خواهند، هدایت کنند و حقیقت 
را آن گونه که منافع شان اقتضا می کند، جلوده دهند. 
دوگانه ها به نحوی ســاخته می شــوند که هر ناظر 
ســاده دلی حکم به حقانیت یک سوی آنها خواهد 
داد؛ غافــل از اینکه در پس ایــن تأیید و رضایت، 
ســناریویی پنهان، و حقیقتی نادیده انگاشــته شده 
اســت. دوگانه ها نه برای کشف حقیقت، که برای 
کوبیدن سوی دیگر دوگانه طراحی شد ه اند. دوگانه 
جنگ ـ مذاکره، نمونه ای از این فرایند هدفمند است 
که تالش می کند افکار عمومی را با هراس از جنگ 
)که بدون شــک مفهومی منفی و مذموم است( به 
سمت سازش و تسلیم در برابر دشمن بکشاند. در 
ایــن دوگانه به جای ســازش و تســلیم، کلیدواژه 
»مذاکره« انتخاب شده است تا فریب افکار عمومی 
ممکن شــود. نکته اساسی در این میان آن است که 
قبــل از اینکه به دنبــال انتخاب یکی از دو ســوی 
دوگانه های مطرح در رسانه ها بیفتیم، به ماهیت آن 
توجه کنیم که آیــا اصال چنین تقابلــی، حظی از 
حقیقت برده است؟ آیا دو سوی این دوگانه اصال در 
تقابل با هم هســتند که ما باید یکــی از این دو را 

انتخاب کنیم یا آنکه حاالت دیگری هم قابل تصور 
اســت که انتخاب ما را محدود به این دو نمی کند؟ 
این روزها تمام جهان درگیر شیوع بیماری خطرناکی 
اســت که حیات بشر را به خطر انداخته است. این 
بیماری عالوه بر اینکه ســالمت و امنیت روانی و 
معیشت و اقتصاد زیست آدمی را تحت الشعاع قرار 
داده، باورهای فکری ، اعتقــادی و فرهنگی دنیای 
امروز را نیز با سؤاالت و چالش های جدیدی مواجه 
کرده اســت. در این میان همه چیز هم البته مسیر 
عادی خود را طی نمی کند و شیادان و فرصت طلبانی 
نیز دســت به کار شــده و به میدان آمده اند تا از آب 
گل آلود ماهی خود را بگیرند! به چالش کشــاندن 
آموزه ها و شعائر اسالمی، از جمله پروژه هایی است 
که در این موقعیت کلید خورده اســت. یک جریان 
فکری ـ سیاسی خاص که همواره بازتولید فرهنگ 
عاشــورایی را تهدید و مانعی برای شیوع باورهای 
لیبرال و سکوالر خود در جامعه اسالمی می دانسته 
است، فضای ایجادشده به سبب شیوع بیماری کرونا 
را فرصتی برای حمله به قلب حیات بخش انقالب 
اســالمی یافته اســت. این جریان تالش می کند با 
دوگانه ســازی ســالمت ـ عزاداری، کاری کند که 
عزاداری حسینی کم رنگ حتی اگر شده به تعطیلی 
کشانده شود. ادعای آنان استناد به این گزاره است که 
تجمعات مردمی موجب شــیوع گســترده کرونا 
خواهد شــد، و از آن نتیجه می گیرند که برگزاری 
مراسمات عزاداری حســینی در تقابل با سالمت 
جامعه اســت و باید تعطیل شــود. فرض به ظاهر 
درســت می نمایاند، اما نتیجه حاصله، مغالطه ای 
اســت که تأمین کننده اهداف غرض ورزان است. 
فراموش نباید کرد در تفکر اسالمی و انقالبی، بدون 

شــک، اگر برگزاری عزاداری موجب افزایش آمار 
شیوع و مرگ ومیر مردم شود، اقدام باطلی است که 
باید از آن جلوگیری کرد؛ اما فراموش نکنیم تعطیلی 
مراسم حسینی که روح معنوی یک ملت است نیز 
موجب مــرگ معنوی بخش قابــل مالحظه ای از 
جامعه خواهد شــد که به هیچ وجــه جبران پذیر 
نخواهد بود! راهکار، عبور ذهنی از دوگانه مغرضانه 
مذکور و تالش برای ارائه راهکارهایی اســت که 
امکان برگزاری مراسمات عزاداری با حفظ کامل 
پروتکل های بهداشتی را فراهم کند؛ از جمله اینکه 
همه امکانــات دولتی و شــهرداری ها در خدمت 
هیئات مذهبی قرار گیرند تا تجمعات انبوه به جای 
مکان های تنگ و مســقف، در اماکن باز و موســع 
برگزار شــود. امروز تحریف گران حقیقت، دوگانه 
دیگری را برای پیش برد اهداف شــان که به تعطیل 
کشاندن مراســم عزاداری حسینی است، طراحی 
کرده اند و آن در برابر هم قرار دادن »شور حسینی« و 
»شعور حسینی« است! اینان معتقدند آنچه اصل و 
اســاس محرم است، شعور حســینی است و شور 
حسینی و آنچه در قامت مناســک و شعائر محرم 
دنبال می شود، حقیقتی بیش از »قیمه و قمه« ندارد و 
تنها ظاهربینان و اتفاقا آنان که حظی از شعور حسینی 
نبرده انــد، به دنبال ترویج آن هســتند؛ آنان توصیه 
می کنند در زمانه شــیوع کرونا، بــه جای برگزاری 
مجالس عزاداری، مردم کتاب خوانی و فکر کردن را 
پیشــه  خود کنند و از رفتن به هیئــت بپرهیزند! در 
مواجهه با چنین شــگرد مافیایی برای اغوای افکار 
عمومی نیز باید به این نکته توجه کرد که در مکتب 
عاشورا اتفاقا شور و شعور دو روی یک سکه اند که از 
یکدیگر نشــئت گرفته اند. بدون شــک، معرفت و 

شناخت عامل ایجاد شــعور حسینی و در گام بعد 
شور حسینی اســت. چه کســی می تواند مدعی 
شــناخت ماجرای کربال باشد و »انفجار حماسه و 
شــور« را در آن نبیند؟ گوشه گوشه صحنه کربال در 
روز دهم محرم ســال 61 هجری، مملو از شــور و 
شوق و عواطف و احساساتی انسانی ـ الهی است که 
هر بیینده  و وجدان پاکی را به وجد می آورد؛ آنجا که 
مجاهــدان راه خدا یکی پس از دیگــری با اراده و 
انتخاب خود به مســلخ عشــق رفتند و عالی ترین 
تجلیات خدایی هستی را در برابر دیدگان بشریت به 
نمایش بگذاشتند. این همه عظمت و حماسه و عشق 
و شــور، البته برآمده از شــعوری است که حماسه 
حســینی را به یکی از حکیمانه ترین انتخاب های 
تاریخ بدل کرده است. هیچ دلداده ای در آن محشر 
عظما بدون شناخت، معرفت و انتخاب، پا به میدان 
کربال نگذاشته اســت. کربال تجلی اراده آدمیانی 
است که می توانند با دل کندن از همه تعلقات، برای 
حفظ عزت، آزادگی و شرف همه جان و مال خود را 
تقدیم کنند، اما زیر بار ننگ بیعت با حاکم فاسدی 
چون یزید نروند. آنان به خوبی دریافته اند حیات نه 
نفس کشــیدن در سایه حکومت اموی، که آسمانی 
شدن در رکاب حسین بن علی)ع( است.  در مکتب 
عاشــورا، شور و شعور همراه یکدیگر هستند. تنها 
کسانی توانستند در ســال 61 هجری قمری همراه 
کاروان حسینی و کربالیی شوند که آن قدر بصیرت 
داشــتند که دوگانه های دورغین ساخته و پرداخته 
پروپاگاندای دربار شــام، آنان را نفریبد و در معرکه 
یزیدیان، امام زمان خود را بشناسند و به اردوگاه او 
ملحق شوند. امروز نیز بدون شک صاحبان بصیرت 

رستگاران عالم خواهند بود.

باطل! دوگانه 
مهدی سعیدی

کارشناس سیاسی

   نیم نگاه    
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دیدگاه

 جنگ هراسی برای
 تمدید تحریم  تسلیحاتی

به  هــوک«  »برایان  برکنــاری 
صورت صریح و شفاف آشکار 
کرد معماری پروژه فشار حداکثری علیه 
ایران در حال فروریختن است؛ اما این به 
معنای تغییر هندسه ذهنی گردانندگان کاخ 
سفید برای جایگزینی استراتژی دیگری 
علیه ایران در این فرصت محدود نیست. 
آمریکایی هــا به این درک رســیده اند که 
تحریم ها ایران را به زانو در نیاورده است و 
نمی خواهد مذاکره کند، از طرفی فشارها 
هم به نقطه ماکسیمم خود رسیده است و 
دیگر ابزاری برای افزودن بر آن در اختیار 
ندارنــد؛ اما اگر تیم امنیت ملی ترامپ با 
این جمع بندی از »الیوت آبرامز« نئوکان 
تنــدروی جنگ طلب و یار غــار نتانیاهو 
رونمایی کرده تا ایران را به وحشت اندازد 
که عن قریب جنگــی در خواهد گرفت، 
سخت در اشتباه است. اگر به قدر ارزنی 
برای گردانندگان کاخ ســفید عقل باقی 
مانده باشد، باید دانسته باشند جمهوری 
اســالمی خودش را برای هر سناریویی 
آماده کرده اســت، حتی اگر این ســناریو 
جنگ باشــد . عملیات شهید سلیمانی و 
رزمایش پیامبر اعظــم)ص( 14 به مثابه 
نورافکنــی قوی به صحنــه احتمالی این 
ســناریو نور تابنده و پیامدهــای آن را در 
میدان رویارویی برای آمریکایی ها نمایان 

کرده است.
اما اگر وضعیت بــرای ترامپ آن قدر 
بحرانی شده که احساس می کند با جنگی 
محدود علیه ایران می تواند پیروز انتخابات 
شــود، باید بدانــد نقطــه مقابل جنگ 
محدود، پاسخ محدود نخواهد بود. این 
جنگ اگر از ناحیه آمریکا آغاز شود، دیگر 
پایانش غیر قابل تصور است. ترامپ اگر 
با این محاسبات می خواهد وارد جنگی با 
ایران شود، باید در گوشه محاسبات خود 
نیز برای پاسخی با دامنه وسیع، پرشدت، 
درهم کوبنده و نامحــدود از ناحیه ایران، 

جایی در نظر بگیرد.
 این به هیچ عنوان شعار نیست؛ »جنگ 
نامحدود« استراتژی جمهوری اسالمی در 

این شرایط احتمالی خواهد بود.
اما به گمانم موضوع غیر از این باشد. 
انتخــاب آبرامز بیشــتر از اینکه با هدف 
هراســاندن مقامات ایــران در این حوزه 
باشد، بخشــی از طرح آمریکایی ها برای 
ابدی کردن تحریم های تســلیحاتی ایران 
است. گردانندگان کاخ سفید می خواهند 
در بهترین حالت ممکن با معتبرســازی 
تهدید نظامی علیه ایران، به مقامات روسیه 
و چین این پیام را ارسال کنند که ایستادن 
کنار ایران، جنگ را اجتناب ناپذیر خواهد 
کرد و از این طریق آنها را در گرفتن قطعنامه 
علیه ایران همراه کنند؛ در غیر این صورت، 
بــا همراه کــردن تروئیکای  می خواهند 
اروپایی بــا همین حربه، آنهــا را به فعال 
کرد ســازوکار »اسنپ بک« ترغیب کنند 
یا شاید پروژه ای مشترک میان آنها باشد تا 
با میانجی گری با خمیرمایه جنگ هراسی، 
ایران را به میز مذاکره بکشــانند؛ به ویژه 
کــه این روزهــا مذاکره با آمریــکا بدون 
اســتدالل، مدافعانی هــم در داخل یافته 
 جمهوری اسالمی به لطف 

ً
اســت. یقینا

داشتن ملتی صبور و بصیر و وجود رهبری 
حکیم که فرسنگ ها دورتر را می بیند، در 
مســیری قرار نخواهد گرفت که طراحان 
آن آمریکایی ها باشــند؛ بــه ویژه وقتی که 
مقاومت اثر خود را گذاشته و نشانه هایی از 

بهبودی در حال نمایان شدن باشد. 

   عکس و مکث   

کمــک به تســهیل ازدواج جوانان / چهار هزار ســری جهیزیه از ســوی بنیاد مســتضعفان بــه زوج های جوان تحت 
پوشــش حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره( اهدا شــد. با توجه به همه گیری بیماری کرونا و از رونق افتادن 
فعالیت های اقتصادی، بســیاری از جوانان برای آغاز زندگی مشــترک خود با مشــکالتی مواجه هســتند که توجه 

بیشتر افراد خیر را می طلبد.

هیس... ســلبریتی ها حق را فریاد نمی زنند! / هادی حجازی فر در صفحه شــخصی خــود با مردم لبنان هم دردی 
می کند؛ ولی برخی به او می تازند و فحاشــی می کنند، تا جایی که او مجبور به پاســخ دادن به آنها می شــود. آیا 
اگــر حادثــه لبنان در یکی از شــهرهای اروپایی بود، تا چندیــن روز مجبور نبودیم تصاویر مشــکی عزا و آه و ناله 

سلبریتی ها را برای جان باختگان در پست های اشتراکی شان تحمل کنیم؟

از در بیرونــش می کنــی، از پنجــره می آد تو! / اینها هواداران تیم فوتبالی در لهســتان هســتند که به دلیل 
شــرایط کرونایی، ورودشان به ورزشگاه برای تماشای بازی ممنوع شده است؛ اما عاشق فوتبال را کرونا هم 
جلودار نیســت! این افراد با کرایه باالبرهای ســاختمانی، به کنار ورزشــگاه رفتند و بازی تیم شــان را تماشا 

کردند! 

قاتل همیشه به صحنه جرم باز می گردد! /  مکرون رئیس جمهور فرانسه برای بازدید از محل انفجار بندر بیروت، 
تحت تدابیر شدید امنیتی به این شهر سفر کرد. لبنان چند ماهی است که با دسیسه غربی ها درگیر مشکالت 
اقتصادی است و انفجار اخیر بیروت هم شاید قطعه تکمیلی پازل فشار بر این کشور باشد و سفر مکرون ادامه 

برنامه غرب برای این کشور!

احمد بنافی
کارشناس سیاسی

لبنان کشوری است که تا پیش از جنگ های داخلی خود 
در اواخر دهه 1۹70 میالدی، به سرزمین رفاه و آرامش در 
غرب آسیا معروف بوده و عنوان »عروس خاورمیانه« نیز 
یادگاری از همان دوران طالیی است. با آغاز جنگ های 
داخلی این کشــور، شــرایطی به وجود آمد تا در میان 
اختالفات لبنانی ـ لبنانی و فلسطینی ـ لبنانی، قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای درصــدد دخالت در امور لبنان 
برآیند و بر آتش بحران به امید منافع بیشتر و کسب جای 
پای مستحکم تر در منطقه شرق مدیترانه بدمند. ارتش 
رژیم صهیونیســتی نیز با استفاده از شرایط جنگی لبنان 
و خلع قدرت ناشــی از اختالفات طایفــه ای، در اوایل 
دهه 1۹80 میالدی به صورت غیرقانونی و اشغال گرانه 
وارد ســرزمین لبنان شد و مناطق بسیاری از جنوب این 
کشور تا شهر بیروت را به اشغال خود درآورد. ایام سیاه 
حضور اشغالگران در لبنان، خاطراتی تلخ در ذهن مردم 
این کشور به جا گذاشته است. این روزها، به یمن اتحاد 
طوایف لبنانی که میراث زحمــات بزرگانی چون امام 
موسی صدر و مقاومت حزب الله علیه اشغالگری بوده 
است، لبنان دیگر شاهد حضور اشغالگران در خاک خود 
نیست، اما توطئه های استعمارگران و اشغالگران علیه این 

کشور همواره ادامه دارد. 

سه شــنبه گذشــته شــاهد اتفاقی در لبنــان بودیم که 
بی شباهت به یکی از همین توطئه های برنامه ریزی شده 
نیســت. انفجار مهیبی در بندرگاه شهر بیروت رخ داد و 
جهت گیری هم زمان، هماهنگ و سریع جریان رسانه ای 
غربی، عبری و سعودی علیه مقاومت لبنان و تالش آنها 
برای مقصر جلوه دادن حزب الله در این حادثه موجب 
ایجاد ســؤاالت بسیاری در افکار عمومی مردم در لبنان 
و منطقه غرب آسیا، حتی فراتر از آن، شاهد ارتباط گیری 
کاخ سفید با »حریری« نخســت وزیری سابق به جای 
»حسان دیاب« رئیس دولت قانونی لبنان بود و در اقدامی 
شگفت آور »امانوئل مکرون« به بیروت سفر کرد و با قدم 
زدن در خیابان های پایتخت لبنان خواستار تغییر دولت 
شــد؛ اظهاراتی که سرآغاز درگیری ها و آشوب هایی در 
این کشور نیز شد. »حسن هانی زاده« کارشناس مسائل 
منطقه با اشــاره به شرایط حســاس اقتصادی و سیاسی 
لبنان طی سالیان اخیر که موجب نارضایتی های مردمی 
و تغییرات سیاسی پیاپی در این کشور شده،  معتقد است:

»درباره این انفجار مهیب که در بندرگاه شهر بیروت رخ 
داد و منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر و زخمی شدن 
بیش از پنج هزار نفر از مردم شــد، می توان دو نظریه را 
مطرح کرد؛ نخســت اینکه در سال های اخیر حدود دو 
هــزار و 700 تن ماده نیترات آمونیــاک از مبدأ آفریقای 
جنوبی توســط یک تاجر لبنانی ـ کــه از قضا نزدیک به 
جریان المســتقبل و سعد حریری اســت ـ خریداری و 

در انبارهای بندرگاه شــهر بیروت ذخیره ســازی شده 
لعان و کارشناسان، این 

ّ
اســت؛ البته طبق اظهارات مط

ذخیره سازی بدون توجه به شرایط و استانداردهای ایمنی 
صورت گرفته است؛ بنابراین انفجار مهیب و وحشتناک 
اخیر بیروت در اثر اشــتعال این مواد به دلیل شــرایط 
نگهداری غلط و خطای انســانی رخ داده اســت؛ البته 
باید توجه کنیم این خطای انســانی نابخشودنی است. 
در نظریه دوم که از قضا بی ارتباط با نظریه اول نیســت 
نیز عامل انفجار، اشتعال این مواد است، اما نه به دلیل 
خطای انسانی یا نگهداری نامناسب؛ در این نظریه نقش 
رژیم صهیونیستی، آمریکا و متحدان آنها در برنامه ریزی 
و ایجاد این انفجار مورد بررســی قــرار می گیرد؛ چرا 
که با توجه به شــرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاســی 
نامطلوب لبنان طی ســالیان اخیر، رژیم صهیونیستی 
احســاس می کند اکنون فرصتی برایش ایجاد شده تا با 
ایجاد التهاب و بحران، در امور داخلی لبنان نقش آفرینی 
و دخالت کند؛ ازاین رو اســرائیل به دنبــال دامن زدن 
به اختالفــات و درگیری ها میان طوایــف، گروه های 
سیاســی و پیروان مذاهب مختلف لبنانی است. رژیم 
صهیونیستی همواره به دنبال این بوده است که با استفاده 
از نفوذی های خود درون سیســتم حکومتی لبنان و به 
کمک جنگ روانی و رسانه ای، انگشت اتهام هر اتفاق 
و حادثه نامطلوب و تروریســتی را به سمت حزب الله 
لبنان نشانه بگیرد و مقاومت را مقصر نشان دهد؛ چرا که 

اسرائیل به دنبال خلع سالح مقاومت است.«
این کارشناس مسائل منطقه در پایان سخنان خود با اشاره 
به تهدیدات اخیر نتانیاهو علیه لبنان و جریان مقاومت، 
همچنین تالش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای 
ایجاد اختالف میان دولت »حسان دیاب« نخست وزیر 
لبنان و حزب الله بیان کرد: »دولت حسان دیاب از قضا 
نگاه مثبتی نسبت به نیروهای مقاومت و حزب الله لبنان 
دارد. تالش رژیم اســرائیل، آمریکا، سعودی، امارات 
حتی فرانســه این روزها در ایجاد اختالف میان دولت 
لبنان و حزب الله اســت. ایــن دولت ها در تالش برای 
ایجاد شرایطی هستند که به خلع سالح مقاومت لبنان 
 شنیده شده است وزیر خارجه فرانسه در 

ً
بینجامد. اخیرا

دیدار با نخســت وزیر لبنان خواهان خلع سالح هر چه 
سریع تر حزب الله شده بود که با مخالفت قاطع حسان 
دیاب همراه بوده است؛ بنابراین توطئه ای با هدف سقوط 
  وزیر خارجه لبنان 

ً
دولت لبنان آغاز شــده است. اخیرا

که از قضا نزدیک به جریان المســتقبل و دارای تابعیت 
فرانسوی است، برای فشار هرچه بیشتر به نخست وزیر 
دیاب استعفا کرد. در ادامه نیز شاهد توطئه های دیگری 
م است، این تالش ها و توطئه ها 

ّ
خواهیم بود. آنچه مسل

به سمتی پیش می روند که فشار بر دولت لبنان در جهت 
 برنده 

ً
خلع ســالح حزب الله را افزایش دهنــد و قطعا

اصلی هرگونه بی ثباتی در لبنان و توطئه علیه مقاومت، 
اسرائیل خواهد بود.«

1۲ ســال بعــد از اقدام تروریســتی »حســینیه 
سیدالشهدای شــیراز« که به شــهادت 14 نفر از 
عزاداران حســینی و زخمی شدن ۲1۵ نفر منجر 
شد، خبر دســتگیری »جمشید شارمهد« سرکرده 
گروهک تروریستی »تندر« توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( از ســوی روابــط عمومی وزارت 
اطالعات منتشر شد. »جمشید شارمهد« سرکرده 
گروهک تروریســتی تندر موســوم بــه »انجمن 
پادشــاهی ایران« بود که از آمریکا، عملیات های 
مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می کرد. 
منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب های 
سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و انفجار در حرم 
امام خمینی)ره( هنگام برگزاری مراسم عمومی، 

از جملــه عملیات هایی بودند کــه گروهک تندر 
طی چند سال گذشته در پی اجرای آنها بودند، اما 
با تسلط اطالعاتی مأموران اطالعاتی کشور ناکام 
مانده بود. چند ساعت پس از اعالم خبر دستگیری 
علوی«  »ســیدمحمود  حجت االسالم  شارمهد، 
وزیر اطالعات توضیحات بیشــتری را درباره این 
عملیات داد و بیان کــرد: پیش تر جنایات این فرد 
)شارمهد( در شیراز را به »اینترپل« اعالم کردیم، 
امــا اتفاقی برای دســتگیری وی نیفتــاد. اینترپل 
می دانست این فرد تروریست است، اما متعرض او 
نمی شدند. »محمدرضا کالهی صمدی« ۳0 سال 
با عنوان جعلی در هلند زندگی کرد؛ او عامل اتفاق 
تروریستی 7 تیر بود که با هویت جعلی در این کشور 
زندگی کرد و در نهایت به طور مرموزی کشته شد. 
با وجود اینکه پلیس بین الملل مأمور دستگیری او 
بود کاری با وی نداشتند که این نشان از پوچی شعار 
غربی ها در مبارزه با تروریسم است. »بی بی سی« 
رسانه سلطنتی انگلیس و همچنین شبکه سعودی 

»ایران اینترنشنال« به سیاق همیشگی خود، یک روز 
بعد از انتشار خبر دستگیری شارمهد، موج خبری 
گســترده ای را برای ســفید کردن چهره این جانی 
آغاز کردند و برای تبرئه او ســنگ تمام گذاشتند. 
این رســانه ها از طریق ارتباط گیری با فرزندان این 
تروریست، تالش کردند به مخاطبان خود القا کنند 
که آزار شارمهد حتی به مورچه های خانه خودش 
هم نرسیده است. همه این موج سازی ها در شرایطی 
رخ داد که فیلم های قدیمی از شارمهد نشان می دهد 
که خود او به جنایت هایش از جمله اقدام تروریستی 
در حسینیه سیدالشهدای شیراز اعتراف کرده است. 
سردار »اسماعیل کوثری« مشاور فرمانده کل سپاه 
نیز در زمینه دستگیری سرکرده گروهک تروریستی 
تندر در گفت وگویی کوتاه بــه خبرنگار ما گفت: 
»قبل از انجام عملیات تروریستی بعدی، اعضای 
اصلی گروهک تروریستی تندر که تخمین خسارت 
سنگینی از آن زده می شــد، توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( وزارت اطالعات دســتگیر شدند 

و به ایــن ترتیب از توطئه ای بــزرگ جلوگیری به 
عمل آمد. هدایت کلی گروهک تروریستی تندر و 
مرکز برنامه ریزی آنها در آمریکا بود و ســرکردگان 
ایــن گروهک دائما در حال رفــت و آمد به آمریکا 
بودند.« این نکته ســردار کوثــری نیز در نوع خود 
مهم اســت، چراکــه قبل از انجــام یک عملیات 
تروریستی خســارت بار دیگر در کشور، رأس این 
شبکه تروریســی به دام افتاد و این اقدام را بسیاری 
از مردم و مسئوالن تحســین کردند به صورتی که 
»حجت االسالم طائب« رئیس سازمان اطالعات 
سپاه را بر آن داشت تا پیام تبریکی به وزیر اطالعات 
درباره انجام موفقیت آمیز این عملیات صادر کند. 
خبر دستگیری شــارمهد، دل خانواده های داغدار 
اقدام تروریستی شیراز را هم شاد کرده است. مادر 
شهید »کشاورز« از شــهدای این اقدام تروریستی 
گفت: »جرم کودکان و نوجوانانی که در این حادثه 
تروریستی شهید شدند، جز عشق امام حسین)ع( 

چه بود؟«

تندر در تور 

   دریچه    

 به بهانه دستگیری سرکرده گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران

حسین چخماغی
خبرنگار

   روزنه    

بازنگاهی به حوادث این روزهای لبنان

هدف، خلع سالح مقاومت است
رحمان رضایی

خبرنگار
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۴
راهبرد

نقش تحریف در معمای فشار حداکثری و سیاست مقاومت حداکثری

آن سوی تحریم
ادامه از صفحه اول

تالش می شــود در این فرایند، واقعیــت بیرونی در 
اطراف مــا، تعارض یا ناهماهنگی هــای فراوانی با 
دنیای ذهنی ما پیدا کند. هدف از تعارض شناختی، 
تأثیرگذاری بر نگرش و تصمیم گیری مخاطب است؛ 
زیرا پدیداری تعارض شناختی، وارد شدن فشار ذهنی 
زیاد بــه افکار عمومی را در پــی دارد، به گونه ای که 
مخاطب وادار شود تغییری در شرایط به وجود بیاورد. 
با این وصف، مقصد و مقصــود تحریم و تحریف، 
وادار کردن جامعه ایرانی به تصمیمی اســت که فکر 

می کند در راستای منافع ملی است. 

 Bاهداف جریان تحریف و تکنیک های آن
حال این ســؤال مطرح می شــود که اهداف جریان 
تحریف برای تحقق مقاصد سیاسی بازیگران تحریم 
کدامنــد و با چــه تکنیک هایی این اهــداف پیاده و 
عملیاتی می شوند؟ با توجه به تجربیات گذشته و آنچه 
در حال اتفاق است، جریان تحریف سه هدف کالن 

را دنبال می کند:
1ـ بن بست نشــان دادن شرایط ناشــی از تحریم در 

کشور
یکی از مأموریت های جریان تحریف، بن بست نمایی 
اوضاع کشــور اســت. بن بســت یعنی وضعیتی که 
راه دررو نــدارد و ابزارها و مقــدورات قادر به حل و 
برون رفت از آن نیســتند. این حربــه در هر دوره ای ـ 
دوره بوش، اوبامــا و ترامپ ـ با ادبیات شــرایط هر 
دوره به کار برده شد؛ برای نمونه وقتی در دوره اوباما 
در ســال 1۳۹0 تحریم ها شــدت یافت، جریانی در 
داخل و خارج از کشــور شرایط کشــور را با دوران 
شعب ابی طالب مقایسه و اعالم کرد اوضاع و شرایط 
اقتصادی در بن بســت قرار گرفته اســت؛ به گونه ای 
کــه رهبر معظم انقالب  در واکنش بــه آن فرمودند: 
»ما امروز در شــرایط ِشــعب ابی طالب نیستیم؛ ما 
در شــرایط بدر و خیبریــم.« در همین دوره موضوع 
بن بست دیپلماسی و قرار گرفتن کشور در لبه پرتگاه 
جنگ بزرگ نمایی شد و تنها راه حل، مذاکره با آمریکا 
دانسته شد. این موضوع در دوره بوش پسر هم مطرح 
بود؛ »بهزاد نبوی« یکی از اصالح طلبان برجسته در آن 
زمان اعالم کرده بود از ناتو و ارتش آمریکا می ترسد و 

به همین دلیل باید با دولت بوش پسر مذاکره شود.
 پــس از خروج ترامپ از برجام و اعمال فشــارهای 
حداکثری، مجددا جریان تحریف فعال شد و اکنون 
شــرایط کشــور را آنچنان وخیم و بحرانی ارزیابی 
می کند که هیــچ راه حلی بــرای برون رفــت از آن 
وجود ندارد. این جریان با دلیل تراشــی های متنوع، 
علت اصلی و تاّمه این وضعیت را به تحریم و فشــار 
حداکثری ارجاع می دهد. برخی از محورهایی که این 
جریان برای القای بن بست بودن وضعیت اقتصادی 
 و معیشــتی نظام بر آن تأکید مــی ورزد، عبارتند از: 
1 ـ بزرگ نمایی و مطلق انگاری در زمینه آثار تحریم بر 
وضعیت اقتصادی: »در ایران تحریم ها دیگر نعمت 
محسوب نمی شــوند.«، »ایران تا کجا می تواند این 
فشار اقتصادی را تحمل کند؟« و »برای عبور اقتصاد 
ایران از چاله بزرگ ســال ۹8 و بازکردن قفل بزرگ، 
باید دید که سرچشمه کجاست.« این در حالی است 
که کارشناســان و صاحب نظران تاکنــون به دفعات 
اعالم کرده اند تأثیر تحریم ها در شــکل گیری وضع 
فعلی اقتصادی نهایتا ۲0 الی ۳0 درصد است و 70 
الی 80 درصد وضع موجود ناشی از مدیریت داخل 

کشور است. 
 ۲ـ برجســته کردن ضعف های کشــور و سیاه نمایی 
اوضاع: تورم، مشکالت معیشــتی، بیکاری، وجود 
آســیب  های اجتماعــی و... اگرچه ایــن ضعف ها 
علت هــای مختلفــی دارند، اما جریــان تحریف با 
برجســته کردن آنها به گونه ای وانمود می کند که این 
ضعف ها با توجه به مقدورات کشور و وضعیت حاکم 
بر روابط خارجی قابل حل نیست، مگر اینکه شرایط 

تغییر کند. 
۳ ـ بن بست دیپلماســی و قریب الوقوع بودن جنگ: 
جریان تحریف با رسانه های داخلی و خارجی خود 
مــدام بر دوگانه جنگ و معیشــت تأکیــد می کند و 
متأسفانه جریان رسانه ای اصالح طلب در کشور نیز 
در هر ســه دوره بوش، اوباما و ترامپ در خط مقدم 
طرح این نوع دوگانه ها بوده اند؛ برای نمونه از ســال 
1۳۹7 تاکنون بارهــا روزنامه های اصالح طلب این 
موضوع را به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم بیان 
کرده اند؛ بــرای نمونه روزنامه »آرمــان« به گونه ای 
نوشــت: باید 1۲ شــرط آمریکا را قبول کنیم، وگرنه 
جنگ می شود! یا به قلم »قاسم محبعلی« نوشت: اگر 
با آمریکا مذاکره نکنیم، ایران به سمت جنگ، حتی 

نابودی پیش می رود! باز همین روزنامه در یادداشتی 
با عنوان »در فضای پرتنش، شانس مذاکره باالست«، 
به قلم »یوسف موالیی« نوشت: »باید توجه داشت 
گزینه مذاکره و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات 
در شرایطی که در مقابل گزینه نظامی قرار می گیرد، 
از جذابیت بیشتری برخوردار است. تنش حداکثری 
اگر با راهکار مذاکره مهار نشود، خطر جنگ و منازعه 
نظامی را به شــدت افزایش می دهد... گزینه نظامی، 
بازی با حاصل جمع صفر است.« روزنامه »اعتماد« 
نیز در یادداشــتی به قلم »کوروش احمدی« نوشت: 
»خروج ایران از برجام و اشــاعه هسته ای در منطقه 
می تواند در نهایت موجب جنگ و تشدید ناامنی، فقر 

و مهاجرت شود.«
4 ـ نادیده انگاری توانایی و قدرت های نظام و ناتوانی 
طرف مقابل: جریان تحریف با همه اضالع خارجی 
و داخلــی اش عامدانــه تالش می کند ملــت ایران 
متوجــه واقعیت های موجود در توانایی خود نشــود 
و چیزی درباره شکســت ها و ناتوانی ترامپ و تیم او 
در دسترســی به اهدافش گفته نشــود. این جریان به 
گونه ای سخن پراکنی می کند که گویا در کشور با وجود 
تحریم ها هیچ پیشــرفتی در ابعاد علمی، اقتصادی، 
نظامی و... صورت نگرفته اســت؛ ایــن القائات به 
گونه ای صــورت می گیرد که گویا وضع زندگی ایران 
از کره شــمالی، جیبوتی و... بدتر است؛ برای نمونه 
روزنامه »آرمان« در یکی از شــماره هایش نوشــت: 
»شــهروندان ایران نباید هم سطح شــهروندان کره 
شمالی، جیبوتی، ونزوئال، فلسطین، پرو و... زندگی 

کنند.« 
۵ ـ بی توجهی به فرصت های تحریم: جریان تحریف 
حتی به این اصل مشــهور مبنی بر اینکه در درون هر 
تهدیدی، فرصت های بزرگی وجــود دارد، نیز هیچ 
بابی باز نمی کند. بازیگران خارجی و داخلی جریان 
تحریــف، تحریم نفــت را بزرگ نمایــی می کنند و 
هیچ گاه به این موضوع توجه نمی کنند که تحریم نفت 
یک فرصت بزرگ تاریخی برای ملت ایران است تا 
از مشکل تک محصولی و متکی بودن به نفت خارج 
شود. ایران از قبل تحریم به صادرکننده بنزین تبدیل 
شــد، اما این موضوع هیــچ گاه در اولویت خبرها و 

گزارش ها قرار نمی گیرد.  
۲ـ ایجاد ناامیدی و تصویری ناممکن در حل شرایط 

موجود 
ناامیدی و یأس فضای روانی ای اســت که در شرایط 
شکاف انتظاراتی یا فاصله بین وضع موجود و وضع 
مطلوب به وجود می آید. جریان تحریف با سیاه نمایی 
و نامطلوب نشــان دادن وضعیت موجود و ناممکن 
بودن دسترســی بــه وضع مطلوب با توجــه به روند 
شــرایط، ناامیــدی را در جامعه تزریــق می کند. در 
اینجا اقدام اساسی که جریان تحریف دنبال می کند، 
ناممکن جلوه دادن سازوکارهای داخلی رفع مشکل 
و عبور از بن بست است. رهبر معظم انقالب در این 
زمینه می فرمایند: »آنها می خواهند به جوان امروزی 
القا کنند که وضع کنونی کشور مایه شرمندگی است 
و رســیدن به پیشرفت در آینده نیز غیرممکن است تا 
نشاط و تحرک و علم آموزی و امید به آینده را از نسل 

جوان بگیرند.«
۳ـ ایجاد فضای دوقطبی

جریان تحریف به موازات بن بست نمایی و ناامیدسازی 
از برون رفــت، تالش می کند با طرح اســتعاره های 
دوگانه، جامعه را دوقطبــی و از این رهگذر ذهنیت 
اجتماعی را مطابق خواســته های تحریم کنندگان و 
آدرس های غلط آماده کند. »موشــک یا معیشــت« 

یکی از دوگانه های دروغینی است که افکار عمومی 
را آماده می کند تا شــرایط آمریکا بــرای مذاکره را 
تحمیلی منطقی فرض کند؛ در حالی که موشــک و 
معیشت نه  تنها در مقابل هم نیستند، بلکه موشک به 
برای  امنیت بخشی، کارکرد ضمانت بخشی  منظور 
سرمایه گذاری در زمینه های معیشت که نماد اقتصاد 
اســت، دارد. استفاده وســیع جریان تحریف از این 
اســتعاره که »دنیای امروز دنیای گفتمان هاست، نه 
موشک ها« دقیقا در پازل همان چیزی قرار می گیرد 
که در 1۲ شــرط اســتعماری »پمپئو« وزیر خارجه 
ترامپ منعکس شده است. دوگانه تقابل و تعامل با 
جهان مثال دیگری است که وضعیت کشور را ناشی 
از این تقابل دروغین القا می کند. این دوگانه این پیام 
را به مخاطبان منتقل می کند که جریانی در کشــور 
وجود دارد که هیچ سازگاری ای با جهان ندارد و تنها 
هدفش حصارکشی دور مرزهای ایران است و تمام 
بدبختی های امروزشان ناشی از چنین تفکری است. 
طــرف داران و مخالفان مذاکره یا مذاکره و تحریم یا 
دوقطبی ســازی جنگ و مذاکره یا جنگ و صلح، از 
جمله دوگانه هایی است که جریان تحریف خارجی 
و داخلی آن را طراحی و  القا می کند. در این دوگانه 
چنین القا می شود که هر کشور یا حکومتی اگر پای 
میز مذاکــره، آن هم باب طبع آمریکا بیاید، می تواند 
نجات پیدا کند و هر حاکمیتی هم که میل به مذاکره 
نداشــته باشــد، باید منتظر عواقب تحریم، تهدید 
یا جنگ علنی و مســتقیم باشــد. دوگانه مذاکره یا 
مقاومت، استعاره دیگری برای تحریف واقعیت های 
صحنه است. در حالی که آنچه اصل به شمار می آید، 
دوگانه مقاومت و سازش است که تحریف کنندگان 
تالش می کنند در تحریف آشــکار، آن را به دوگانه 
دیپلماسی و مذاکره یا مقاومت تبدیل کنند. یکی دیگر 
از استعاره های دوگانه که جریان تحریف آن را مقاصد 
سیاســی تحریم و فشار حداکثری خلق کرده است، 
دوگانه کاســبان تحریم و مدافعان منافع ملی است 
که آن نیز به فضای دوقطبــی داللت دارد که جریان 
تحریف، منتقدان واقعی منافع ملی را کاسب تحریم 
معرفی کرده است تا از این رهگذر راه برای عبور از 

اصول و ارزش ها فراهم شود. 
4ـ ارائــه راه حــل و دادن آدرس هــای غلــط برای 

برون رفت از وضعیت
آخرین مرحله ای که جریــان تحریف به آن مبادرت 
می ورزد، تحریف در راه حل های واقعی است؛ زیرا 
جریان تحریف به خوبی می دانــد افکار عمومی در 
شرایط بن بست وضعیت موجود و ناامیدی از وضع 
مطلوب آمادگی الزم را بــرای پذیرش راه حل های 
تحریف شــده دارد. در این زمینه از سال های 1۳۹7 
تاکنون شــاهد انتشــار اخبار و تحلیل های مستمر و 
متنوع از ســوی اضالع مختلف جریان تحریف در 
تحریف راه حل واقعی هســتیم )رسانه های غربی، 
مخصوصا رسانه های آمریکا و انگلیس، رسانه های 
کشــورهای عربی و عبری، ضد انقــالب خارج از 
کشــور به طور ویــژه منافقین، ســلطنت طلب ها و 
ضد انقالب متأخر خارج نشــین، جریــان بهائیت، 
برخی جریانــات خاص در داخل مانند »شــارمین 
میمندی نژاد« رئیس دستگیر شــده جمعیت موسوم 
به امام علی، شــبکه های اجتماعــی مانند آمد نیوز، 
بخشی از جریانات اصالح طلب به همراه رسانه های 
زنجیــره ای آنها، جریان نهضــت آزادی، لیبرال ها و 
غرب گرایان(. بخشــی از گزاره های زیر که از سوی 
برخی رســانه های داخلــی به صورت مســتقیم یا 
غیرمســتقیم آدرس های غلط ارائه کرده اند، عبارتند 

از: باید 1۲ شــرط آمریکا را قبول کنیم، وگرنه جنگ 
می شود!)روزنامه آرمان( مذاکره با دولت ترامپ، به 
ایران اعتبار می دهد! )روزنامه اعتماد( باید با دســت 
ُپر و زبان نرم، برجام موشــکی و منطقــه ای را آغاز 
کنیم.)روزنامه شرق( خروج از برجام باعث جنگ، 
فقر و ناامنی می شــود!)روزنامه اعتمــاد( مذاکره با 
ترامپ، نتیجه برد ـ برد دارد!)روزنامه آرمان( نماینده 
حاضر در سلفی حقارت: اجازه دهید ما با نمایندگان 
کنگره گفت وگو کنیم!)روزنامه ابتکار( اگر با آمریکا 
مذاکره نکنیم، ایران به ســمت جنگ و حتی نابودی 
پیش می رود!)روزنامه آرمان( انرژی هســته ای به درد 
نمی خورد، باید ضرب االجل را متوقف کنیم!)روزنامه 
اعتماد( مذاکره با ترامپ، دیوانگی است، اما ارزش 
امتحان کــردن دارد.)روزنامه ایــران( باید به ترامپ 
شماره تلفن بدهیم!)تاج زاده( روحانی با شاخه زیتون 
به آمریکا برود.)زیباکالم( مشکالت با آمریکا، تقصیر 
ایران است!)میردامادی( اگر با آمریکا مذاکره نکنیم، 
ایران تبدیل به ویتنام می شود!)محسن آرمین( ارزانی 
می خواهید، بــا آمریکا مذاکــره کنید!)دبیر نهضت 
آزادی( باید با تکیه بر صلح، صنعت موشکی را بدهیم 
برود.)داوود هرمیداس باوند( تحت هر شرایطی باید 
با ترامپ، توافق جدید امضا کنیم!)مهدی ذاکریان( تا 
برجام موشکی و منطقه ای را نپذیریم، گشایش ایجاد 
نمی شــود.)روزنامه آرمان( تا برجام موشکی را کلید 
نزنیم، آمریکا راضی نمی شود!)یوسف موالیی( اگر 
برجام موشــکی را امضا کنیم، گرانی رفع می شود.
)عباس آخوندی( شــرط دوســتی اروپا بــا ما، کنار 
گذاشتن موشک اســت.)علی بیگدلی( ایجاد رونق 
در اقتصاد داخلی در گروی حل مشــکالت با جهان 
خارج.)روزنامه شــرق( آخرین اقــدام تحریفی این 
جریان در زمینه سند 80 صفحه ای مانیفست انتخاباتی 
دموکرات هاســت که روزنامه »شرق« آن را این گونه 
پوشــش داد: »بازگشت به برجام، عبور از براندازی؛ 
حزب دموکرات آمریکا وعده داد در صورت پیروزی 
جوبایــدن رخ دهــد« و مجلــه اصالح طلب »امید 
جوان« نیز در شماره ۵ مرداد، تصویر »جو بایدن« را 
روی جلد مجله منتشر کرد و نوشت: »رؤیای ایرانِی 
آبان ۹۹؛ شکســت ترامپ، تبریک تلفنی روحانی به 

بایدن، کاهش قیمت دالر، احیای برجام«
 

 B نتیجه
همانطور که گفته شد، جریان تحریف نقش برون رفت 
معمای تحریم و تولید قدرت یا عامل انقطاع چرخه 
فشــار حداکثــری و مقاومــت حداکثــری را بازی 
می کند؛ زیرا تحریم کنندگان به این نتیجه رســیده اند 
که جمهوری اســالمی ایــران برنده بــازی معمای 
تحریم و تولید قدرت اســت؛ چراکه نشانه های پس 
از تحریم و فشــار حداکثری داللــت بر قدرتمند تر 
شدن توانایی های ایران در زمینه های مختلف دفاعی ـ 
نظامی، زیرساخت های اقتصادی، تولید علم و فناوری 
در حوزه های مختلف و افزایش نفوذ ایران در منطقه 
و فراتــر از آن دارد؛ افزون بر این، آنها این واقعیت را 
کتمان نمی کنند که ایران با وجود فشارهای حداکثری 
و با اتکا بر قدرت درونی، تهاجمی تر شــده و هر نوع 
اقدامی را ولو از سوی قدرت های بزرگی مانند آمریکا 
و انگلیس،  به  صورت سریع و کوبنده پاسخ می دهد؛ 
بنابراین، آمریکا و غرب به شدت به نقش آفرینی جریان 
تحریف دل بسته اند، وگرنه برای آنها روشن است اگر 
جریان تحریف شکست بخورد، تحریم نیز خاصیت 
خود را دست خواهد داد و فیزیک آن دوامی نخواهد 

داشت. 

انعکاس
مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ۶

 ماجراهای اولین سفر 
ترامپ به لندن

زمانی کــه »ترامپ« به عنوان رئیس جمهور 
ایاالت متحده انتخاب شــد، چنــد ماه بود 
که انگلیســی ها به خــروج از اتحادیه اروپا 
)برگزیت( رأی داده بودند. این مسئله گرچه 
برای سرنوشت اتحادیه اروپا مسئله ای حائز 
اهمیت بود، اما برای مســئوالن آمریکایی 
چندان هم حائز اهمیت نبود. اولین ســفر 
رسمی ترامپ به لندن، به محلی برای ارائه 
نظرات دولت جدید آمریــکا در این زمینه 
تبدیل شد. »جان بولتون« اما درباره این سفر 
می گوید: مصاحبه ترامپ قبل از این سفر با 
نشریه »ســان« که در آن »ترزا می« را به باد 
انتقاد گرفته بود، موجب شد روابط چندان 
هم مانند قبل گرم نباشــد. ترامــپ اما در 
نهایت مجبور شد در گفت وگو با خبرنگاران 
رســانه های انگلیسی چنان از صحبت های 
قبلی خود کوتــاه بیاید که آنهــا خبر دادند 
رئیس جمهــور آمریــکا از انتقــادات خود 
 برعکس درباره 

ً
برگشــته و موضعی کامال

برگزیت دارد. ترامپ نیــز در ابتدای دیدار 
با ترزا می از او بــه دلیل صحبت هایش در 
گفت وگو با »سان« عذرخواهی کرد. بولتون 
با این حال معتقد بود آمریکا باید از مدت ها 
پیش به بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا 
کمــک می کرد: »ما مدت هــا پیش باید به 
 
ً
برگزیتی هــا کمک می کردیــم و من قطعا

تالش خودم را انجام دادم. متأسفانه، غیر از 
من و ترامپ، به نظر می رسید که هیچ کس 
در دولت به این ماجــرا اهمیتی نمی دهد. 
چه تــراژدی پنهانی!« در میان صحبت های 
ترامپ با ترزا می، نکات قابل  توجه دیگری 
نیز مطرح می شود. ترزا می از »اسکریپال« 
جاسوس روسی که در لندن زندگی می کرد 
و به نظر می رســید روس ها او را هدف قرار 
داده انــد، انتقاد و بیان می کنــد این حمله، 
حمله ای شــیمیایی به یک قدرت هسته ای 
اســت؛ اما ترامپ باورش نمی شود و بیان 
می کند مگر بریتانیا قدرت هسته ای است؟ 
درصورتی که حاضران در جمع به این نتیجه 
می رسند که این حرف از روی شوخی گفته 
شــده اســت، بولتون در کتاب خود مطرح 
می کند بــاور دارد ترامپ این حرف را نه از 
روی شوخی، بلکه به این دلیل که نمی دانسته 
بریتانیا یک قدرت هسته ای است، بیان کرده 
اســت. یکی دیگر از نکات جالب در سفر 
ترامپ به انگلستان، اقامت او و همراهانش 
در اقامتگاه شخصی وی در زمین گلفش در 
اســکاتلند بود؛ با وجود اینکه قرار بود این 
بخش از سفر به استراحت و تفریح بگذرد، 
اما اتفاق دیگری سبب شــد که خاطره ای 
جالب برای همراهان ترامپ بر جای بماند. 
بولتون دراین باره می نویســد: »اقامتگاه در 
خورکالید بسیار بزرگ بود و بسیاری از ما 
بیرون جمع شده بودیم تا از تماشای منظره 
لذت ببریم که کسی با وسیله ای بالدار، بیشتر 
شبیه به دوچرخه ای که بال به آن وصل شده 
 فهمیدیم که یکی از معترضان 

ً
باشــد )بعدا

از جنبش صلح ســبز بوده است( پدال زنان 
درحالی کــه بنری را با خــود در هوا حمل 
می کرد که ترامپ را »بی ارزش« نامیده بود، 
به ما نزدیک شــد. سرویس مخفی، ترامپ 
و همه  کســانی را که بیرون بودند، به جز من 
و کلی،  وادار کرد به داخل اقامتگاه بروند و 
کلی برای دالیلی بیرون ماند تا این اختراع 
بیهوده را در حالی  که به ما نزدیک تر می شد، 
مشــاهده کند. ســرویس مخفی در نهایت 
تصمیم گرفت مــن و کلی هم مانند بقیه به 
 نقض امنیت ما بود، 

ً
داخل برویم. این کامال

اما خوشبختانه مایه سرگرمی مان شد.«

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل
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5
جهان

یادداشت

ققنوس در آتش!

عصر روز سه شــنبه فاجعــه ای عمیق در 
صدر اخبار جهان قرار گرفت؛ فاجعه ای 
که ناشــی از انفجاری عظیم در بندرگاه 
اصلی بیروت بود. گذشته از خسارت های 
جانی فراوان، ایــن اتفاق تبعات عمیقی 
برای لبنان در پی خواهد داشت، ازجمله: 
1 ـ بندر بیــروت در پی این انفجار به طور 
کامل نابود شد، درحالی که این بندرگاه، 
مرکــز اصلــی تأمیــن ارزاق و کاالهای 
ضــروری لبنان بوده اســت و 70 درصد 
ازمراودات کاالیی لبنان ازطریق این بندر 
صورت می گرفــت؛ ۲ ـ ذخایر فراوانی از 
گندم، دارو و سایر مایحتاج مردم لبنان در 
انبارها و کانتینرهــای این  بندر نگهداری 
می شــد؛ چرا که عمده توان انبارداری و 
ذخیره ســازی لبنان در بندر مذکور تعبیه 
شــده بود؛ ۳ ـ بخش اعظمی از ساختار 
اداری لبنان و شــهر بیروت در این منطقه 
جای گرفته بود که بر اساس گزارش های 
اولیه نیمی از این منطقه به صورت کامل 

نابود شده است.
گذشته از خســارات این  فاجعه، نکته 
مهم دیگری که توجه به آن ضروری است، 
شرایط مبهمی اســت که حکایت از این 
دارد کــه این اتفاق فراتــر از یک رخداد 

سهل انگارانه است: 
نخســت: وجــود این میــزان از ماده 
ناپایــدار و محترقــه نیتــرات  آمونیوم به 
مدت طوالنی در انبار شماره 1۲ که فاقد 
تجهیزات امنیتی الزم، حتی یک نگهبان 
ساده بوده است، عجیب به نظر می رسد، 
تا جایی که می توان گفــت این انبار یک 
هدف بدون دردسر برای دشمنان لبنان، از 
جمله رژیم صهیونیستی بوده است؛ دوم: 
این مواد از کشتی روسس که از گرجستان 
به ســمت موزامبیک درحال انتقال بوده، 
کشف و ضبط شــده اند؛ اما پس از طی 
رونــد اداری با وجود تذکــرات متعدد، 
صاحبان این محموله که از ارزش باالیی 
نیز برخوردار بوده است، نسبت به انتقال آن  
هیچ اقدامی انجام نداده اند؛ سوم: سلسله 
تحوالت روزهای اخیر  منطقه، از جمله 
انفجار در سایت هســته ای نطنز، تالش 
جنگنده های آمریکایی برای حادثه آفرینی 
برای هواپیمای ایرانی در خاک سوریه و به 
فاصله چند  روز این اتفاق و گرفتن انگشت 
اشــاره اتهام از ســوی برخی رسانه های 
وابســته و معانــد لبنانــی و غیرلبنانی به 
ســمت حزب الله از ســناریویی پیچیده 
آوردن ضربــات جبران ناپذیر  برای وارد 
بر پیکره مقاومت حکایت دارد؛ چهارم: 
اظهار شــادی بســیاری از مقامات رژیم  
صهیونیســتی و آمریکا از این اتفاق؛ چرا 
که از سویی، آمریکا دنبال تشدید فشارها 
بر لبنان اســت که با این اتفــاق، بیش از 
حد انتظار به مقصود خود رســید و رژیم 
صهیونیستی نیز به دلیل نگرانی از حمله 
 تالفی جویانه حزب الله در پی به شهادت 
رســاندن یکی از فرماندهان این گروه در 
وحشت به سرمی برد که این اتفاق تا حدی 
از نگرانی هایش کاســته است؛ پنجم: در 
آخر نیز باید توجه داشت در ماه های اخیر 
شاهد اقدامات متهورانه و متعددی از رژیم 
 صهیونیستی و آمریکا علیه محور مقاومت 
در ایران، ســوریه، لبنان و عراق بوده ایم، 
از تــرور فرماندهان و حمله به پایگاه های 
این محور گرفته تا اقدامات خرابکارانه؛ 
اما آمریکا و رژیم  صهیونیستی آن گونه که 
باید، جواب محکم و متناسب با اقدمات 
خود را دریافت نکرده اند؛ از این رو شکی 
نیست پایان این اقدامات منوط به دریافت 
پاسخی دندان شکن و قاطع از سوی محور 

مقاومت خواهد بود.

بارش موشکی سامانه های ضربه پذیر

االخبار: در جریان رزمایش ایران، یک موشــک 
بالستیک دیگر رونمایی شــد که هدف فرضی را 
به دقت دنبال می کند و تصور می شود این موشک 
از نسل موشک های »فاتح« باشد. هدف فرضی، 
ســامانه های ضد موشــکی »تاد« آمریکا بودند؛ 
یعنی تهران قصد دارد به واشنگتن بفهماند این نوع 
موشــک، با تکنولوژی خود قادر است از رادار ها 
خارج شــود و از سامانه های دفاعی هوایی بگذرد 
تا به اهداف خود در داخــل پایگاه های مورد نظر 
برسد. بر این اساس، عملیات بارش موشکی ایران، 
می تواند برخــی توانایی های دفاعی مناطق هدف 
گرفتــه را فلج کند و ضرر بزرگی به ســامانه های 

دفاعی نظیر گنبد آهنین اسرائیل برساند.

دشمنی ثابت شده

الجزیره: امارات، سیاست حمله به هرگونه تجمع 
منطقه ای و از ســر راه برداشتن آن را برای تأمین 
منافع کشورهای بزرگ یا اسرائیل که می خواهد 
نقــش اول را در منطقه ایفا کنــد، در پیش گرفته 
است. »اسالم سیاسی« امروزه برای اسرائیل یک 

دشمن واقعی به شمار می رود، هر چند که تاریخ 
نشان خواهد داد این توطئه ها حتی اگر در ابعادی 
موفق شــود، اما در مقابل تصمیم ملت ها پایدار 

نخواهد بود. 

ترامپ عقب مانده

میدل ایست آی: درحالی که تحوالت بسیاری 
ممکن است از امروز تا نوامبر رخ دهد، 

ترامپ با نبرد دشــواری برای تجدید 
انتخاب روبه روست. ترکیبی از فجایع 
در حوزه ســالمت و تبعات اقتصادی 
پاندمی کرونــا، در کنار اعتراضات بر 
سر خشــونت پلیس علیه سیاه پوستان 

بعد از قتل جورج فلوید، 
کمپیــن ترامــپ را 
بزرگی  دردســر  به 
انداختــه اســت و 
ی  ســنجی ها نظر
پیشتازی  از  اخیر 
۵0 بــه 41 بایدن 

حکایت دارند. 

فرضیه های یک انفجار

الجمهوریــه لبنان: درباره انفجار شــدید بندر 
بیــروت دو فرضیه مطرح اســت: آیا این حادثه، 
]ناشــی از[ اهمال بود تا بیروت را در »دریایی از 
خون و ویرانی« غرق کند؟ یا اینکه اقدامی نظامی 
بود که رژیم اسرائیل با خونســردی انجام داد تا 
لبنان را به فروپاشــی بیشــتر اقتصادی بکشاند؟ 
روایت اولی می گوید علت آن، دو هزار و 
700 تن ماده نیترات آمونیوم مصادره 
شده از یک کشــتی است که از شش 
ســال قبل در انبار شــماره 1۲ بندر 
بیروت نگهداری می  شــده اســت؛ 
روایت دوم می گوید رژیم صهیونیستی 
این انبــار را هدف گرفته 
اینکه  به ویژه  است، 
شــاهدان عینی از 
پرواز جنگنده های 
در  اســرائیلی 
قبل  لبنان  آسمان 
انفجار  وقــوع  از 

سخن گفته اند.

بزرگ ترین بازنده

رأی الیــوم: تنش اخیر میان رژیم صهیونیســتی 
و حزب اللــه لبنــان در مرزهــای جنوبــی این 
کشــور به نفع مقاومت لبنان تمام شد و پیروزی 
بــزرگ آن را در یکــی از مهم تریــن فصل های 
جنــگ روانی که ایــن روزها میــان حزب الله و 
 دولت اشــغالگر اسرائیلی شــعله ور شده، نشان 

می دهند.
 اگر این مسئله که یگان ارتش اسرائیل به دلیل 
نگرانی از حمله راکتی شــدید علیه شهرک ها و 
شهرهای اســرائیلی، دستورهایی مبنی بر مقابله 
نکردن با این گروه مقاومت دریافت کرده است، 
درست باشد ـ که البته صحت داشتن آن نیز بعید 
نیست ـ نشان می دهد دولت اشغالگر در واقع از 
خانه عنکبوت سست تر اســت و از تمامی راه ها 
و ابزارهــا، از هرگونه جنــگ با جنبش مقاومت 
اسالمی خودداری می کند؛ زیرا می داند با حجم 
خسارت های مالی و تلفات انسانی احتمالی ناشی 
از شلیک هزاران موشــک نقطه زن علیه اهداف 
استراتژیک در عمق اراضی آن، بزرگ ترین بازنده 

این میدان خواهد بود.

   رصد    

عقب مانده ترامپ 

محمدرضا فرهادی
 کارشناس 

مسائل منطقه

ســناتور  گراهام«  »لیندســی  اخیــرا 
جمهوری خواه آمریکایی، فاش کرده بود 
»مظلوم عبدی« فرمانده شبه نظامیان کرد، توافقی 
را با یک شــرکت نفت آمریکایی برای نو ســازی 
میدان های نفتی در شمال شرق سوریه امضا کرده 
است. نزدیک به 70 درصد از منابع نفتی سوریه و 
میدان های بزرگی همچون المعمره که روزانه 40 
هزار بشکه نفت از آن استخراج می شود، در مناطق 
شرقی و شمالی ســوریه قرار دارد. این منطقه هم 
برای آمریکایی ها از اهمیت بســزایی برخوردار 
اســت و هم برای کردها. براساس توافق دوجانبه 
کردها با آمریکا، نیروهای آمریکایی در قبال حضور 
نظامی در این مناطق امتیازهای ویژه ای به کردها 
داده اند. حمایت های نظامی از کردها و تجهیز آنها 
از مهم ترین موارد فوق اســت. در رابطه با توافق 
نفتی، ذکر چند نکته حائز اهمیت است که به آنها 

اشاره می شود:
 سوریه نزدیک به دو میلیون بشکه ذخیره 

نفت خام دارد و بیشــتر ایــن منابع در 1
مناطق شرقی، شمال شرقی و مرکزی است. 

 در بحث نفتی، آمریکا از توافق با کردها 
دنبال دو هدف اســت: الــف ـ اعطای 2

خودمختاری بــه کردها از طریــق منابع نفتی و 
افزایش درآمــد آنها؛ ب ـ ایجاد تنش بین کردها با 
دولت مرکــزی. در هدف اول، آمریکایی ها دنبال 
سناریویی شبیه آنچه در اقلیم کردستان عراق اتفاق 
افتاد، هســتند. به این معنی کــه کردهای عراق با 
توجه به حجم روزانه فروش نفت )میانگین۹00 
هزار بشــکه( از نظر منابع درآمــدی تا حدودی 
وابستگی خود را به دولت مرکزی کم کرده اند؛ این 
وابسته نبودن منجر به ایجاد تنش هایی در مقاطع 
مختلــف بین دولت مرکزی و منطقه اقلیم شــده 
اســت و این منطقه بــه نوعی خود را وابســته به 
حکومت مرکزی نمی داند و اقدامات مختلفی را 

خالف جهت دولت مرکــزی انجام می دهد. در 
هــدف دوم، آنچه از منظر آمریکایی ها در اولویت 
قرار دارد، ایجاد تنش بین بازیگران در داخل سوریه 
و فرسایشی  شــدن آن به منظور ایجاد راهبردهای 
خاص خود اســت. منابع درآمدی مستقل برای 
کردها از طریق فروش نفت نه فقط منجر به افزایش 
درآمد آنها خواهد شد، بلکه این منابع از هم نظر 
مالی و هم انرژی در اختیــار آمریکا قرار خواهد 
گرفت؛ از سوی دیگر فشار وارده بر دولت مرکزی 
نیز دوچندان می شــود؛ زیرا بیشــتر منابع انرژی 
دولت ســوریه از طریق این مناطق تأمین می شد و 
اکنون تســلط بازیگران خارجی بر این مناطق به 
منزله کمبود منابع درآمدی و در کل ایجاد فشار و 

تنگناهای اقتصادی است.
این توافق را به نوعی می توان در راستای 

قانون ســزار یا قیصر نیز تفســیر کرد. 3
براســاس بندهایی از این قانون هیچ کشوری در 
زمینه ساخت وســاز و منابع انرژی نباید با دولت 
ســوریه همــکاری کند؛ از ســوی دیگــر، خود 
آمریکایی ها یک توافق نفتی با کردها امضا کرده اند. 
در واقع این پیام از سوی آمریکایی ها مخابره شد که 
هر نوع توافق با گروه های موجود در سوریه بالمانع 
است و فقط همکاری با دولت مرکزی منع دارد؛ 
بنابراین در یک سناریوی کلی آمریکایی ها از طریق 
قانون قیصر دنبال هویت بخشی به گروه های موجود 

در سوریه هستند.
این توافق منجر به ایجاد تنش در روابط 

ترکیه و آمریکا خواهد شــد؛ زیرا ترکیه ۴
بارها مخالفت خود را با استقالل کردها و هر نوع 
توافق اقتصادی و نظامی اعالم کرده اســت؛ اما از 
آنجا که ترکیــه به صورت مســتقیم وارد تنش با 
آمریکا نخواهد شد، تنها راهبرد خود را در تقابل با 
کردها قرار می دهد؛ این تقابل تنش میان دو بازیگر 
را در پی خواهد داشت و این تنش منجر به ایجاد 
همان راهبرد کلی آمریکا، یعنی جنگ فرسایشی و 

جنگ مدت دار خواهد شد. 
در نتیجه و در یک نمای کلی، این توافق بیش 
از آنکه توافقی اقتصادی باشد، یک توافق امنیتی ـ 
سیاسی است و اهداف پشت پرده آن بسیار بیشتر 

از یک توافق اقتصادی است. 

وجهی دو  معامله 
توافق نفتی شبه نظامیان کرد و آمریکا در سوریه

   پنجره    

بــرای ســومین هفتــه متوالــی، تظاهــرات در 
ســرزمین های اشــغالی برای کنار زدن »بنیامین 
نتانیاهو« ادامه دارد. این درحالی است که تظاهرات 
علیــه نتانیاهو موضــوع جدیدی نیســت و او به 
ســبب اتهام هایی که در زمینه فساد و ارتشا متوجه 
اوست، در ســال های اخیر با تظاهرات اعتراضی 
متعددی مواجه بوده، حتی دســتگاه قضائی رژیم 
صهیونیستی هم برای بررسی پرونده های پرتعداد 
فســاد او اقداماتــی را انجام داده اســت.  اما نکته 
جدید این اســت که اعتراضات جدید، شــکل و 
روندی متفاوت با گذشته دارد و علت آن هم شیوع 
گســترده ویروس کرونا در صهیونیست هاست که 
موجب افزایش نرخ بیکاری، حتی گرسنگی مردم 
شده است. این درحالی است که اعتراضات کنونی 
وجه تمایز اساسی دیگری هم نسبت به گذشته دارد 
و آن گستردگی دامنه اعتراضات است که برخالف 
گذشته به تل آویو و قدس محدود نشده و شهرهای 
دیگر رژیم صهیونیستی را هم دربرگرفته است.  البته 
نتانیاهو هم در مقابل این اعتراضات ساکت نمانده و 
فرصت را فراهم دیده است تا به مخالفان رسانه ای 
خود بتازد و آنها را به پوشش جانب دارانه اعتراضات 
متهم کنــد. او همچنین تالش می کند تا خود را در 
هیبت یک قربانی نشان دهد که به همراه خانواده اش 
تهدیــد به قتل نیز شــده اند.  بررســی اعتراضات 
کنونی رژیم صهیونیستی حاکی از این است که این 
اعتراضات برخاسته از مشــکالت و چالش هایی 

است که این رژیم در داخل با آن مواجه است:
 افزایش نرخ بیکاری: در فوریه گذشته و 

زمانی که اولین مــورد مثبت از کرونا در 1
سرزمین های اشغالی تأیید شد، نرخ بیکاری در آن 
حدود ۳/4 درصد بود، امــا اکنون تأثیر پیامدهای 
ناشی از شیوع گســترده این اپیدمی، این نرخ را به 
حدود ۲0 درصد رسانده است. این، درحالی است  
که آمــار مبتالیان به کرونا هم از 60 هزار نفر فراتر 
رفته اســت و حدود 600 نفر هم جــان خود را از 

دست  داده اند. 
 مدیریت ناموفق کرونا: عملکرد ناموفق 

نتانیاهو در قبال کنترل شیوع کرونا موجب 2
شده اســت اوضاع در ســرزمین اشغالی به سطح 
برســد. درواقــع نخســت وزیر رژیم  خطرناکی 
صهیونیستی با درخواســت زودهنگام خود برای 
بازگشایی مراکز اقتصادی موجب شده است موج 
دوم کرونا با شــدت بیشــتری خود را نشان دهد، 
به طوری که 7۵ درصد از شهروندان صهیونیست از 
عملکرد دولــت در زمینه بحــران کرونا، ناراضی 

هستند.
 فساد: در کنار عوامل جدید اعتراضات، 

پرونده های فســاد نتانیاهو نیز شرایط را 3
برای او ســخت تر کرده اســت و در آخرین مورد، 
دادگاه مرکــزی قــدس در تاریــخ 1۹ ژوئیه، برای 
بررســی اتهاماتی مثل »رشوه، خیانت در امانت و 
کالهبرداری« که مربوط به ســه پرونده بوده، برای 

محاکمه نتانیاهو تشکیل جلسه داد. 
در چنین وضعیت بغرنجی، این پرسش مطرح 
می شود که نتانیاهو برای خروج از این بن بست چه 
خواهد کرد؟ آیا این جرئت و جســارت را دارد که 
به تنــش جدیدی روی بیاورد؟ بررســی تحوالت 
منطقه ای و تحــرکات دولت نتانیاهو حاکی از این 
است که پاسخ به این پرسش می تواند مثبت باشد. 
در واقع و با وجود اینکه اوضاع در مرز ســوریه آرام 
است، دولت نتانیاهو به بهانه حضور ایران در سوریه 
به حمالت خود علیه مواضعی در این کشور ادامه 
می دهد و خود نتانیاهو هم در فضای مجازی آشکارا 
تهدیداتی را مطرح می کند. سخنانی با این مضمون 
که: اجازه حضور نظامی ایران در سوریه را نمی دهد، 
لبنان و سوریه مسئول حمالتی هستند که از خاک 
آنها علیه رژیم صهیونیســتی صورت گیرد، ارتش 
رژیم صهیونیستی آماده پاسخ به هر تهدیدی است 
و... بر این اساس می توان گفت نتانیاهو برای رهایی 
از اتهام هایی مثل فساد، خیانت در امانت و رشوه، 
همچنین برای تحت تأثیر قرار دادن اعتراضاتی که 
علیه اوست، تمایل به افزایش تنش با محور مقاومت 
دارد؛ اما اینکه این تنش در چه سطحی خواهد بود 
و چه پیامدهایی خواهد داشت، موضوعی است که 

گذر زمان آن را مشخص خواهد کرد.

صهیونیست ها  چالش   
 دور تازه اعتراضات برای سرنگونی نتانیاهو

   فراسو    

بهنام علوی
کارشناس مسائل منطقه

محمدرضا بلوردی
 پژوهشگر 

مسائل غرب آسیا
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6
بازار

 BBBB وضعیــت شــاخص های اقتصــادی 
نشــانگر وجود تــورم شــدید در کنار 
رشدهای منفی در بخش های مختلف 
اقتصاد است. در این میان عده ای سعی 
می کنند تمام این مســائل را به خارج از 
مرزها و مسائل سیاسی ربط دهند؛ البته 
شــاید یکی از دالیل این امر کم کاری و 
سوء مدیریت برخی مسئوالن باشد. به 
نظرتان در این شرایط با چه راهکارهای 
داخلــی می توان تحولــی در اقتصاد و 

معیشت مردم ایجاد کرد؟ 
متأسفانه، ممکن است این ذهنیت در برخی وجود 
داشته باشد که تا با آمریکا هماهنگ نشویم، خیلی 
از مســائل ما نیز حــل نمی شــوند؛ موضوعی که 
متأســفانه برخی غرب گرایان با وجود اثبات باطل 
بودن ادعاهای شان به آن دامن می زنند؛ برای نمونه و 
به طور مشخص هیچ موضوعی در حوزه مسکن به 
خارج از کشور ارتباط ندارد، نه مواد اولیه، نه مصالح 
و تکنولوژی های مربوط به آن. سؤال من این است که 
آیا واقعا حوزه مسکن ربطی به خارج از کشور دارد؟ 
بدون شک همین موضوع مسکن می تواند ظرفیت 
عظیمی را چه از حیث تولید و چه اشتغال در کشور 
آزاد کند. از این نمونه ها فراوان است. به نظرم پاسخ 
به پرسش شما این است که در بسیاری از بخش های 
اقتصاد، مثل مســکن، لــوازم و صنایــع خانگی، 
محصوالت کشــاورزی، مواد غذایــی و... نه تنها 
هیچ احتیاجی به خارج از کشور وجود ندارد، بلکه 
قابلیت تولید و تأمین محصوالت آن حوزه در داخل 
کشــور کامال وجود دارد، حتی در برخی بازارها، 
مانند محصوالت کشاورزی و مواد غذایی، قابلیت 
صادرات و رقابت در بازارهــای جهانی نیز کامال 
مهیاست؛ از آن گذشته، در بسیاری از حوزه ها منابع 
کشــور در حال هدررفت اســت که با راهکارهای 
ســاده ای امکان اصالح این روند وجود دارد؛ برای 
نمونه در حــال حاضر در موضوع نان چیزی حدود 
۲0 هزار میلیارد تومان یارانه داده می شــود، ضمن 
اینکــه همین االن در بخش نــان چیزی حدود ۳0 
درصد ضایعات داریم. خب اصالح همین مسائل 
می تواند تحولی بــزرگ در اقتصاد کشــور ایجاد 
کنــد. رقم باالی یارانه ها، کیفیت نان، حجم باالی 

ضایعات و... ربطی به خارج از کشور ندارد. 
موضوع بعدی این اســت که ما توانمندی های قابل 
توجهی در کســب وکارهای خصوصــی و نیروی 
انسانی در داخل کشور داریم که چون دست و پای 
اینها را بســته ایم، نمی توانند آن طور که باید و شاید 
حرکت کنند. درســت مانند این است که دست و 

پای فردی را ببندیم و به او بگوییم باید بدود. طبیعتا 
کسی نمی تواند با دست و پای بسته بدود، نهایتش 
این است که بتواند به آرامی راه برود. این نکته بسیار 
مهمی اســت و باید نگاه کنیم کجاها دست و پاها 
را بســته ایم. هرچند بنگاه ها و شرکت های تولیدی 
و اقتصادی مــا ناکارآمدی هایی دارند و بعضا چون 
مقدارها و مقیاس های تولید در این واحدها کوچک 
اســت، هزینه تمام شــده آنها زیاد می شود؛ اما اگر 
ما دســتان آنها را باز بگذاریم و بــه عبارتی، موانع 
بازدارنــده را از پیش پای آنها برداریم و تســهیالت 
پیش برنده را در اختیار آنها قرار دهیم، آنها حرکت 
خواهند کرد و مسائل و مشکالت اقتصادی کشور 
نیز حل می شوند؛ در غیر این صورت مسائل کشور 
به صورت مستقیم از سوی دولت قابل حل نیستند؛ 
یعنــی راه حل این نیســت که دولت صــادرات را 
افزایش دهد، ارزآوری داشــته باشد یا به دنبال وارد 

شدن تکنولوژی و... باشد.

 BBBB گونــه ای بــه  بایــد  دولــت  یعنــی   
سیاســت گذاری کنــد کــه شــرایط 
فعالیت های اقتصادی در کشور تسهیل 

شود؟ 
دقیقا، اصل ماجرا بر عهده کسب وکارها و بنگاه های 
اقتصادی بخش غیردولتی است. اصال نیازی نیست 
دولت خودش را به سختی بیندازد؛ بلکه فقط کافی 
است متمرکز شود و تغییراتی در سیاست گذاری ها 
انجام دهد؛ مثال بررســی کند که کجاها عملکرد 
دولت بازدارنده است یا کجاها باید پیش برنده باشد؛ 
برای نمونه یکی از موضوعاتی که بارها مطرح شده، 
علت نقدینگی و افزایش آن در کشــور اســت. این 
موضوع که باید نقدینگی به ســمت تولید هدایت 
شود یا از نوسان قیمت ها با ابزار تولید ممانعت شود، 
به دفعــات در فرمایش های رهبر معظم انقالب نیز 

بوده است؛ یکی از راه حل های بسیار مناسب تحقق 
این امر و جلوگیری از نوســان قیمت ها، مدیریت 
زنجیره هاست؛ یعنی ما در بسیاری از محصوالت، 
زنجیره ای طوالنی از آغاز تولید تا رســیدن کاال به 
دســت مصرف کننده داریم؛ برای نمونه در همین 
موضوع نان از تولید بذر تا تولید گندم، خرید گندم، 
آرد کردن، پخت نان و... این زنجیره در حال حاضر 
از سوی دولت مدیریت می شود؛ به طوری که دولت 
ابتدا قیمتی را تحت عنوان نرخ خرید تضمینی اعالم 
می کند که اعالم این قیمت عموما دیر و زود می شود 
و در زمان خرید گندم فسادهای زیادی پیش می آید؛ 
بعد از اینکه این گندم به کارخانه های تولید آرد داده 
شد، ممکن اســت موضوع قاچاق مطرح شود؛ در 
نهایت به حلقه نانوایی و موضوع تولید و توزیع نان 
می رسد. در حالی تمام این کارها با دولت است که 
می توان آنها را به شرکت هایی که کارشان مدیریت 
زنجیره است، سپرد. این شرکت ها متخصص امر 
صادرات هستند و می توانند از آغاز تولید تا صادرات 
کاال این زنجیــره را مدیریت کنند.  در حال حاضر 
یکی از مشــکالت ما این است که نمی توانیم نفت 
بفروشــیم و طبیعتا درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا 
کرده است؛ اما کشورهای عراق، افغانستان و... که با 
ما مرز مشترک زمینی دارند، فرصت طالیی برای ما 
هستند. شما اگر فرآورده هایی چون بنزین و گازوئیل 
را به مرز افغانستان، پاکستان و.... ببرید، کدام تحریم 
می تواند جلــوی صادرات این فرآورده ها را بگیرد؟ 
ضمــن اینکه اگر ما نتوانیم میعانات را بفروشــیم، 
نمی توانیم گاز را هم استخراج کنیم. فروش میعانات 
هم تحریم اســت و از ما نمی خرند، در این شرایط 
اگر وزارت نفت به این کار توجه و پاالیشــگاه های 
کوچک ما را حمایت می کرد، می توانستیم میعانات 
گازی را به بنزیــن و گازوئیل تبدیل و به راحتی این 

فرآورده هــا را صادر کنیم. صادرات آن هم نیازی به 
تالش برای مذاکره و... ندارد؛ همان لب مرز کلی 

خریدار برای آن وجود دارد. 

 BBBB در بحث سایر کاالها، یک دلیل اصلی 
عدم توفیــق در صادرات این اســت 
که تولیــدات ما در بســیاری از موارد 

صادرات محور نیستند. 
دلیل اصلی اینکه چــرا تولیدات ما صادرات محور 
نیستند، این اســت که مقیاس تولیدات ما کوچک 
اســت و عمده تولیدات مــا در مقیاس های بزرگ 
نیســتند؛ راه حل آن هم همانطور که گفتم ایجاد و 
گسترش شــرکت های زنجیره تأمین است؛ وقتی 
ما شــرکت های بزرگی در این حوزه داشته باشیم، 
بــرای نمونه در حوزه کشــاورزی محصوالت ۵0 
گلخانه را تجمیع و به کشــورهای متقاضی صادر 
می کنیم و چون این شــرکت ها بازارهای مختلف 
را می شناســند، متناســب با ذائقه آنها بذر را تهیه 
می کنند و به گلخانه دار می دهند؛ این در حالی است 
که االن محصوالت ما گاهــی چندان هم قابلیت 
صادرات ندارند؛ یعنی این طور نیست که شما فکر 
کنید می رویم چند کامیون تهیــه می کنیم و همین 
محصوالت خودمان را به کشورهای همسایه صادر 
می کنیم؛ بلکه نیاز است برای موفقیت در صادرات 
چند حلقه عقب تر برویم که این کار هم کار دولت 
نیســت؛ بلکه دولت صرفا باید سیاســت گذاری و 

شرایط را مهیا کند.

 BBBB رونــد فعالیت این شــرکت ها چگونه 
است؟ 

در همــان مثــال محصــوالت گلخانــه ای، این 
شرکت ها خودشان کامیون، گلخانه، تکنولوژی های 
بســته بندی و... ندارند؛ بلکه صرفا شــرکت هایی 
هستند که زنجیره را مدیریت می کنند؛ برای نمونه 
این شــرکت ها از خارج  کشور سفارش می گیرند 
و متناســب با آن ســفارش و ذائقه سفارش دهنده، 
نهاده ها را تأمین می کنند؛ در مرحله بعد با کشاورز 
قرارداد می بندند و محصول را از کشاورز می گیرند 
و بعد از بســته بندی صادر می کننــد. از آنجا که در 
صادرات مقدار، کیفیت و زمان بســیار مهم است، 
شما نمی توانید یک کانتینر امروز و کانتینر بعدی را 
سه ماه بعد به کشور مقصد صادر کنید؛ چراکه بازار 
بزرگ اســت و به شما می گوید من هفته ای 40 تن 
محصول می خواهــم، در حالی که االن واقعا چند 
تولیدکننده و کشــاورز ایرانی، این توان را دارند که 
این نیاز را به صورت مســتمر تأمین کنند؟ باید یک 
معماری کالن و صحیح از سوی دولت انجام شود و 

دولت بداند باید در چه بخش هایی تمرکز کند.

خام فروشی متوقف شود!

از 60 ســال گذشــته تا کنون بخش های 
زیادی از اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی 
وابســته بوده اند؛ از این رو جدا شــدن از 
درآمدهای نفتی برای دولت یا دولت هایی 
که خام فروشــی نفت تنها اتــکای مالی 
آنها بوده اســت، قطعا کار و راهبرد بسیار 
دشــواری خواهد بود؛ به ویژه اینکه سهم 
بودجه دولت از درآمدهای نفتی نســبت 
به بســیاری از دولت های غیرنفتی بسیار 
زیاد اســت، یا به تعبیر دیگر، دولت ایران 
دولت بسیار بزرگی است که بخش عمده 
بودجه آن از درآمدهای فروش نفت تأمین 
می شــود، به ویژه اینکه دولت ها تا کنون 
موفق به ایجاد یک نظام و ساختار مالیاتی 
قدرتمند نشــده اند؛ از این رو مالیاتی که 
در اقتصاد ایــران از فعالیت های تولیدی 
می تــوان گرفــت، آنقدر نیســت که این 
درآمدها بتوانند هزینه های دولت بســیار 
بزرگ و البته پرخرج ایران را تأمین کنند. 
ســاختار اقتصادی ایران به گونه ای شده 
اســت که اگر بخواهیم همین ســاختار 
انتظــارات و  دولت، یعنــی فعالیت ها، 
توقعات موجود از آن را حفظ کنیم، حتما 
دولت باید درآمدهای بســیار بیشتری از 
درآمدهای موجود داشته باشد، از سویی 
قطعا این میزان نیاز آن نمی تواند از طریق 
درآمدهای  مالیاتی تأمین شود، یا به تعبیر 
دیگر ظرفیت مالیاتی کشور آنقدر نیست 
که بتواند هزینه های دولتی به این بزرگی را 
تأمین کند؛ بنابراین وقتی درآمدهای نفتی 
از چرخه درآمد دولت خارج  شود، فشار 
شدیدی به آن وارد می شود. مخارج دولت 
وقتی کاهش می یابد بخش قابل توجهی از 

تقاضای بازار حذف می شود.
بنابراین با حــذف تقاضا، تولید نیز به 
ناچار کاهش می یابد و در واقع کل اقتصاد 
ضربه می بیند؛ در این روند دولت به شدت 
بــه درآمدهای خام فروشــی نفت متکی 
است و کاهش این درآمدها می تواند هم 
به عرضه و هم به تقاضای کاال ضربه بزند.  
دولت برای عبور از خام فروشی نفت 
و متکــی نبودن به درآمدهــای نفتی باید 
گام هایی قاطع، هدفمند و سریع بردارد؛ 
از این رو در این زمینه باید برنامه ریزی های 
اصولــی و الزم اتخــاذ شــود و دولــت 
گام به گام با برنامه به ســمت رســیدن به 
اهداف خود حرکت کند. ضمن اینکه ما 
در سال های گذشته تجربه کاهش شدید 
درآمدهای نفتی را داشــته ایم، چنانکه در 
اوایل دهه ۹0 درآمدهــای نفتی ایران به 
شدت کاهش یافت. در حال حاضر نیز در 
اوج تحریم های بعد از برجام، درآمدهای 
 مشــابه وضعیت ســال های 

ً
نفتی تقریبا

گذشته اســت. دولت در آن زمان کوشید 
بودجه خــود را بــدون درآمدهای نفتی 
ببندد؛ اما متأسفانه بالفاصله بعد از برجام 
که درآمدهای نفتی افزایش یافت، دولت 
دوباره این درآمدها را به بودجه برگرداند، 
شــاید آن زمان اگر دولت مقدار کمی از 
درآمدهای نفتی را به بودجه باز می گرداند 
و همه آن را در بودجه ســرریز نمی کرد و 
دست کم برای مابقی آن در سرمایه گذاری 
برای تولید یا رشد اقتصادی برنامه ریزی 
می کرد، امروز به لحاظ اقتصادی وضعیت 
بهتری داشــتیم. اگر دولت دوراندیشــی 
می کرد یا احتمال هرگونه عقب نشینی یا 
زورگویی آمریــکا را در برنامه های خود 
لحاظ می کرد و همه دالرهای ناشــی از 
خام فروشــی نفت را با دســت و دلبازی 
هزینه امور جاری نمی کرد، شاید شرایط 

این گونه نبود. 

یادداشت 

سیاست گذاری غلط دولت ها در دهه های اخیر موجب حرکت 
کشور در مسیر افزایش خام فروشــی و وابستگی به درآمدهای 
نفتی شده است. تا زمانی که تولید بر مبنای فکر و اندیشه نباشد، 
هیچ گاه موفق به تولید محصوالت اندیشه محور نیز نخواهیم شد 
و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ادامه خواهد داشت. 
متأسفانه، مســئوالن ایرانی زمینه مشــارکت نیروهای انسانی 
متخصص در اقتصاد و سایر حوزه های کشور را تاکنون آنگونه که 
باید و شاید فراهم نکرده اند؛ چرا که خارج کردن نفت از زمین و 
فروش آن بسیار آسان، اما تربیت و آموزش نیروی انسانی کاری 

بسیار سخت است.

اندیشه محور فعالیت  
منهای نفت

راشاتودی نوشــت: »میشــل پنتو، بنیان گذار و رئیس مؤسسه 
پنتو پورتفولیو درباره سیاســت های پولی بانک مرکزی فدرال 
آمریکا و تبعات اقتصادی آنها می گوید: بانک مرکزی این کشور 
حاال مجبور اســت به طور دائمی با موضوع بدهی عمومی به 
شــکل پولی برخورد کند. وی افزود: بدهی عمومی ما حاال به 
1۳0درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و با گذشت زمان ما 
روز به روز بیشتر شبیه یونان می شویم. ما برای سال مالی ۲0۲0، 
بالغ بــر چهار تریلیون دالر به بدهی عمومــی خود افزوده ایم. 
بدهی آمریکا حاال هزار درصد درآمد ماست و بانک مرکزی این 

کشور نخواهد توانست خود را از این منجالب بیرون بکشد.«

 یونان دوم!
شاخص

اهرم در علم مدیریت مالی به معنای روشی برای تکثیر کردن 
ســود یا زیان اســت؛ به عبارت دقیق تر، اهرم به معنی قرض 
کردن پول به منظور چند برابر کردن درآمد حاصل از دادوستد 
است؛ نمونه آن وقتی است که یک شرکت تجاری به اشکال 
 در قالب فروش سهام(، برای موجودی اش اهرم 

ً
مختلف )مثال

می ســازد. در واقع شرکت هایی که بدهی ها در آنها نسبت به 
دارایی ها عدد بزرگ تری است، نسبت بدهی بزرگ تری دارند 
 اهرمی تر هستند؛ البته از دیدگاه سرمایه گذاران هر 

ً
و اصطالحا

چه یک شرکت اهرمی تر باشد، به دلیل اینکه بدهی بیشتری 
دارد، پرریسک تر شمرده می شود. 

 اهرم مالی چیست؟
افزوده

یکی از مشــکالت اقتصاد ایران در ســال های اخیر را می توان نبود تولیدات صادرات محور دانست؛ به طوری که با وجود 15 کشور هم مرز با ایران، مجموع 
صادرات ما به این 15 کشــور در سال گذشته چیزی حدود 20 میلیارد دالر بوده است؛ این در حالی است که ظرفیت های اقتصاد ایران برای صادرات کاال به 
کشورهای همسایه رقمی بسیار بیشتر از ارقام موجود است. در این راستا صبح صادق با »سیدرضا فاطمی امین« معاون اسبق وزیر صمت که سابقه قائم مقامی 
آستان قدس رضوی را نیز در کارنامه دارد، به گفت وگو نشست. فاطمی امین معتقد است: یکی از راه حل های بسیار مناسب برای افزایش صادرات و جلوگیری 

از نوسان قیمت ها، مدیریت زنجیره هاست. 

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

مرتضی عزتی
 عضو هیئت علمی 

دانشگاه تربیت مدرس 

 بررسی تحقق اقتصاد صادرات محور در گفت وگوی صبح صادق با معاون اسبق وزیر صمت

باید نگاه مان را تغییر دهیم
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مقابله با دشمنان  ـ  ۲

عدم غفلت از جنگ افزارها

در شــرح آیه60 سوره انفال که 
در  نیرویی  »هــر  می فرمایــد: 
قدرت دارید، برای مقابله با آنها )دشمنان ( 
آماده کنید و )همچنین( اسب های ورزیده 
)برای میدان نبرد(، تا به وسیله آن، دشمن 
خدا و دشــمن خویش را بترســانید...« 
گفتیم از هر حیث باید در مقابل دشــمن 
قدرت پیدا کرد و در همه ابعاد باید خود را 
آماده نگه داشت. این آمادگی درباره تمام 
مسلمانان صادق است و هر کسی در هر 
جایگاهی باید قدرت پیدا کند، تا جایی که 
دشــمنان نتوانند بر او تســلط پیدا کنند. 
ضعــف در هر یــک از عوامــل قدرت 
می تواند منجر به ورود دشــمن شــود و 
ضربه ای سخت بر مســلمانان وارد کند. 
همه مسلمانان در قوت و ضعف جایگاه و 
مقام شان در دنیا و در مقابل دشمن سهمی 
مشخص دارند و نمی توانند آن را بر دوش 
دیگری بیندازند. تکیــه و توکل بر خدا و 
توســل به اهل بیت)ع(، شادابی و نشاط، 
جوان و جســور بودن، جســم و روحی 
ســالم، علم و بصیرتی نافــذ، همگی از 
عوامل قدرت هســتند که بایــد در همه 
مسلمانان وجود داشته باشد؛ اما یکی از 
مؤلفه های مهم قدرت، سرسختی و عزم 
راسخ است. خداوند در قرآن می فرماید: 
ْم َعْن دیِنِه 

ُ
 ِمْنک

َّ
د

َ
ذیَن آَمُنوا َمْن َیْرت

َّ
َها ال یُّ

َ
»یا أ

ٍة 
َّ
ِذل

َ
وَنُه أ ُهْم َو ُیِحبُّ ْوٍم ُیِحبُّ

َ
ُه ِبق

َّ
ِتی الل

ْ
 َیأ

َ
َسْوف

َ
ف

کاِفریَن 
ْ
ــی ال

َ
ٍة َعل ِعــزَّ

َ
ُمْؤِمنیَن أ

ْ
ــی ال

َ
َعل

 
َ
ْوَمة

َ
وَن ل

ُ
ِه َو ال َیخاف

َّ
وَن فی  َسبیِل الل

ُ
ُیجاِهد

الِئٍم...«؛ ای اهل ایمان، هر کس از شما از 
دینش برگردد )زیانی به خدا نمی رساند( 
خدا به زودی گروهی را می  آورد که آنان را 
دوســت دارد و آنان هم خدا را دوســت 
دارند، در برابر مؤمنان فروتن  اند و در برابر 
کافران سرسخت و قدرتمند، همواره در 
راه خدا جهاد می  کنند و از سرزنش هیچ 
نمی  ترســند...)مائده/  سرزنش کننده  ای 
۵4( جامعه مســلمانان بایــد جامعه ای 
شــاداب، بانشــاط و جوان باشــد. امام 
سّجاد)ع( می فرمایند: »رسول خدا)ص( 
در یکی از غزوه ها به یارانش دســتور داد 
ریش های شان را با رنگ مشکی خضاب 
کنند)رنگ کنند( تا از آن بر علیه مشرکان 
قّوت بگیرند.« )البرهان، ج ۵، ص 61۲( 
این نشان می دهد ایشان در نظر داشتند که 
دشــمن در مقابل خود جمعیتی جوان و 
قدرتمند ببیند و از جنگیدن منصرف شود؛ 
پس عوامل قدرت زا در جامعه مسلمانان 
ســالح  انباشــت  و  تولیــد  از  بیشــتر 
ســخت افزاری اســت. از دیگر عوامل 
قــدرت زا در مقابل دشــمن، مراقبت از 
دارایی هــای مادی و معنوی اســت. اگر 
دشمن کوچک ترین فرصتی پیدا کند و به 
نقطه ای نفوذ کند، با تمام قدرت از همان 
نقطه به مســلمانان ضربــه می زند؛ پس 
غفلت به هیچ عنوان جایز نیست. در قرآن 
وَن 

ُ
ل

ُ
ف

ْ
غ

َ
ْو ت

َ
ُروا ل

َ
ف

َ
ِذیَن ک

َّ
آمده است: »... َودَّ ال

م 
ُ
ْیک

َ
وَن َعل

ُ
َیِمیل

َ
ْم ف

ُ
ْمِتَعِتک

َ
ْم َوأ

ُ
ْسِلَحِتک

َ
َعْن أ

ًه...«؛ کافران آرزو می کنند شما 
َ

ًه َواِحد
َ
ْیل مَّ

از جنگ افزارهــا و داشــته های تان غافل 
شوید تا ناگهان بر شما یورش آورند.)نساء/ 
10۲( دشمنان به هر نوع جنگ افزار مادی 
و معنوی مسلمانان چشم طمع دارند که 
اگــر از آن غفلــت شــود، فــورا آن را از 
دست شــان خارج می کنند تــا آنها را به 
ضعف بکشانند و نابود کنند؛ برای نمونه 
از جنگ افزارهایی  دانشمندان مسلمانان 
هستند که دشــمن با ترور یا تطمیع آنها 
می خواهد دست مسلمانان را از دانش و 

پیشرفت خالی کند. 

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

هنگامی که رسول گرامی اسالم)ص( از خداوند 
دستور گرفتند والیت و جانشینی امیرالمؤمنین)ع( 
را ابالغ بفرمایند، ایشــان امتنــاع ورزیدند و از 
خداوند خواستند این فرمان را به تعویق بیندازد؛ 
دلیل مهمش را هم ترس از نپذیرفتن مســلمانان 
بیان کردند که در شــماره قبــل آمد. پیامبر)ص( 
می ترســیدند این ابالغ در زمانی نامناسب انجام 
و موجب خروج مســلمانان از اسالم شود. آیات 
اول و دوم ســوره معارج کســی را کافر می نامد 
که در برابر این دســتور ایستادگی کرد. ماجرای 
ایــن فــرد این گونه بود کــه وقتی خبــر اتفاقات 
غدیرخم به شهرهای اطراف رسید، شخصی به 
نام »نعمان بن حارث فهــری« )ظاهرا از مکه( به 
ســرعت خود را به غدیرخم رساند و نزد پیامبر 
اکــرم)ص( آمد و عرض کرد:  »تو به ما دســتور 
دادی شهادت به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او 
هستی دهیم، ما هم شهادت دادیم. سپس دستور 
به جهاد، حج، روزه، نماز و زکات دادی، ما همه 
اینها را نیز پذیرفتیم، ولی به اینها راضی نشدی تا 
اینکه این جوان )علی بن ابی طالب( را به جانشینی 
َعِلی 

َ
نُت َموالُه ف

ُ
خود منصوب کردی و گفتی »َمن ک

َموالُه«.  آیا این سخنی از ناحیه خودت است یا از 

سوی خداوند است؟« پیامبر اکرم)ص( با آرامش 
فرمودند:  »قســم به خدایی کــه معبودی جز او 
نیست، این از ناحیه خداوند است.« نعمان روی 
برگرداند در حالی که می گفت: »خداوندا! اگر این 
سخن حق است و از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر 
ما بباران.« همان لحظه سنگی از آسمان بر سرش 

فرود آمد و او را کشت.
 سپس آیات اولیه سوره معارج نازل شد.)تفسیر 
البرهان و تفســیر مجمع البیان( شاید این اولین 
عمل خداوند به وعده اش درباره محافظت از این 
دســتور بود؛ زیرا خداوند خلف وعده نمی کند: 
ِمیَعاَد«؛ همان وعده محافظتی 

ْ
 ال

ُ
ِلف

ْ
 یخ

َ
َه ال

َّ
»ِإَنّ الل

ُه 
َّ
که به پیامبر اسالم)ص( داده و فرموده بود: »َوالل

اِس«؛ خداوند تو را از )خطرات  یْعِصُمک ِمَن الَنّ
احتمالی( مردم، نگه می دارد.)مائده/ 67( همین 
آیه موجب شد شمشیرها در نیام بمانند و غیظ ها 

موقتا فرونشینند. 
پیامبر رحمت)ص( از بازگشت مسلمانان به 
دوران جاهلیت ترس داشتند و در دلیل به تعویق 
انداختن دستور خداوند فرموده بودند: »...شما به 
دوران جاهلّیت نزدیک هســتید و در قلب  برخی 
افراد کینه و دشــمنی است و می ترسم اگر انجام 
دادم، قبــول نکنید...«)بحاراالنوار،  ج ۳۵، ص 
۲81( امــا چرا پیامبر)ص( چنین فرموده بودند؟ 
مگر جاهلیت چه شاخصه هایی دارد؟ و اگر این 

اتفاق می افتاد چه می شد؟
 با مراجعه به آیات و روایــات درمی یابیم در 

اسالم منظور از جاهلیت چیزی ورای ندانستن و 
علم نداشتن است. در قرآن آمده است: »یوسف 
گفت: پــروردگارا، زندان برای من از آنچه مرا به 
سوی آن می خوانند، محبوب تر است و اگر حیله 
را از مــن بازنگردانی، من به ســوی آنها تمایل 
می کنــم و از جاهالن می شوم.«)یوســف/ ۳۳( 
جهالت در اینجا به معنای هوس رانی و فساد آمده 
است. در آیه 8۹ همین سوره آمده است حضرت 
یوسف »گفت: آیا دانســتید با یوسف و برادرش 
چه کردید، آنگاه که شما جاهل بودید؟« در اینجا 
هم جهالت مساوی با رفتارهای زشت برادران در 
طول سالیان متمادی آمده است. امام صادق)ع( 
در معنای جهالت می فرماینــد:  »هر گناهی که 
انســان مرتکب می شــود، اگر آگاهانه باشد، در 
حقیقت جهل اســت؛ زیرا خود را در خطر قهر 

الهی قرار می دهد.« )المیزان، ج 7، ص 101(
 همچنیــن »احمد امین« نویســنده و مورخ 
مصــری )1۹۵4 ـ 1886( می گویــد: »جهل در 
برابر علم نیست، بلکه به معنای سفاهت، خشم، 
تکبــر و افتخارات بی جاست.«)فجراالســالم، 

ص60(
 برخی علما مانند آیت الله سیدمحمدحسین 
مرتضوی لنگرودی نیز قائل هستند که: »جهل... 
در قرآن و روایات بیشتر به معنای نافرمانی به کار 
رفته است. یکی دیگر از تقسیم بندی های جاهل، 
قاصر و مقصر است؛ قاصر به این معناست که فرد 
از حقیقت و احکام دینی اطالعی ندارد و نمی داند 

که نمی داند؛ اما جاهل مقصــر)آگاه( در قیامت 
مؤاخذه می شــود.« پس کســانی که داخل دین 
آمده بودنــد، اگر به حال »جهالت« آن روز دچار 
می شدند، جمیع رذائل اخالقی را با خود همراه 
می کردنــد و آنگاه در دنیا و آخرت ســخت ترین 
عذاب هــا را متحمــل می شــدند. امیرمؤمنان 
حضــرت علی)ع( عصــر جاهلیــت را چنین 
توصیف می کنند:  »خداوند پیامبر اسالم را وقتی 
فرستاد که از دیرباز پیامبری نیامده بود، ملت ها در 
خوابی طوالنی فرو رفته بودند، سررشته کارها از 
هم گسیخته و آتش جنگ ها در همه جا شعله ور 
بود. دنیا را تاریکی، جهــل و گناه تیره کرده بود. 
فریب کاری آشکار و برگ های درخت بشر پژمرده 
و زرد شده بود و امید ثمری از آن نبود. آب ها فرو 
رفته و فروغ هدایت خاموش شــده بود، بدبختی 
به بشــر هجوم آورده و چهره کریه خود را نمایان 
کرده بود. ترس دل های مــردم را فراگرفته و تنها 

پناه گاه شان شمشیر بود.«
 حضرت در جــای دیگر می فرمایند: »هرگز 
مباد که شما نیز چونان جفاپیشگاِن جاهلیت باشید 
که نه در دین ژرف نگر بودند و نه از خدا اندیشه ای 

درست داشتند.« 
از ســوی دیگــر، مهم تریــن ترس رســول 
خدا)ص( از بازگشت مســلمانان به جاهلیت، 
نابــودی کامل اســالم بود که چیزی از اســالم، 
اخالق و شریعت باقی نمی ماند و همه زحمات 

پیامبر)ص( از بین می رفت. 

 بیم بازگشت به جاهلیت 
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

ویژگی های دوران جاهلیت و مسیری که رسول خدا)ص( پیمود

فــاق دارند که 
ّ
احادیــث، روایات و تفاســیر ات

پیامبر)ص( بــرای مباهله علی)ع( و فاطمه)س( 
و دو پسر آنان را انتخاب کرد و کلمه »نسائنا« در 
آیه شریفه]مباهله[ بر فاطمه)س( و کلمه »أنفسنا« 
بر علی)ع( حمل شده است. مشهور علمای شیعه 
و اهل ســّنت »أبنائنا« را به حســن و حسین)ع( 
تفسیر کرده اند و اختالف نظری ندارند؛ بنابراین 
محور اصلی بحث پیرامون تفسیر »أنفسنا« است.
مرحوم قاضی نورالله شوشتری در کتاب احقاق 
الحق می فرماید: »مفّسران قرآن مجید )از شیعه 
فاق نظر دارند که منظور 

ّ
و اهل سّنت( اجماع و ات

از »أبنائنا« حسن و حسین)ع(  و مراد از »نسائنا« 
فاطمــه زهرا)ع( و منظور از »أنفســنا« علی)ع( 
می باشد.« آیت  الله العظمی مرعشی در پاورقی 
این کتــاب آورده اند که »حــدود 60 کتاب اهل 
سّنت مطلب فوق را نقل می کند.« به هر حال، آیه 
مباهله از آیات محکم و صریحی است که داللت 

روشنی بر والیت امیرمؤمنان)ع( و فرزندانش)ع( 
دارد؛ بنابرایــن از انطبــاق جمله »أنفســنا« به 
به  پلی  شخص »علّی بن ابی طالب)ع(« می توان 
ســوی والیت و امامت زد و به این وسیله والیت 
را ثابــت کرد. برای اصل داســتان مباهله پیامبر 
اسالم)ص( با مسیحیان نجران و تسلیم شدن آنها 
می توان به کتاب های ذیل اهل سنت مراجعه کرد: 
کشف االســرار و عده االبرار، ابوالفضل میبدی، 
ج 1، ص 144؛ تفســیر المنیر، وهبه بن مصطفی 
زحیلی، ج ۳، ص ۲4۵؛ تفســیر ســورآبادی، 
ابوبکر عتیق بن محمد، ج 1، ص ۲8۹؛ شــواهد 
التنزیل، عبیدالله بن احمد حســکانی، ج 1، ص 
1۵۵؛ الجامع االحــکام القرآن، محمدبن احمد 
قرطبی، ج4، ص10۳؛ الدر المنثور فی تفســیر 
المأثور، جالل الدین سیوطی، ج ۲، ص ۳8 و... 
از علمای اهل سنت، فتح الدین حنفی گفته است: 
بدان که اهل بیت پیامبر اســالم)ص( عبارتند از 

علی، حســن و حســین و سیده نســاء العالمین 
فاطمه زهرا)س( که روایات مشــهور فراوانی در 
کتب تفسیر و حدیث بر این مطالب داللت دارد 
و باالترین دلیل، آیه تطهیر و آیه مباهله اســت... 
من دالیلی دارم که می رســاند علــی)ع( از بقیه 
انبیا، رسوالن، مالئکه مقربین و همه مخلوقات 
خدای متعال، به غیــر از حضرت محمد)ص(، 
افضل است و از جمله این دالیل آیه مباهله است 
که خداوند علــی)ع( را نفس محمد)ص( قرار 
داده و چون محمد)ص( افضل همه است، پس 
علی)ع( نیز افضل از همه می باشد. قال الشعبی: 

»أبنائنا الحســن و الحســین و نسائنا فاطمة، و 
أنفسنا علی بن  أبی طالب«؛ شعبی می گوید: 

منظور از پســران ما حسن و حسین و 
منظور از زنان ما فاطمه و منظور از 

علی بن ابی طالب)ع(  خودمان 
است. 

 وأنفسنا علی بن أبی طالب
گفتاری از  حجت االسالم والمسلمین استاد شیخ حسین انصاریان

   منبر    

هنگامی که خداوند به پیامبر دســتور داد ابالغ امر 
والیــت علی)ع( را هرچه ســریع تر انجــام دهد، 
ایشان کمی تأمل به خرج دادند. پیامبر اسالم)ص( 
دلیل به تعویق انداختن ابالغ امر والیت و جانشینی 
علــی)ع( را تــرس از بازگشــت مردم بــه دوران 
جاهلیت ذکر فرمودند. ایشــان می دیدند که مردم 
فاصله چندانی بــا دوران جاهلیت عرب نگرفته اند 
و امکان دارد این ابــالغ را تالش پیامبر)ص( برای 
موروثی کــردن حکومت و گمــاردن داماد خود بر 
مســند قدرت و... اســتنباط کنند.)بحاراالنوار،  ج 
۳۵، ص ۲81( مگر جاهلیت چه شــاخصه هایی 
دارد که این قدر پیامبر رحمت)ص( را پریشان کرده 
بود؟ و اگر این اتفاق می افتاد چه می شد؟ با مراجعه 
به آیات و روایات درمی یابیم که در اسالم جاهلیت 
معنای بسیار گســترده ای دارد که همه رذیلت های 
اخالقــی را دربرمی گیــرد و البته محدود به شــبه 

جزیره نیســت. آنچه در می یابیم جاهلیت معنایی 
ورای ندانســتن و علم نداشتن دارد و ظاهرا حالتی 
است که انسان  فاصله جدی با خداوند دارد و برای 
رسیدن به خواســته خود هر کاری انجام می دهد. 
در قــرآن و روایات مصداق هایی وجــود دارد، اما 
وجه مشترک شان مدنظر است و ما باید به آن وجوه 
مشترک دقت کنیم. در واقع اسالم آمد تا این وضعیت 
را تغییر دهد و رفتارهای برخواسته از عادات درونی 
را اصالح کند. در طــول تاریخ نیز پیامبران الهی و 
اولیای خدا خود را از این عادات درونی دور کرده اند 
تا رفتارشان انسانی باشد. حاضر بودند هر سختی را 
به جان بخرند تا روح شــان آلوده نشود؛ برای نمونه 
هنگامی که به حضرت یوسف تهمت زدند، ایشان 
از خــدا می خواهد او را از آن محیط دور کند، حتی 
اگر گرفتار زندان یا سیاه چال شود. در قرآن می خوانیم 
»یوسف گفت: پروردگارا؛ زندان برای من از آن چه 
مرا به ســوی آن می خوانند محبوب تر اســت و اگر 
حیله را از من باز نگردانی من به ســوی آنها تمایل 
می کنــم و از جاهــالن می شوم.«)یوســف/ ۳۳( 
جهالت در اینجا به معنای هوس رانی و فســاد آمده 
است. همچنین حضرت یوسف »گفت: آیا دانستید 

با یوسف و برادرش چه کردید؟ آنگاه که شما جاهل 
بودید.«)یوسف/ 8۹( در اینجا هم جهالت مساوی 
با رفتارهای زشت برادران در طول سالیان متمادی 
آمده اســت. امام صــادق)ع( در معنــای جهالت 
می فرمایند: »هر گناهی که انسان مرتکب می شود، 
اگر آگاهانه باشد، در حقیقت جهل است، زیرا خود 
را در خطر قهر الهی قرار می دهد.« )المیزان، ج 7، 
ص 101( »احمدامین مصری« نویســنده و مورخ 
مســلمان)1886 ـ 1۹۵4( نیز می گوید: »جهل در 
برابر علم نیســت، بلکه به معنای سفاهت، خشم، 
تکبر و افتخارات بی جاست.«)فجراالســالم، ص 
60( مردم زمان جاهلیت حتی به نامی که داشــتند 
هم تکبر می ورزیدند و با آن دیگران را آزار می دادند. 
برای نمونه پیامبر)ص( نام مــردی که »عزیز« بود 
و بــا آن تفاخر می کرد را بــه »عبدالرحمن« تغییر 
دادند تا بداند عبد خداســت و خود را بزرگ نبیند.
)اصــول کافــی، ج ۵، ص ۳40( امام ســجاد)ع( 
می فرماینــد: »عصبیــت مذموم جاهلــی به این 
معناست که شخص، افراد شــریر قوم خود را بهتر 
از افــراد نیک قــوم دیگر بداند و به آنــان در اعمال 
ظالمانــه کمــک کند.«)اصول کافــی، ج ۲، ص 

۳0۹(. امیرمؤمنان علی)ع( عصر جاهلیت را چنین 
توصیف می فرمایند: »خداوند پیامبر اسالم را وقتی 
فرســتاد که از دیرباز پیامبری نیامده بود، ملت ها در 
خوابی طوالنی فرو رفته بودند، سر رشته کارها از هم 
گسیخته و آتش جنگ ها در همه جا شعله ور بود. دنیا 
را تاریکی، جهل و گنــاه تیره کرده بود. فریب کاری 
آشــکار، برگ های درخت بشر پژمرده و زرد شده و 
امید ثمری از آن نبود. آب ها فرو رفته و فروغ هدایت 
خاموش شده بود، بدبختی به بشــر هجوم آورده و 
چهره کریه خــود را نمایان کرده بود. ترس، دل های 
مردم را فراگرفته و تنها پناهگاه شــان شمشیر بود.« 
جالب آنکه پیامبر)ص( شــناخت آن دوره را به این 
معنا که از سنت هایش پیروی شود هم بی فایده دانسته 
است)اصول کافی، ج 1، ص ۳۲( به عبارتی ایشان 
غیر مستقیم فرموده اند که هیچ نکته مثبتی نمی توانیم 
در فرهنگ جاهلی پیدا کنیم که برای ما مفید فایده 
باشد. ضمن آنکه مهم ترین ترس رسول خدا)ص( از 
بازگشت مسلمانان به جاهلیت، نابودی کامل اسالم 
بود. حالتی که نه از اسالم و اخالق و شریعت چیزی 
باقی می ماند و نه زحمات پیامبر)ص( و یارانش ثمر 

می داد.

 معنای وسیع جاهلیت در اسالم
   مکتب    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

پیش درآمد 

وقتی درباره قیمــت صحبت می کنیم، باید 
بســیاری از عوامــل و متغیرهــا در قیمت 
تمام شده و خدمات در یک محیط اقتصادی 
در نظر گرفته شــوند. بنده در این زمینه چند 
دیدگاه دارم که یکی از مهم ترین آنها به سالی 
برمی گردد که قرار بــود در وزارت بازرگانی 
نهضت قیمت تمام شده و چگونگی کارکرد 
قیمت گــذاری کاال و خدمــات در کشــور 
بررســی شود و من تفاوتی بین تورم و گرانی 
قائل شــدم و بحث پایــداری اقتصادی در 
روش های مقداری ســنجش ارزش کاال و 
خدمات را بیان کردم. به دلیل اینکه ساختار 
و چرخه های تجــاری در اقتصــاد ملی را 
درســت تعریف نکرده ایم و از همه مهم تر، 
اقتصاد ملی ما شریک پرهزینه و گران قیمتی 
به نام دولت را به دنبال خود می کشد، هزینه 
و قیمــت تمام شــده کاال و خدمات و نقش 
ضعیف دولت در این مهندســی اقتصادی 
موجب شده اســت خواســته یا ناخواسته 
کاال و خدمات مان نســبت به کشــورهایی 
با وضعیت و شــرایط برابــر، گران تر تمام 
شــود؛ از این رو در ساختار اقتصادی، نقش 
دالل هــای چندوجهــی، اقتصــاد پنهان و 
غیررســمی و عناصر و عوامل سایه در گران 
کردن کاال و خدمات را به راحتی پذیرفته ایم 
و هیچ گونه استفاده ای از ابزارهای بازدارنده 
 یا سیاســت های مالــی برای تعدیــل آنها

 نمی کنیم.
کسری بودجه را مثال می زنم که می توان 
آن را به ســایر موارد تعمیم داد. وقتی دولت 
را گران اداره کنیم، به عبارتی کشور را گران 
اداره کنیم و نیروی انســانی فربه ای داشــته 
باشیم، بهره وری عوامل در حوزه خدمات و 
حکمرانی به شدت پایین می آید، صرف نظر 
از اینکه ما یک هدف گــذاری کّمی را تأیید 
می کنیم و با هر هزینــه ای می خواهیم آن را 
محقق کنیم. مداخــات دولت هزینه ها را 
باال می برد، در حالی که منابع آن را پیش بینی 
نمی کنیم. متأســفانه یا خوشبختانه، ما جزء 
کشورهای پولدار هستیم و به فرمایش رهبر 
معظــم انقاب مثل بچــه پولدارها نفت را 
داریم و اگر نفت نباشد، منابع کانی زیرزمینی 
دیگــری برای فروش وجــود دارد و در واقع 
خام فروشــی می کنیم و رانت یا قابلیت های 

اقتصادی در داخل تولید می کنیم. 
در وزارت اقتصــاد و دارایی برای بهبود 
فضای کسب وکار، ســامانه ای به نام سامانه 
ســامان دهی صدور مجوزهای فعالیت های 
اقتصادی راه اندازی شد که اگر مجموعه ای 
بخواهد سرمایه گذاری، کارآفرینی، تولید یا 
ایجاد اشتغال کند، یا هر فعالیتی که بخواهد 
انجام دهد، بایــد از دولت مجوز بگیرد که 
این بایدها و نبایدهای دولت، سیکل اداری 
را طوالنــی می کند، هزینــه را باال می برد و 
متغیرهای دولتی را وارد می کند؛ برای نمونه 
از محیط زیســت گرفته تا پیشنهاد عمومی 
غیردولتی، مثل شــهرداری ها، یکی بعد از 
دیگری وارد این چرخه اداری می شــوند و 
این پروسه را طوالنی می کنند؛ در نتیجه در 
رتبه بندی های بهبود کســب وکار، رتبه بندی 
بسیار پایینی داریم و خیلی عقب مانده تلقی 
می شــویم. این عقب ماندگی موجب گران 
کــردن کاال و خدمات می شــود که عمدتا 
ناشی از عملکرد ضعیف حکمرانی مبتنی بر 
قوه مجریه است؛ البته این یک فرض قضیه 

است. 
فــرض دیگر قضیه این اســت که بخش 
بزرگی از استعداد اقتصادی در اختیار نهادهای 
دولتی اســت و عموما ســرمایه گذاری های 

بــزرگ را در آنهــا مشــاهده می کنید؛ چرا 
که منابع بســیار بزرگ اقتصادی دارند؛ اما 
زمانی که می خواهند سود ناخالص خود را 
اعام کنند، چیزی از آن به دســت نمی آید و 
اگر هم بیاید، مشــمول مالیات نمی شود و 
نهایتا آن ظرفیتی که ما باید آزاد کنیم، اتفاق 
نمی افتد؛ به عبارت بهتــر، کاال و خدمات 
در کشــور، به دلیل اینکه اقتصاد یک مباشر 
پرقدرت و یک شریک اثرگذار در چرخه های 
تجاری و اقتصادی خــود به نام دولت دارد، 
متأســفانه گران اســت. باید یک ســری از 
سیاســت گذاری های مالی و عمومی انجام 
شوند تا حوزه های مختلف بانکی، اعتباری، 
صنعتی، اجتماعی و خدماتی هزینه و قیمت 
تمام شده را پایین بیاورند. رهبر معظم انقاب 
بارها در صحبت های خود فرموده اند منابع و 
برنامه داریم و کشوری ثروتمندی داریم، اما 
در مدیریت ضعیف هستیم. مدیریت ضعیف 
هزینــه کار را بــاال می بــرد و راندمان کار، 
همچنین بهره وری عوامل تولید در کشور را 
پایین می آورد. متأسفانه، عموما نتوانسته ایم 
سازمان دهی یا طرح ریزی مناسبی در سطح 
ملی به وجود بیاوریم کــه به کاهش قیمت 

تمام شده کمک کند.
دولت افتخــار می کند که توانســته وام 
مسکن تهیه کند؛ صرف نظر از شبهه شرعی 
آن کــه اعضای کمیته فقهــی بانک مرکزی 
به آن وارد کرده انــد و اینکه باید روش تغییر 
کند. قضیه این است که دولت افزایش قیمت 
اجاره بها را پذیرفته و نهایتا با پول بهره بانک ها 
قرار اســت این تورم مسکن سر جای خود 
باقی بماند؛ در واقع دولت اصل مسئله را حل 
نکرده و نتوانســته مسئله مسکن را به شکل 
اعم برای جوان ها، بازنشستگان، فروافتادگان 
و فرودســتان حل کند و حــاال می گوید با 
گرفتن وام به بانک بدهکار شــوید. در واقع 
دولت حاضر می شود این بهره وام را به طبقه 
پایین جامعه تحمیل کند، اما نمی تواند تدبیر 
کند که قیمت تمام شــده آزادسازی خدمات 
استیجاری یک واحد مسکن را کاهش دهد. 
به نظر می رسد در حال حاضر سیاست های 
دولت در کنار طرح ها، نمی تواند به کاهش 
قیمت تمام شده یا  متورم شدن قیمت کاال و 

خدمات که مورد نظر ماست، کمک کند. 
برای نمونه وقتی بحث قیمت گوشــت 
مطرح شــده بود، برای واردات گوشــت از 
کشور قرقیزستان توسط دولت یک کوریدور 
دولتی را باز کردیم، اما گوشــتی را که مثا 
بایــد 27 یا 33 هزار تومــان برای مان تمام 
می شــد، نمی توانســتیم کمتر از 70 هزار 
تومان به دست مصرف کننده جزء بدهیم که 
آقای رئیس جمهور این موضوع را در ســتاد 
اقتصــادی دولت مطرح کــرد و گفت ما در 
توزیع مشکل داریم؛ یعنی اگر موضوع تولید، 
منابع تولید و مدیریــت را نیز حل کنیم، به 
توزیع دولتی می رسیم که از این جنبه به نظر 
می رسد متأسفانه در ساختار، رفتار و شریک 
اقتصاد ملی که دولت اســت، نتواســته ایم 
ظرفیتــی را به وجود بیاوریــم که به کاهش 

قیمت کمک کند. 
گردش نقدینگی پول های انباشته شــده، 
ناشــی از خلق پولی اســت که بانک ها به 
وجود می آورنــد و اگر دقت کنید، بورس ما 
امروز یکی از پربازده ترین بورس های جهان 
اســت؛ اما اثر آن را در سطح اقتصاد ملی و 
تولیــد ناخالص ملی ماحظــه نمی کنید؛ 
یعنــی کارکرد بــورس ما معیوب اســت. 
بانک ها تســیهات ارائه می دهند، اما وقتی 
پول هــای پرقدرت وارد اقتصاد می شــوند، 
ولی نمی توانند منجربه تولید کاال و خدمات 
شــوند، به پول هایی تبدیل می شــوند که در 
جریان داللــی، قیمــت کاال و خدمات را 

افزایش می دهند. 

تورم
آسیب شناسی  نوسان  قیمت ها 

و راه کارهای
 ایجاد ثبات در بازار

ساسانشاهویسی
استاد دانشگاه و 

کارشناس اقتصادی

 دولِت  گران!

چرا بازار دچار نوسان است؟

حجم نقدینگی در کشــور زیاد است که به سبب 
عوامل متعددی اســت. این عوامل شامل کندی 
تحرک بخش حقیقی، موانع موجود بر ســر راه 
تولید، موانع ایجاد تشــکل های اقتصادی، موانع 
هزینه های نقــدی و هزینه های زمانــی ایجاد و 
رونق و راه اندازی کســب وکار، واردات بی رویه، 
سیاست های یک بام و دو هوای دولت در تجارت 
خارجــی و داخلی، عدم نظــارت در بازار، عدم 
حمایت های دولت از بخش حقیقی و رونق تولید 
اســت که همگی موجب شده اند بخش حقیقی 
تولید دچار کم تحرکی، کنــدی، رکود و رخوت 

شود. 
حجم نقدینگی در اقتصاد روز به روز در حال 
رشد است، اما وارد بخش تولید نمی شود و بازار 
مســتقلی در اقتصاد به وجود آمده که از ثمرات 
تأثیر اقتصاد سرمایه داری است. در این چهار دهه، 
افرادی مدیریت اقتصادی را بر عهده داشته اند که 
نه تنها عامل به اقتصاد اسامی نبودند، بلکه آن را 
نمی شناسند. حجم نقدینگی، بازاری را تشکیل 
داده که یکی از عناصر آن، پول اســت؛ اما عوامل 
دیگــری مثل دالل بازی، پول بازی، ســفته بازی، 
ربا، خرید و فروش ارز، سکه، خودرو، مسکن و 
کاال نیز در آن شریک است و بخش مجازی را نیز 

می توانند به خدمت بگیرند. 
در حــال حاضر این بخش مجازی مســتقل 
از بخــش حقیقی اقتصاد در حــال جوالن دادن 
است و یک بخش خودمختار، سیال و فرارکننده 
از پرداخــت مالیات به حســاب می آید. پول ها 
در ایــن بخــش می چرخد و حجــم عمده پول 
را ثروتمندان نوکیســه و رانت بگیــران در اختیار 
دارنــد که یــا بــه واردات و صادرات مشــغول 
هســتند یا در بازار دالل بازی یــا خرید و فروش 
ارز انجام می دهند. در واقع اینها افرادی هســتند 
که حاصــل حاکمیت فاصله طبقاتــی ثروت و 
درآمد در اقتصاد و طایــه دار این بخش اقتصاد 
هســتند. این افــراد بــا جــوالن دادن پول های 

خود بــرای بازار نرخ تعییــن می کنند. به دلیل 
اینکه اقتصــاد همچنان وابســته بــه واردات و 
ارز اســت و با توجه به اینکه اســتعمار ســلطه 
ارزش  دارد،  وجــود  بــازار  در  یــورو  و  دالر 
پــول ملــی بــه ارزش دالر گره خورده اســت. 
در ایــن بین اغراض سیاســی و ضدنظام نیز 
وجود دارد و همه اینها دست به دست هم داده اند 
تا حرکت این عناصر ضد نظام با حرکت عناصر 
ضد بخش حقیقی عجین شــود و عنــان بازار را 
در دســت بگیرند؛ از این رو اســت کافی است 
اراده کنند گوشه ای از بازار را تخلیه کنند تا بازار 
بی ثابت شود؛ برای نمونه ارز را جمع می کنند و 
وقتی قیمت باال رفت، آن را قطره چکانی با قیمت 

باالتر دوباره به بازار می فروشند. 
عده دیگری هم هستند که بخشی از نقدینگی 
را دارند و با توجه به علل گفته شده و اینکه نرخ سود 
بانک ها عما زیر نرخ تورم است و سپرده گذاری 
سودآور نیست، وقتی می بینند عده ای با خرید ارز 
قدرت خریدشان نه تنها حفظ می شود، بلکه رشد 
هم می کند، ناخودآگاه وارد این بازار می شوند. با 
توجه به گران شــدن کاالها و ارز،  مردم بیشتر به 
سمت خرید می روند؛ چرا که این افراد پیش بینی 
می کننــد اگر امروز این کاال یا ارز را نخرند، فردا 
باید با قیمت باالتر بخرند و همین طور سلسله وار 
این اقتصاد به ســمت گرانی و تورم بیشــتر پیش 

می رود.
در اقتصاد اســامی حبس یا کنز پول ممنوع 
است. افکار عناصر حاکم در بانک مرکزی، افکار 
اقتصاد سرمایه داری است و به این باور ندارند که 
اقتصاد اسامی برای همه این امراض نسخه های 
بسیار کارســازی دارد. اخیرا ابزار سیاست پولی 
عملیاِت »بازار باز« را پیشنهاد کرده اند که نتیجه 

آن عما حبس پول اســت و پول را راکد می کند، 
حجــم نقدینگــی را راهی انبــاری می کند 
و از گــردش بــاز مــی دارد؛ بنابراین به ســمت 
تولید نمی رود و بانک ها تــوان خلق پول کمتر و 
تسهیات دهی کمتری پیدا می کنند. در این حالت 
بخش حقیقی اقتصــاد و تولیدکننده که تا االن با 

مصیبت، پول از بانک می گرفته است، 
 متضرر می شود؛ چراکه بانک ها بهانه می آورند 
که دست شــان برای دادن تسهیات باز نیست؛ 
بنابراین عملیات بازار باز، نه تنها ســودی به نفع 
بخش حقیقی ندارد، بلکه موجب می شود بخش 
حقیقی بیشــتر در تنگنــا قرار بگیــرد؛ از این رو 
نســخه هایی مانند این عملیات بازار باز که بانک 
مرکزی انتخاب کرده است، نسخه های مناسب 

کشور ما نیستند. 
مشــکل مــا در بخش حقیقی اســت، بانک 
مرکزی سیاست هایش را در حوزه بخش مجازی 
در بازار پولی انتخاب می کند و سیاست های پولی 
برای حل مشکل بخش حقیقی کارساز نیستند. 
بانک مرکــزی می خواهد پول را مهار کند، اما به 
این طریق مهارشــدنی نیستند؛ چرا که وقتی پول 
حبس می شود، بخش حقیقی کوچک تر می شود 
و در عــوض هزینه فرصــت نقدینگی در بخش 
مجازی گران تر می شــود که منجر به تورم بیشتر 

می شود. 
در این حالت بخش مجازی هم پول را کیمیا 
می بیند و باید دنبال گردش بیشتر پول بیفتد که نه 
تنها حجم نقدینگی را کم نمی کند، بلکه ممکن 
اســت زیادتر هم بکند؛ چــون حجم نقدینگی 
مســاوی با پایه پولی ضــرب در ضریب فزاینده 

است. 
اگر پایه پولی را کم کنید، ولی ضریب فزاینده 

افزایش پیدا کند، 
افزایش  نقدینگی  حجم  عما 

می یابد. بانک مرکزی با این سیاســت عما 
ضریب فزاینده را افزایش می دهد که ضریب 

فزاینده هم در بخش مجازی ســیال اســت. 
شــاید ضریب فزاینده در اقتصاد ایران به صورت 
متوسط مثا حدود 5 و 6 باشد؛ یعنی پول در سال 
ممکن است شش دفعه بچرخد و دست به دست 
شــود، اما در بخش مجازی ممکن اســت هزار 
دفعه بچرخد؛ به عبارتی ضریب فزاینده در بخش 
مجازی بسیار باالست. مطلب دیگر اینکه دالر 
بر اقتصاد ما ســلطه دارد. برای حل مشکل تورم 
باید اول از زیر سلطه آمریکا که همان سلطه دالر 

است، بیرون بیاییم.
 این دولت باید روز اول سلطه دالر را از اقتصاد 
ایران حذف می کرد. دالر در اقتصاد دنیا ســلطه 
دارد و االن همه کشــورها به این نتیجه رسیده اند 
و کشورهای روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی 
و برزیل پیمانی تشــکیل داده اند که پولی تعریف 
کنند که با دالر و یــورو مبادله نکنند و همچنین 
پیمان های منطقه ای که شکل گرفته در حال دنبال 

کردن همین اقدام هستند.
 هند با چین، چین با روســیه، امارات با هند، 
کره جنوبی و ترکیه با کشورهای دیگر با پول های 
خود مبادله می کنند، پس چرا ما این کار را انجام 
نمی دهیم؟ اگر با پــول خود مبادله کنیم و از زیر 
ســلطه دالر بیرون بیاییم، پول مــان بین المللی 
می شود. ما هجدهمین اقتصاد کشور دنیا هستیم. 
برای جلوگیری از تورم باید بدانیم حجم نقدینگی 
زیاد شــده و این نقدینگی برای ما تهدید است؛ 

چراکــه بخــش مجــازی در حال 
جوالن دادن است.

 برای اینکه مانع بخش مجازی شــویم، باید 
بخش حقیقی را تقویت کنیم. اگر پول را از بخش 

مجازی بگیریم و به بخش حقیقی تزریق 
کنیم، جلوی جوالن ربوی پول را می گیریم و 
بخش حقیقی تحرک پیدا می کند و از سلطه دالر 
هم بیرون می آییم. وقتی تولید داخلی هم تقویت 
شود، صادرات افزایش پیدا می کند و نیاز داخلی 
و واردات با اتکا به تولید داخلی، کم می شــود؛ 
از این رو نیاز به ارز کم می شــود و ارز هم به ذلت 
می افتد؛ چون این تقاضای مهارنشــده ارز است 
که موجب شده اینچنین عنان اقتصاد را به دست 
بگیرد. تورم ما تحت تأثیر این تقاضای مفرط ارز 
است که بخش حداکثری آن دست عناصر مخل 
اقتصادی و اخاگران اقتصادی اســت و بخش 
کم آن هم مربوط به این نیــاز و تقاضای بازار به 
ارز اســت. اقتصادی که بتواند نیاز خود را تأمین 
کند، چه نیازی به ارز دارد؟ اما این امر به این معنا 
نیســت که ارتباط ما با دنیا کم شود؛ چراکه اگر 
مازاد تولید را صادر کنیم، ارز مثل باران به ذخایر 
کشور بارش می کند. همه این عوامل باید کنار هم 
اعمال شوند تا پدیده تورم برای همیشه از اقتصاد 

کشور رخت بربندد.

اگر نوسان قیمت ناشــی از عرضه و تقاضا و عوامل 
اقتصادی باشــد، نه تنها بد نیست، بلکه خوب هم 
است؛ چراکه قیمت، بهترین عامت برای خریدار و 
فروشنده است که چه کاالیی را بخرند یا چه کاالیی 
را کمتر یا بیشــتر بخرند، همچنین چه کاالیی برای 
تولیدکننده ســودآوری بیشتری دارد. قیمت معیاری 
بسیار مهم برای همه دســت اندرکاران اقتصاد، اعم 
از مصرف کننده، تولیدکننده و توزیع کننده است که 
اگر ناشــی از عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا و عوامل 
اقتصادی باشــد، هیچ اشکالی ندارد و مثل تب سنج 
عمل می کند و نشان می دهد چطور بازار می تواند به 
تعادل برسد؛ اما اگر این نوسانات قیمت، غیرمنطقی 
باشــد و با عرضه و تقاضا ارتباطی نداشــته باشد، 
معموال بیشتر جنبه امنیتی دارد، در واقع مردم احساس 
امنیت نمی کنند که این موضوع به فضای کسب وکار 
بر می گردد؛ از طرف دیگر به تجربه مردم از تورم های 
مستمر و طوالنی طی سال های اخیر نیز برمی گردد 
کــه با تمام جــوارح خود آن را احســاس کرده اند و 
دیده اند که به دلیل تورم، قدرت خریدشان به راحتی 
مثل برف در حال آب شــدن و از بین رفتن است؛ در 
نتیجه، این موضوع نوعی ناامنی و یأس نسبت به آینده 
در جامعــه تلقین می کند و جامعه برای حفظ ارزش 
پول خود هجوم می آورد، مردم نمی خواهند پول خود 
را نگه دارند و تا جایی که می شود پول خود را به کاال، 
مخصوصا کاالی بادوام و سرمایه ای تبدیل می کنند؛ 
از این رو این هجوم یک باره موجب نوسانات قیمت 

می شود.
بــرای جلوگیری از این وضعیــت باید اقدامات 
مختلفی انجام شود؛ از جمله باید فضای کسب وکار 
را مقداری روان تر کرد و برای کسانی که می خواهند 
وارد کار تولیدی شوند، باید گرفتن مجوزها، تأمین 
ســرمایه مثل گرفتن وام و... خیلی کوتاه تر شــود و 
تا جایی که امــکان دارد برخی مقــررات تجمیع، 
همچنین مقررات زائد حذف شــوند؛ در واقع یک 
بخش روان سازی کسب وکار، شفافیت دستگاه های 
سیاست گذار است که باید شفافیت الزم را در اعطای 
تسهیات داشته باشند و مردم بدانند به چه شرکت ها 

و افرادی وام داده شــده است و چه کسانی بدهکار 
و طلبکار هســتند تا این شــفافیت موجب افزایش 
اطمینان در بازار و افزایش اعتماد به کارگزاران شود. 
یکی دیگر از اقدامات، برخورد با فساد است تا مردم 
واقعا احســاس کنند همه اینها به فضای کسب وکار 
کمک می کنــد؛ دیگری مطالعه نرخ هــای کارآمد 
است؛ یعنی نرخ های بهره کارآمد که به افراد مختلف 
تعلــق می گیرد؛ بــه گونه ای که انگیــزه کافی برای 
ســپرده گذاری در بانک ها حتی بازار سرمایه وجود 
داشــته باشــد؛ ولی با مطالعه دقیق و علمی بتوانند 
ســرمایه را در بخش تولید جذب کنند و برای افراد 
اطمینان حاصل شــود که پول شان را به جای خرید 
و فروش، که یکی از دالیل همین نوســانات است، 
به سمت تولید کاالهای بادوام و خرید سرمایه های 
ارزنده که در بــورس منتقل کنند؛ البته باید به مردم 
آموزش سهام داری و نه داللی داده شود. آنچه االن در 
حوزه بورس صورت می گیرد، داللی است و همین 
داللی موجب نوسانات می شود. در این زمینه نظارت 
دولت باید تشدید شود؛ برای نمونه این نوسانات در 
بــازار ارز، ارتباطی با قدرت خرید دالر به آن اندازه 
ندارد. در حالی که دالر وارد کشور نمی شود؛ تقاضا 
برای دالر هم خیلی باال نیست؛ چرا که سفر چندانی 
به خارج از کشــور انجام نمی شود؛ بنابراین افزایش 
قیمت ارز بیشتر به دلیل همین داللی هاست. دولت 
باید بازار ارز غیرقانونی را ناامن کند تا افراد احساس 
کنند در این بازار باید هزینــه بپردازند و اگر دالری 
کشــف شود، باید مصادره شــود؛ چون غیر قانونی 
اســت. کنترل قیمت ها بر عهــده  وزارت بازرگانی 
اســت که به صورت مقطعــی آن را انجام می دهد 
و بعد از مدتی رها می کنــد؛ در نتیجه در دوره بعد 
همین نوســانات قیمت تکرار می شود که در اینجا 
نیز باید کنترل سفت و ســخت باشد. در عین حال 
نیز باید مجازات برای کســانی که در بازارسازی و 
داللی کمک می کنند، در نظر گرفته شود. در حوزه 
ساختمان نیز باید بر بسازوبفروش ها نظارت انجام 
شود؛ چرا که سود بنگاه ها و اماکی ها در این است 
که قیمت ها هر روز تغییر کنند و مردم برای خرید یا 
فروش هجوم بیاورند و هرچه نرخ ها گران تر باشد، به 
نفع بنگاه دارهاست. در سطح کان تر باید احساس 
امنیت، تشویق سرمایه گذاری خارجی، تشویق ورود 
سرمایه های ایرانی خارج از کشور به داخل و ایجاد 
تسهیل برای این افراد به وجود بیاید و دولت باید در 

این زمینه نیز نظارت داشته باشد. متأسفانه، به دلیل 
اینکه دولت فعلی بیشتر تحت تأثیر نظریات اقتصاد 
نئولیبرالیسم است، خیلی اعتقادی به کنترل قیمت ها 
ندارند. ما هم نمی گوییم دولت قیمت گذاری کند، 
بلکه می گوییم باید روی قیمت ها نظارت کند تا در 
اقتصاد ناسالمی مثل اقتصاد ما، داللی تا این اندازه 
رشد نکند و ســود در داللی بیشتر از سود در تولید 

نباشد. 
این مــوارد می توانند تا اندازه زیــادی قیمت ها 
را کنتــرل کنند؛ البتــه باید توجه کرد کــه برخی از 
مشکات، ساختاری اســت که برای حل آنها باید 
یک سری تغییرات ساختاری در سطح کان به وجود 
بیاید و طبیعتا در کوتاه مدت خیلی جواب نمی دهد 
و آنها را در شــرایط فعلی نمی توانیم شروع کنیم. با 
توجه به اینکه قیمت ارز، به عنوان یک معیار در نظر 
گرفته می شــود، افزایش آن می تواند بر افزایش دیگر 
کاالها اثرگذار باشــد. در واقــع این افزایش قیمت، 
چرخه ای اســت که در همه کاالها به وجود می آید و 
اینطور نیســت که قیمت ها به هم بی ربط باشند. این 
ربط در اینجا می تواند ربط منطقی باشد؛ چون باید به 
نوعی تعدیل برای همه کاالها صورت گیرد، اما یک 
وقت فقط حاصل داللی است. متأسفانه االن بخش 
عمده ای از این افزایش قیمت ارز، محصول داللی در 
حوزه ارز است که این وجه اقتصادی ندارد. اشتباهی 
که دولت در موضوع ارز مرتکب شده، این است که 
خرید و فروش ارز را آزاد گذاشته است؛ در حالی که 
طبق قانون، خرید و فروش ارز از مسیر غیر قانونی جرم 
تلقی می شود؛ برای نمونه خریداران و فروشنده ها در 
میدان فردوسی تهران و مراکز مشخصی در شهرهای 
دیگر، این کار را انجام می دهند که داللی شکل گرفته 
اســت و سودهای کانی می برند؛ اما راه حل اصلی 
این است که دولت بازار را برای این افراد ناامن کند؛ 
البته ممکن است نتواند به طور کامل این کار را انجام 
دهد، اما دالل های اصلی و کسانی را که بازارسازی و 
تعیین قیمت می کنند، دستگیر و محاکمه کند. دولت 
باید مانع این شــود که خرید و فروش ارز سودآوری 
داشته باشد و باید سرمایه ها را به سمت بازار بورس 
تشویق کند؛ در واقع همین بازار بورس را جذاب کند 
که تا اندازه بسیاری می تواند سایر بازارهای موازی را 
کنترل کند و نوسانات را کاهش دهد؛ اما اینکه دولت 
به طور مطلق بتواند تعیین قیمت کند، نه ممکن است 

و نه مطلوب.

جوالن دالالن
میثمموسایی

اقتصاددان

 سلطه دالر

عبدالمجیدشیخی
استاد دانشگاه

اولین شــرطی که در مهار نوســان قیمت ها و کنترل 
افسارگسیخته بازار وجود دارد، این است که بازار ارز 
به یک ثباتی برســد و از نوســانات جدی در این بازار 
جلوگیری شــود. متأسفانه در حال حاضر مشکلی که 
وجود دارد این اســت که در بازار ارز نوسانات جدی 
وجود دارد که در نتیجه این نوسانات، در بازارهایی که 
مستقیم یا غیرمستقیم با واردات مرتبط هستند، افزایش 
قیمت را شاهد هستیم. در گذشته هشت هزار قلم کاال 
وارد کشور می شد که ورود دو هزار قلم از آنها ممنوع 
شده است؛ یعنی ارز نیمایی و ارز ترجیحی به آنها تعلق 
نمی گیرد؛ چرا که یا کاالی لوکس بودند یا کاالهایی 
بوده اند که مشــابه داخلی در کشور داشته اند. از شش 
هزار قلم کاالی باقی مانده که وارد می شــود و حداقل 
از طریق ارز نیمایی یا ارز سنا یا ارز صادرات و واردات 
به آنها تخفیف داده می شود، افزایش قیمتی را در اینجا 
داریم و این افزایــش قیمت ها، خود را در قیمت تمام 

شده کاالها و خدمات نشان می دهند. مطلب دیگر در 
این زمینه این است، زمانی که نقدینگی داشته باشیم، 
پتانســیل افزایش قیمت در کشور وجود دارد، در حال 
حاضر افزایــش نقدینگی فراوانــی را حداقل با نرخ 
حدود 30 درصد داشته ایم، بدون اینکه تولیدمان رشد 
ویژه ای کرده باشد که همین امر ظرفیتی را برای افزایش 
قیمت ها فراهم می کند؛ به عبارتی وقتی نقدینگی در 
کشور افزایش پیدا می کند، تقاضا برای کاال و خدمات 
اتفاق می افتد و این تقاضــا منجربه افزایش قیمت ها 
می شود. افزایش مداوم قیمت کاالها و خدمات، تبعاتی 
در جامعه خواهد داشت و قطعا زندگی و معیشت برای 
افرادی که درآمدهای ثابت دارند و مرتب با این افزایش 
قیمت ها مواجه هستند، دشوار می شود. در این صورت 
مرتب شاهد نارضایتی بین افراد خانواده ها و کسانی که 
درآمدهای ثابت دارند، هستیم. نگاه مجلس در زمینه 
حل معضل نوسان قیمت ها این است که تاش کنیم 
تا بانک مرکزی برنامه های جدی در زمینه کنترل بحث 
نقدینگی داشته باشد و با کمک بانک مرکزی ثباتی به 
بازار ارز بدهیم تا آرامش در بازار حاکم شــود و از آن 
طرف هم کمتر به قیمت کاالها و خدمات فشار وارد 

شود. 

نقدینگی مهار 
مهدیطغیانی

سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس

همگانی نظارت 

چگونه بازار را به ثبات برسانیم؟
حجتاللهفیروزی

سخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس

 نخســت باید به این مســئله توجه داشته باشیم 
که اقتصاد، بازاری بــا زنجیره های متصل به هم 
اســت که اگر هر کدام از ایــن زنجیره ها حذف 
شــود یا این زنجیره برقرار نشــود، نتیجه موفقی 
حاصل نخواهد شــد؛ از این رو ابتدا باید بپذیریم 
که این زنجیره اقتصادی، به هم پیوســته اســت. 
همچنین باید قبول کنیم در حوزه های اقتصادی، 
سیستم های دستوری، خیلی اثرگذار نیست و باید 
بازار، عرضــه، تقاضا و کل این فرایند را به عنوان 
یک زنجیره دید؛ از این رو باید هر چیزی سرجای 
خود قرار گیرد تا خروجی ها منطقی باشند. عوامل 
مختلفی می توانند در از بین بردن تنظیم این حلقه 
اثرگذار باشند و آن را از نظم خارج کنند و سامانه 
را به هــم بریزند که یکی از مهم ترین موضوعات 
این است که عرضه به اندازه تقاضا در بازار وجود 
نداشته باشــد که این مسئله در همه حوزه ها مثل 

خــودرو، لوازم خانگی و ســایر حوزه های دیگر 
صدق می کند. نکته دیگری کــه می تواند در این 
حلقه اثرگذار باشــد، عواملی است که از خارج 
وارد این ســامانه می شــوند و نظــم آن را به هم 
می ریزند، مثل کاالهای قاچاق. بر همین اساس، 
ســامانه ای که نظم بر آن حاکم بوده و میزان تولید 
و مصرف آن مشــخص بوده است با ورود کاالی 
قاچــاق به آن بازار، به هم می ریزد، از این رو دیگر 
برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست که تولید 
کند، در نتیجه صدمه می بینــد. در این میان چند 
نکته در بیانات رهبر معظم انقاب در زمینه نوسان 
قیمت ها وجود دارد که یکی از آنها، نظارت است.

 B قوه مجریه 
وقتی از نظــارت صحبت می کنیم، نباید فقط به 
این موضوع خاصه شــود که چه کسانی کاالها 
را احتکار می کنند یا چه کســانی بازار را به هم 
می زنند، چراکه نظارت بسیار گسترده تر و عام تر 
است. نظارت از زمان تولید مواد اولیه هر کاال، 
زمان تولید و خروجــی محصول تا زمان عرضه 
محصول بــه بــازار و مصرف کننده را شــامل 

می شود. گاهی اوقات تولید به اندازه کافی وجود 
دارد و پاسخگوی نیاز بازار است، اما کسانی که 
این کاالها را می خرند، مصرف کننده نیستند و به 
این منظور کاالها را می خرند که در فضای بهتر و 
زمان دیگر وارد بازار کنند یا صادر کنند که درآمد 
بیشتر کســب کنند. در نتیجه وقتی کاالیی که به 
داخل اختصاص دارد، اما به دست مصرف کننده 
نمی رســد و باندهای ســوداگری آنها را یک جا 
می خرند و عرضــه توزیع را حذف می کنند و به 
جاهای دیگر می برند، طبیعی است سیستم به هم 
بریزد؛ از این رو یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
می تواند موجب ثبات قیمت ها شود، حوزه های 
نظارتی است و همان طور که رهبر معظم انقاب 
در این باره فرمودند انجام شــدنی است؛ چراکه 
ابــزار و کنترل هــا داخلی اســت و هیچ عامل 
خارجی در آن دخیل نیست و همچنین به اندازه 
کافی سیســتم های نظارتی داریم، طبیعی است 
که در این موضوع نقش وزارت صمت به عنوان 
مجموعه ای که اصناف زیرنظر آن هستند، بسیار 
برجســته تر از جاهای دیگر اســت؛ به عبارتی 
وزارت صمــت باید نظارت اثرگذاری داشــته 

باشــد؛ این وزارتخانه باید نظــارت، مدیریت، 
برنامه ریــزی و در حقیقت در اینجا  نقش آفرینی 

کند. 

 B قوه قضائیه
همچنین سایر دستگاه های نظارتی که متعدد نیز 
هستند و قوه قضائیه، در حقیقت زنجیره تکمیلی 
ایــن حلقه هســتند. مدعی العموم بــودن، یکی 
از وظایف دادســتان کل کشــور و دادستان های 
زیرمجموعه آن است؛ بنابراین حفظ نظم عمومی 
از وظایف دادستان هاست و هر موضوعی که مخل 
نظم عمومی باشد، در حوزه کنترل دادستان ها قرار 
دارد و می توانند خیلی راحــت ورود کنند. طبق 
وظایفی که برای دستگاه قضائی معین شده است و 
با توجه به اینکه مدافع حقوق عامه هستند، باید در 
این قضیه ورود و با کسانی که در بحث سوداگری، 
احتکار و به هم زدن بازار و تشویش اذهان عمومی 
اثرگذار هستند، برخوردهای جدی کنند؛ البته باید 
در زنجیره های قبل از آن نظارت های سیســتمی 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی فعال تر باشند 

که بتوانند نقش خود را ایفا کنند. 

 Bقوه مقننه 
مجلس شــورای اســامی نیز حتما 
می تواند در زمینه مهار قیمت ها اثرگذار 

باشــد، البته گفتنی است باید حوزه ها از 
همدیگر تفکیک شــوند و ما نمی توانیم نسخه ای 
را به عنوان یک نســخه کلی برای همه موضوع ها 
در نظر بگیریم. برای نمونه در کمیسیون صنایع و 
معادن چند موضوع اساسی را که در حوزه صنعت 
و معدن است در دســتور کار خود قرار داده ایم که 
امیدواریم به زودی طرح آن آماده و وارد صحن علنی 
شــود تا بعد از تصویب به قانون تبدیل شود. یکی 
از طرح های مورد نظر، موضوع ســاماندهی بازار 
خودروســت و به عنوان یک طرح جامع ضروری 
که مطالبه مردم اســت، نظــرات و صحبت های 
دستگاه های اجرایی، خودروسازان و قطعه سازان 
را شــنیده ایم و امیدوار هستیم که این طرح زودتر 
به قانون تبدیل شود تا مشکات این بخش مرتفع 
شوند یا کاهش چشمگیر داشته باشند. همچنین در 
حوزه صنایع فوالد که دغدغه این روزهای کشــور 
اســت و نوســانات زیادی دارد؛ طرحی در حال 
آماده سازی اســت که امیدواریم در این حوزه هم 

مؤثر باشیم. طرح جامعی نیز در حوزه شرکت های 
دانش بنیان و مجموعه هایی که می توانند در صنعت 
کشور، تولید، خاقیت، ابتکار و همچنین حمایت 
از مجموعه ها، انســان های خاق و جلوگیری از 
فرار مغزها و اســتفاده از ظرفیت ها اثرگذار باشند 
در حال آماده سازی است. نظام نامه ها که می توانند 
در تنظیم بخشــی بین وزاتخانه ها اثرگذار باشند و 
خاءها را پر کنند نیــز، در اولویت قرار گرفته اند 
که امیدوار هستیم با سایر کمیسیون ها و به صورت 
یک کار مشــترک، نظام نامه هایی در حوزه تولید، 
 مالیات، تأمین اجتماعــی و  عرضه تقاضا تنظیم

 کنیم.
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فضای سیاسی ســال های 1۳۵8 و 1۳۵۹، فضای 
متفاوتی بود. نظام جمهوری اســالمی هنوز به طور 
کامال قانونی ساختارمند نشده بود و دولت مرکزی 
اقتدار خود را فراگیر نکرده بود. احزاب و گروه های 
سیاســی متعددی بــا گرایش هــای ایدئولوژیک 
مختلــف، قارچ گونه فعال شــده و هر یک تریبونی 
برای خود اختیار کرده بودند. دانشــگاه های کشور 
به محلی بــرای گفت وگوها و مناظرات سیاســی 
بدل شده بودند. دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه تهران 
جوالنگاه اندیشه های مختلف بود و روزی نبود که 
ساعت ها وقت دانشجویان به گفت وگوها، مناظرات 
و مشــاجرات فکری ـ سیاسی نگذرد.  روزنامه ها و 
نشریات گوناگون، مطالب مختلفی را منتشر و بدون 

هیچ محدودیتی آنها را توزیع می کردند.
همــه این احواالات برآمــده از آزادی ای بود که 
حضرت امام خمینــی)ره( پیش از پیروزی انقالب 
وعده تحقق آن را داده بودند. چند ماه قبل از پیروزی 
انقــالب، خبرنــگار روزنامه هلنــدی »دی ُولت 
کرانت« از امام)ره( می شنود: »در جمهوری اسالمی 
کمونیســت ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.«)17 
آبان 1۳۵7( نماینده ســازمان عفو بین الملل نیز در 
دیداری دیگر از امام)ره( می پرسد: »آیا در حکومت 
اسالمی، مارکسیست ها آزادی عقیده و آزادی بیان 
عقیده دارند؟« و جواب می شــنود: »در حکومت 
اسالمی همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده ای 
هســتند، ولکن  آزادی خرابکاری را ندارند.« )1۹ 

آبان 1۳۵7(
استاد شــهید مرتضی مطهری به عنوان شاگرد 
برجسته حضرت امام)ره( و رئیس شورای انقالب، 
بر کالم امام تأکید داشته و در شرح مرزهای آزادی 
عقیده گفته اســت: »احزاب و افــراد در حدی که 
 می گویند و با منطق خود 

ً
عقیده خودشان را صریحا

به جنگ منطق ما می آیند، آنها را می پذیریم؛ اما اگر 
بخواهند در زیر لوای اسالم، افکار و عقاید خودشان 
را بگویند، ما حق داریم که از اســالم خودمان دفاع 
کنیم و بگوییم اســالم چنین چیزی نمی گوید، حق 

داریم بگوییم به نام اسالم این کار را نکنید.«
جمهوری اسالمی محدودیتی برای ابراز عقیده 

ایجاد نکرده بود، مادامی که این ابراز عقیده به توطئه، 
خشونت، بی قانونی و بی نظمی نینجامد؛ همین امر 
موجب شد نظام اسالمی عمال فرصت های بسیاری 
را برای بیان عقاید در اختیار تفکرات مختلف قرار 

دهد.
 بارزتریــن نشــانه آزادی عقیــده در جمهوری 
اســالمی را می تــوان در مناظــرات تلویزیونی در 
سال های اولیه دهه 1۳60 مشاهده کرد که با حضور 
نمایندگان رســمی احــزاب و گروه های سیاســی 
مختلف شــکل گرفت و رســانه ای شــد تا افکار 
عمومی با عقاید گروه ها بیشــتر آشنا شوند. در بهار 
ســال 1۳۵8 بود که مناظره »ابوالحسن بنی صدر« 
از اعضای شــورای انقالب با »بابــک زهرایی« از 
اعضای حــزب کارگران سوسیالیســت ایران، در 
چندین جلسه برگزار شــد که جلسات ابتدایی آن 
را صداوسیما پخش کرد. موضوع مناظره، بررسی 
مســائل اقتصادی کشــور بود که بعد از مخالفت 
»صادق قطب زاده« رئیس صداوسیما، در دانشگاه 

تربیت معلم ادامه یافت.
 بابک زهرایی یکی از فعاالن سیاســی جوان با 
گرایش های مارکسیستی بود که توانسته بود با ایجاد 
شــور و هیجان در ســخنرانی ها، هوادارانی برای 
خود و حزب کوچکش به دست آورد و نزد جوانان 
و کارگران محبوبیتی کســب کند. در این مناظره، 
صحبت های مختلفی ردوبدل شد که مهم ترین آن 
اظهار نظر درباره چگونگی حل مشــکالت کشور 

بود. بابک زهرایی در ســخنان خود تأکید می کرد 
برخی مســائل ایران را دوشبه می توان حل کرد. او 
گفت: »مسئله ای که من در سفرهای مختلف که به 
چند نقطه ایران داشتم، با آن مواجه شدم، مسئله ای 
بود که می گفتند چرا من گفته ام بعضی از این مسائل 

را دوشبه می شود حل کرد. 
اینجا می خواهم پیشنهاد کنم که مسئله استقالل 
کشور هم دوشبه حل شدنی است. مسئله کشاورزی 
را که قبال مطرح کردیم، مســئله رابطه بین دهقان و 
زمین دار، دو شب کافی اســت که همه زمین ها به 
دست دهقانان سپرده شود. در رابطه با کارخانجات 
هم همین جور، دو شب زیاد است، یک شب کافی 
اســت که همه کارخانجات کشــور تحت کنترل 
کارگران درآید. در رابطه با اســتقالل واقعی کشور، 
به جز ملی شــدن کلیه سرمایه های امپریالیستی در 
این کشور، کلیه کارخانه های بزرگ، کلیه شاخه های 
بانک های جهانی که بانک های ما را کنترل می کنند، 
هیــچ راهی به جز ملی شــدن این وســایل وجود 

ندارد.«
ابوالحســن بنی صدر نیز در پاســخ به او گفت: 
»نمی شود که شما دوشــبه کشاورزی را حل کنید، 
یک شبه استقالل درست کنید و یک ساعته هم فالن 
را درســت کنید. اگر ما بخواهیم کشاورزی را حل 
کنیم، 16 مشــکل بزرگ کشــاورزی ایران را باید 
حل کنیم، شما می توانید اینها را دوشبه حل کنید؟ 
بگویید چگونه؟ همین زمین هایی که شما می گویید 

اختیارش را بدهیم به دهقانان، در هر سال دو میلیون 
هکتار زمین آبی می رود زیر کشــت و شش میلیون 
هکتار زمین دیم، در مجموع می شود هشت میلیون 
هکتار، حدود ســه ونیم بلکه چهار میلیون خانوار 
داریم که از کشاورزی زندگی می کنند؛ یعنی به هر 
خانوار، به طور متوســط به هــر پنج نفر، دو هکتار 
زمین می رسد که از آن یک چهارم زمین آبی است. 
اگر تمام این زمین ها هم تقســیم شود بین دهقانان، 
به هر خانوار دهقان دو هکتار زمین می رسد که برای 
تهیه قوت الیموت زندگی همان پنج نفر هم کافی 
نیست؛ چرا که تولید کشاورزی ما به طور ناخالص، 
یعنی به عالوه آنچه که صرف کاشت دوباره می شود، 
به عالوه آنچه که وارد کشــور می شود، به هر نفر 11 
ریال در روز می رسد، آیا شما می توانید با 11 ریال در 

روز زندگی کنید؟« 
او افــزود: »حاال همین کشــاورز بــرای اینکه 
کشت وکارش انجام شود، در سال ۲۳ میلیارد تومان 
وام احتیاج دارد. اگر همــه زمینه ها هم به دهقانان 
داده شــود، حدود ۳0 میلیارد تومان وام به آن اضافه 
می شود. اینها را دوشبه می شود فراهم کرد؟ غیر از 
اینها، مسئله آب است در ایران؛ تمام آبی که نزوالت 
بارانی ماســت، کافی است برای این زمین ها، البته 
اگر همه را مهار کنند. حال شما ببینید که کنترل این 
آب ها که نزوالت بارانی باشــد و میزان سرمایه ای 
 که الزم اســت تا آب ها مهار شــود، چقدر خواهد

 بود.

شاید در جهان هیچ متفکری نباشد که 
معتقــد باشــد آزادی دارای حــد و 
حدودی نیســت. ضرورت محدودیت آزادی، 
مقوله ای نیست که هیچ متفکری آن را انکار کند 
و دفــاع از آزادی مطلــق در میــان خردمندان 
جایگاهی نــدارد؛ بلکه تحقق آن در هیچ نظام 
سیاسی ای ممکن نیســت؛ عمال نیز در جهان 
هیچ نظام سیاسی ای وجود ندارد که آزادی فرد 
 و بدون قید و شرط بپذیرد. »منتسکیو« 

ً
را مطلقا

در این  باره ســخن نغــزی دارد؛ وی می گوید: 
»حد اعالی آزادی، آنجاست که آزادی به حد 
اعال نرسد.« اختالف در این است که مرزهای 
آزادی تا کجاست و چه چیزهای می تواند آزادی 
را محدود کنــد؟ تعیین این مســئله به مبانی 
هستی شناسی و انسان شناسی مکاتب مختلف 
برمی گــردد. در مکتبــی که آزادی بــه عنوان 
مهم ترین ارزش انسانی اصالت می یابد، دیگر 
ارزش های انســانی نیز به ســختی می توانند 
محدودکننده آزادی باشند؛ اما در مکتبی دیگر 
که آزادی به عنوان ارزشی میان دیگر ارزش های 

آدمی جــای می گیــرد، آزادی با 
مواجه خواهد  متعددی  مرزهای 

شد. 
جمهــوری اســالمی پس از 
تأســیس همه تالش خود را کرد 
تــا مرزهــای آزادی را مبتنی بر 
و  ترسیم کند  آموزه های اسالمی 
الگوی متفاوتی از آنچه در غرب 
و شرق وجود داشت، ارائه دهد. 
بسیاری از شــاگردان و همراهان 

امــام خمینــی)ره( در بــاب آزادی عقیده در 
نظام اسالمی ســخن گفته اند و مرزهای آن را 
شــفاف کرده اند که در این میان عالمه شــهید 
مرتضی مطهری)قدس سره( از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اســت؛ ایشــان در کتاب »پیرامون 
جمهوری اســالمی« که انتشارات صدرا آن را 
چاپ کرده است، این بحث را شرح داده اند. در 

بخشی از کالم ایشان آمده است:
»معتقدات بشر بر یکی از دو پایه می تواند 
باشــد: گاهی پایه  اعتقاد بشــر یک تفکِر آزاد 
اســت. انســان با یک عقل و فکر آزاد از روی 
تأمل و اندیشــه  واقعی عقیده  ای را برای خود 
انتخاب می کند؛ ولی گاهی عقیده ای به بشــر 
تحمیل می شــود، از هر راهی، ولو از راه تقلید 
آبــا و اجداد، و بعد انســان بــه آن عقیده خو 
می گیرد و آن عقیده بــدون آنکه با قوه  تفکر او 
کوچک ترین ارتباطی داشــته باشد، در روح او 
مستقر می گردد. اولین خاصیت و اثر این  گونه 
عقاید این اســت که جلوی تفکر آزاد انسان را 
می گیرد و به صورت زنجیری برای عقل و فکر 
انســان درمی آید. ایــن  گونه عقاید 
از یک سلســله  عبارت اســت 
زنجیرهای اعتیــادی و عرفی و 
تقلیدی که به دست و پای فکر و 
روح انسان بسته می شود...  یکی 
از کارهای انبیا همین بوده است 
که این گونه پایگاه های اعتقادی را 
خراب بکنند تا فرد آزادشده بتواند 
آزادانه درباره خودش، سرنوشت 

و اعتقاد خودش فکر کند.«

جمهوری اسالمی و جنگ با عقاید تحمیلی 

مرز آزادی

   دهلیز    

تقویم انقالب

 روند تأسیس
 اولین دولت انقالب

تقویــم تاریخی انقالب اســالمی 
مســائل متعدد و مناقشــه بر انگیز 
بســیاری را در خــود دارد و یکی از مســائل 
بود. شاخص  آن موضوع »نخســت وزیری« 

وقتی مجلس در خرداد 1۳۵۹ تأسیس و رئیس 
مجلس تعیین شد، ترکیب دیدگاه نمایندگان 
مجلس با نقطه نظــرات رئیس جمهور وقت  
»بنی صدر« هم  خوانی نداشــت، درحالی که 
اولین موضوع در دستور اقدام شان تشکیل نهاد 
نخست وزیری و دولت بود تا دستگاه اجرایی 
کارش را شــروع کنــد. جریانات سیاســی و 
اختالفــات  بــه  روز  بــه  روز  مطبوعــات 
رئیس جمهور و مجلس دامن می زدند. حدود 
14 نفر برای انتخاب نخست وزیر کاندید بودند 
و حدود یک ماه مجلس و ســایر دســتگاه ها 
درگیر این کشمکش بودند. بنی صدر با آگاهی 
از اوضاع حاکم بر فضای سیاســی کشــور و 
روحیه انقالبی مردم و مجلس،  با روشی خاص 
ترفنــدی را در پیــش گرفت که شــاید نتیجه 
مطلوب خود را بگیرد و آن اینکه »سیداحمد 
خمینی«  فرزند امام)ره( را برای تصدی مقام 
نخست وزیری پیشــنهاد کرد تا با این تاکتیک 
نیروهای انقالبی و معتقــد به خط امام)ره( را 
خلع ســالح کند و مجلــس را در مقابل کار 
انجام شده قرار دهد. متن نامه بنی صدر خطاب 
به امام خمینی)ره( در اسناد، مطبوعات و کتب 
تاریخی به ثبت رسیده که در بخشی از آن آمده 
است: »به عرض می رساند، در اوضاع و احوال 
فعلی و با توجه به اینکه جامعه ما جامعه جوانی 
است و هیجان مثبت کار برای قرار دادن کشور 
در خــط تولیــد و فعالیت،  جنبــه معنوی و 
هیجان آفرین را جنبه اصلی می گرداند،  حاج 
احمدآقا یکی از مناســب ترین اشخاص برای 
تصدی نخست وزیری اســت. در صوتی که 
موافقت فرمایید، عین صواب است.«ولی امام 
خمینی)ره( با هوشیاری خاص و بدون اندکی 
تأمل ایــن ترفند سیاســی را رد کردند و آن را 
نپذیرفتند؛ چون اگر ایشــان نخســت وزیری 
فرزندشان را می پذیرفتند،  مجلس نیز چاره ای 
جــز پذیرفتن نظر ایشــان نداشــت و در این 
صورت مجلــس به عنوان یکی از ســه رکن 
اصلی نظام جمهوری اسالمی از انجام وظیفه 
خود باز می ماند؛ هچنین این عمل می توانست 
بدعتی برای آینده باشد؛ از سوی دیگر موجب 
می شد بنی صدر و جناح طرف دار وی بیشترین 
بهره سیاسی را از آن قضیه ببرند و موفقیت قابل 
توجهی برای بنی صدر به حســاب می  آمد؛ از 
این رو امام خمینی)ره( در چند جمله همه این 
احتماالت و محاسبات سیاسی را خنثی کردند 
و در جواب نامه بنی صدر مرقوم فرمودند: »بنا 
ندارم اشخاص منســوب به من متصدی این 
امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در 
این مرحله بــا آزادی بهتــر می تواند خدمت 
کند.« بنی صدر از این پس وارد ترفند دیگری 
شد مبنی بر اینکه اگر مشکلی پیش آمد، بگوید 
نخســت و زیر را با اراده کامل انتخاب نکرده،  
بلکه مجبور شده است. وی جلسات متعددی 
برای شــکل گیری »دولت تفاهم« داشــت و 
برخی اشخاص را رســما به مجلس معرفی 
کرد، اما مجلس به نتیجه نرسید. در این زمینه 
بنی صدر هر روز مطالب خود را درج می کرد و 
مرتب در سخنرانی های متعدد از موضع خود 
دفاع می کرد و از نداشتن اختیارات دم می زد تا 
اینکه  سرانجام هیئت ویژه بررسی صالحیت 
نخســت وزیر، در 16 مرداد به رئیس جمهور 
اطالع داد با بررسی های انجام گرفته محمدعلی 
رجایی را اصلح تشــخیص داده است؛ او هم 
پاســخ داد اگر مــن دلم از او قرص نباشــد، 
ســکوت می کنم. در نهایت آقای محمدعلی 
رجایی با اکثریــت آرای نمایندگاه مجلس به 

مقام نخست وزیری انتخاب شد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

 توهماِت حل مشکالت در  دوشب !
گذری بر فضای باز سیاسی دهه 13۶0 و مناظره ابوالحسن بنی صدر و بابک زهرایی

در ســال 14۹0، اولین گروه هــای پرتغالی و 
اسپانیایی وارد سرزمین موریتانی شدند. در قرن 
هفدهم، فرانسوی ها بر ساحل این سرزمین پا 
گذاشتند؛ ولی تا ســال 1۹0۳، امیرنشین های 
دور از ســاحل را ضمیمه مستعمرات نکردند. 
در اواخر قرن نوزدهم، کشــور فرانســه برای 
بررسی زمینه های اســتعماری خود در شمال 
آفریقا، یکی از شرق شناســان معروفش به نام 
»کوپوالنــی« را به موریتانی ـ کــه جزء خاک 
مراکش شــمرده می شــد ـ اعزام کرد؛ وی به 
زبان عربــی، گویش های محلی و تاریخ تمدن 
اسالمی آگاهی کامل داشت. کوپوالنی پس از 
مطالعه و بررسی کامل، پیشنهاد کرد کشوری 
با نام موریتانی غربی، تحت نفوذ فرانسه ایجاد 
شــود تا پایگاهی برای اشــغال سرزمین های 
مجــاور باشــد. او در ســال 1۹0۲، با رئیس 
قبایل طرازره قراردادی بست که بر اساس آن، 
قلمروی او تحت الحمایه فرانسه شد. کوپوالنی 
توانست با برادران »احمد الهیبه« به توافق هایی 
برسد؛ اما »شیخ احمد ماءالعینین« که ریاست 
طایفه قادریه فاضلیه را برعهده داشت و مقر او 
در ســمارا واقع در ناحیه ساقیة الحمرا بود، به 
مقاصد استعماری فرانســوی ها پی برد. شیخ 
احمد که نفوذ او تا انتهای صحرای شــمالی و 
مرزهای موریتانی، حتی داخل مراکش گسترده 
بود، رهبری مبارزه با استعمار فرانسه را به دست 
گرفت و ضد آنان اعالم جهاد کرد و نامه هایی 
به »سلطان عبدالعزیز« سلطان مغرب فرستاد و 
خود نیز نیروهایش را برای مبارزه با فرانسوی ها 
در اختیــار او قــرار داد. وی نامه هایی نیز برای 

دیگر رهبران دینی و سیاسی نوشت و همه آنان 
را به قیام ضد استعمارگران فراخواند. 

از این پس، ماءالعینین و پســرش »شــیخ 
حیان« مبارزه مســلحانه خــود را با نیروهای 
فرانسوی آغاز کردند و تلفات سنگینی بر آنان 
وارد کردند و در ســال 1۹0۵، کوپوالنی را که 
نماینده و پایه گذار استعمار فرانسه در موریتانی 
بود، کشتند؛ اما در ســال 1۹06 که کنفرانس 
استعماری اروپایی ها در جزیره خضرا تشکیل 
و قاره آفریقا میان اروپایی ها تقسیم شد، دولت 
فرانسه با اطمینان خاطر بیشــتر سپاه بزرگ و 
مجّهزی تحت اختیار »ویلیام پونتی« فرماندار 
کل فرانسه در آفریقای غربی قرار داد. عملیات 
جنگی این ســپاه که تحت فرماندهی »کلنل 
گورو« فرمانده نظامی فرانسه در موریتانی بود 
و همچنین سستی و خیانت بعضی از رؤسای 
ت عملیات 

ّ
ی، اندک اندک از شــد

ّ
قبایل محل

مجاهدان کاســت. سپاه شــیخ ماءالعینین به 
تدریج دچار زوال شد و  پایگاه های خود را در 
مراکش از دست داد. با شکست آخرین سنگر 
مقاومت، موریتانی در ســال 1۹۲0 به صورت 
رسمی مستعمره فرانسه شد و این سلطه تا سال 

1۹60 ادامه یافت.

مبارزه با استعمارگران فرانسوی

یتانی مور اسالم خواهان 

   حافظه    
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سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-1۴

 هم سویی با اسالم

مهم ترین کار عالمه در تنبیه االمه، استدالل 
بر هم سو بودن مشروطیت و اسالم است. 
نائینــی طبق همان اصلی کــه معتقد بود 
غربی ها مبانی سیاسی و اساس یافته های 
علمی روز خود را از اسالم و اندیشمندان 
مســلمان همانند ابن ســینا، خوارزمی و 
دیگران اخذ کرده اندـ که در شماره گذشته 
بررســی شــد ـ تالش وافری به کار برد تا 
مبانی مشــروطیت را در متون اســالمی، 
سنت نبوی و شیوه علوی نشان دهد. وی 
معتقد است اساس حکومت های اسالمی 
صدر اسالم »همین عادله و شورویه بودن 
سلطنت اسالمیه و آزادی و مساوات آحاد 
مســلمین با اشخاص خلفا و بطانه ایشان 
در حقوق و احکام بوده است.«1 وی برای 
تک تک ایــن اصول اســتدالل می آورد. 
نائینی در زمینه آزادی ـ از اصلی ترین ارکان 
 یکی از 

ً
مشــروطه ـ معتقد اســت اصوال

اهداف بعثت انبیا آزادی بشــر بوده است. 
وی نمونه هایی از تاریخ انبیا را که امت های 
خود را از ســرکوب و ظلم طواغیت آزاد 
کرده اند، به مثابه شــاهد مثال برای اثبات 
ادعای علمی خود ذکر می کند: »حضرت 
کلیم و هارون علی نبینا واله علیهم السالم، 
 َو 

َ
 َمَعنا َبنی اْسرائیل

ْ
أْرِسل

َ
به نّص آیه مبارکه ف

ْبُهْم فقط تخلیص رقاب بنی اسرائیل 
ِّ

َعذ
ُ
الت

از اسارت و عذاب فرعونیان« را خواستار 
بودند.«۲ وی تأثیر اســالم در سنت آزادی 
را چنان بلندمدت می داند که نمونه هایی 
از برخورد مردم با »خلیفه ثانی با آن ابّهت 
و هیبت« را همچنان پابرجا می دانست، تا 
جایی که خلیفه را به سبب پیراهن بلندش 
 اعالم کردند 

ً
مورد سؤال قرار دادند و علنا

اگر کج بروی با شمشیر راستت می کنیم. 
همچنین نائینی بارزترین آزادی را در زمان 
خالفت امیرمؤمنــان)ع( می داند که خود 
ُم 

ّ
کل

ُ
ُمونی ِبما ت

ّ
کل

ُ
الت

َ
حضرت فرمودند: »ف

َجباِبَرَة...« عالمه نائینی مساوات، رکن 
ْ
ِبِه ال

دیگر مشــروطه، را نیز از مبانی سیاست 
اسالمی می داند. وی مساوات را »اشرف 
قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات اسالمیه 
و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین« 
می داند که عبارت است از »مساوات آحاد 
ملــت با همدیگر و شــخص والی« یا به 
عبارت دیگر مساوات »در شریعت مطهره 
عبارت از آن اســت که هر حکمی که بر 
هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر 
وجه کلیت مرتب شــده باشد، در مرحله 
اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و 
بدون تفاوت مجری شود«۳ و فرقی بین شاه 
و رعیت، فقیر و غنی نباشد. نائینی برای هر 
یک از ابعاد مساوات دلیلی از سنت نشان 
می دهد. نائینی مشاوره و اشتراک مردم در 
حکومت را یک سنت اسالمی می داند که 
در کتاب و ســنت ادله فراوانی بر آن اقامه 
می شود. عالمه اصل نظارت در حکومت 
اســالمی را هم یک اصل مسلم می داند. 
نائینی در اینجا دســت به ابتکار و نوآوری 
جدید می زند و می نویسد: »در حکومت 
امامان شــیعه عصمت همان قوه عاصمه 
و مســدده و نظاره است؛ ولی چون بعد از 
غیبت امامان شیعه باب عصمت نیز بسته 
شــده به جای قوه عصمت قــوه نظارت 
جانشین می شــود.« نائینی »تفکیک قوا« 
را نیــز از اصول ملــی و مذهبی ایرانی ها 
دانسته، معتقد اســت: »اصل این تجزیه 
را مورخین فرس از جمشــید دانسته اند و 
حضرت سیداوصیاء علیه افضل الصلوة 
والسالم هم در طی فرمان تعویض والیت 
مصر به مالک اشتر رضوان الله علیه امضا 

فرموده اند.«
پی نوشت  منابع : در دفتر نشریه موجود است.

فراوانی رویدادها و روندهای متکثر و گاه متعارض 
در جامعه ایران که در میانه آنها فرصت ها و تهدیدات 
مختلفی نهفته است، به نسبت قابل توجهی مانع از 
تفکر کل گرایانه و درکی فراگیر از مسائل و مشکالت 
کشور شده اســت. با اینکه مسئله و مشکل اصلی 
کشــور اقتصاد و معیشــت تعریف می شــود، اما 
روش های مختلفی برای این مشکل ارائه می شود که 
هرچند در ظاهر همه این روش ها بر موضوع اقتصاد 
اشعار دارند، اما خاستگاه هر یک از آنها، تفاوت های 
بنیادین با یکدیگــر دارد و ایــن تفاوت ها، بیان گر 
رویکردهــای )پارادایم های( مختلف به مســائل 
کشور است؛ این اختالفات، کثرت مسئله شناسی یا 
دست کم رویکردهای مختلف به مسائل کشور، در 
جامعه نخبگی ایران را بیان می کند؛ در واقع مسئله 
و مشــکل اصلی جامعه ما کثرت یــا حتی بحران 

مسئله شناسی است. 

 Bچرایی تکثرگرایی در مسئله شناسی
دلیل این همه تکثرگرایی در شــناخت مســائل و 
روش های حل آنها چیست؟ در پاسخ به این پرسش 
به نظر می رســد مسئله و مشــکل اصلی ما همین 
وضعّیت ماســت؛ یعنی وضعّیتی که درگیر با شیوه 
خاّصی از اظهار رأی و نظر است. پیش از باز کردن 
مطلب اخیــر، درباره نوع خاص از زبانی که گرفتار 
آن هســتیم، باید گفت، این زبان )که حاصل جمع 
تفکر، رأی و گفتار اســت(، زبانی است که موضع 
مشخصی ندارد. گاه ذوقی )Matter of Taste(، گاه 
 )Objective( و گاهی عینی )Subjective( ذهنــی
است. این ســه جنس از زبان هر یک کارکردهای 
خاص خود را دارند، اما مکان و موقعّیت اســتفاده 
از آنهــا و موضــع آنها )به تعبیر ارســطویی( دچار 
هرج ومرج اســت؛ این هرج ومرج با ورود به حیطه 
عمل )پراکســیس( قابل حل است. عمل موقعّیتی 
اســت که رأی و نظر را به بلوغ می رساند و آن را به 
مقام تعّین برمی کشد؛ یعنی موضع هر رأی و نظری 
را درباره امورات مربوط به حوزه عمومی ـ که اغلب 

امورات عینی یا قابل فهم هستند ـ تعیین می کند. با 
تعیّین یافتگی هر رأی و نظر است که زمینه برای اقدام 
و تالش در ســایر حیطه ها فراهم می شود و بحران 

مسئله شناسی به نسبت قابل توّجهی حل می شود.

 Bخوانشی نو از آگاهی شهروندی
این موضوع را با بهره گیری از اندیشه »هانا آرنت« 
فیلسوف نوارســطویی می توان بیشتر تشریح کرد؛ 
آنجا که آرنت خوانشی نو از »فرونسیس« )محتوای 
اصلــی حکمت عملی( ارســطو ارائــه می دهد. 
فرونسیس در دیدگاه ارسطو تأمل عملی و حکمت 
عملی اســت که در آن اخالق و سیاست در پیوند 
هســتند و غایتــش زندگی خوب و ســعادتمندانه 
برای همگان است. فرونسیس یعنی آگاهی و تدبیر 
شهروندان برای انجام عمل خوب و عادالنه است. 
آرنت بر این مبنا ســه ســطح فعالیت بنیادین برای 
انسان در نظر می گیرد که به ترتیب اهمیت عبارتند 
از: زحمت، کار و عمل. این ســه فعالیت هر یک با 
یکی از شرایط اساسی زیست انسان، تناظر دارند. 
»زحمت« متناظر با وضعیت زیســتی انسان و در 
جهت تأمین نیازهای اولیه اوســت؛ »کار« متناظر 
با غیرطبیعــی بودن وجود بشــر و دربردارنده وجه 

تولیدکنندگی انســان اســت که جهانی مصنوع از 
اشیا را فراهم می کند؛ »عمل« یگانه فعالیتی است 
که بدون واســطه اشیا میان انســان ها جریان دارد و 
متناظر با وضع بشری تکثر است و چون تکثر شرط 
اصلی زندگی سیاسی است، عمل، فعالیتی مربوط 
به زندگی سیاسی انسان است. عمل )پراکسیس(، 
همان کنش سیاسی انسان است که با برخورداری از 
دو صفت عقــل و آزادی، در جهت خیر عمومی و 

در معرض رأی و نظر عموم تصمیم گیری می کند. 

 Bعمل در محیط سیاست
وقتی عمــل را به معنای باال در نظر بگیریم، زحمت 
و کار هــم که ناظر بــه تأمین ضرورّیــات زندگی و 
عرصه معیشت و مصنوعات بشری )تولید( هستند، 
حاصل می شوند. عمل در محیط سیاست، در عرصه 
عمومی و در فضایی آزاد از ارائه آرا و نظرات شــکل 
می گیــرد و به عبــارت دیگر، عمــل حاصل امتزاج 
عقل، گفتار، حضور و خیر عمومی است. وقتی این 
امتزاج صورت می گیرد، نوعی اجماع برای پیش ُبرد 
امور حاصل می شود و کم و کیف پیشرفت کارها در 
معرض و در میدان رأی و نظر قرار می گیرد؛ بنابراین 
ضمانــت اجرای امور و تبدیــل رأی و نظر به اقدام و 

عمل، انظــار و گفتار عمومی و همان عرصه عمومی 
اســت که کارگزاران را به پرسش می گیرد و پاسخ گو 
می خواند.  به نظر می رســد مسئله اصلی جامعه ما 
درک عمل به  معنای گفته شده است و می توان گفت 
عدم نهادینه شدن این موضوع سبب کثرت رویکردها 
به مسائل شده است، هرچند موانع بیرونی پیش روی 
این مسیر همانند تحریم و شرایط جدید کرونایی نیز 
فراوان است و نباید از تأثیر آنها در تحلیل مسائل امروز 
غفلت کرد. با این همه اگر زمانی با دولتی ُپرکار مواجه 
بودیم که بســیاری از اقدامات و کارهایش در مقابل 
پرسش های کارشناسان بی پاسخ می ماند و اگر چند 
سال است با دولتی مواجه هستیم که انفعالش، مفاهیم 
تدبیر و امید را بی محتوا کرده اســت، اکنون نخبگان 
انقالبی که خــود را در معرض امیــد و انتظار مردم 
قــرار داده اند، نباید عمل را قربانی تصمیم گیری های 
جناحی و ســهم خواهانه کنند؛ بنابراین اگر نیروهای 
انقالبی انتخاب های سیاسی خود را به دور از انظار و 
گفتار عمومی و متکی بر سهم خواهی ها و تصمیمات 
خــارج از حوزه عمومی پیــش ببرند، عرصه عمل و 
پراکســیس را از معنای خود تهی کرده اند. مسلما از 
درون چنین عرصــه ای اراده الزم برای کار، تولید و 

تأمین معیشت بیرون نخواهد آمد.

»تاج زاده« در باب دفاع از عملکردش 
در برگزاری انتخابات، ســخنانی را 
مطرح کرد که امروز می توان از آن با عنوان یک 
اعتراف تاریخــی یادکرد و تناقــض این آرا با 
مواضع کنونی اصالح طلبان را به رخ کشــید. 
تاج زاده طی مصاحبه ای در مشــهد مقدس با 
اشاره به سابقه انتخابات در کشور مدعی شد، 
این مردم هستند که انتخابات را برگزار می کنند 
و به همین دلیل هم از آغاز انقالب اســالمی 
تمامی انتخابات در ســالمت کامــل برگزار 
شــده اند. تاج زاده در پاســخ به این پرسش که 
»همه انتخابات گذشته از نظر شما سالم برگزار 
شــده اند؟ می گوید: همه ۲1 انتخابات گذشته 

سالم برگزار شده اند.«1
در واقــع تاج زاده اعتقــاد دارد در ایران این 
خود مردم هســتند کــه انتخابــات را برگزار 
می کنند و وزارت کشور نقش هماهنگ کننده 
 امــکان تقلــب و تخلف برای 

ً
دارد و اصــوال

وزارت کشــور وجود ندارد؛ گفتنی اســت که 
ادعای اینچنینی از سوی تاج زاده درباره صحت 
برگزاری انتخابات در جمهوری اسالمی ناشی 

از فرار وی از پاسخ گویی درباره عملکرد 
خالف قانون و نامناســبش در زمان 

تصدی ســمت معاون وزیر کشور 
است و تاریخ به خوبی گواه است 
نامبرده جزء مسئوالن القای تقلب 
در انتخابات 1۳88 به شمار می آید 

که پیشنهاد داده بود اولین دوشنبه هر 
ماه مردم دست به اعتراض مدنی 

بزنند.

 این در حالی اســت که در مــرداد 1۳8۹ 
فیلمی در سایت های مختلف داخلی و خارجی 
منتشــر شــد که در آن دروغ بزرگ عوامل فتنه 
درباره تقلب در انتخابات، در گعده سه نفره از 
اصالح طلبان افشا شــد. در این فیلم، تاج زاده 
خطاب به »محسن صفایی فراهانی« و »عبدالله 
رمضان زاده« می گویــد: »برای بنده که تجربه 
انتخابــات رو دارم، می دونــم که در انتخابات 
تقلب نشده، ممکنه یکی دو میلیون نفر عقب 
جلو شــده باشــه، ولی ما نتیجه انتخابات رو 
باختیم. حاال به جای ۲۵ میلیون و 14 میلیون 
شــده باشــه ۲4 میلیون و 1۵ میلیون مثال، ما 

انتخابات رو باختیم.«۲
انتخابــات  دوره  دهمیــن  جریــان  در   
ریاســت جمهوری، تاج زاده از هیچ تالشــی 
برای تخریب رئیس دولت وقت )احمدی نژاد( 
فروگذار نکرد. تاج زاده در سخنرانی های متعدد 
کوشــید تا ایــن گونه القا کند کــه در صورت 
پیروزی احمدی نــژاد، ایران تبدیل به زیمبابوه 
اسالمی خواهد شد. تخریب هایی از این دست 
در حالی از وی صورت گرفت که در انتخابات 
ســال 1۳۹۲ در چرخشــی آشکار، 
تاج زاده از لیدر جریان موســوم به 
انحرافی، یعنی مشــایی حمایت 

کرد.
پی نوشت :

1ـ علی الفت پور، بازگشت از نیمه راه، ص 
.1۳0

۲ـ همان.

فراز و فرود مصطفی تاج زاده  ـ ۶

انتخاباتی دوگانه  رفتار 

   ریزش ها    

صیرورت در لغت به معنای نقل و انتقال شی ء 
از حالی بــه حال دیگر آمده اســت. از دیدگاه 
جهان بینــی توحیدی، جهان و انســان در حال 
صیرورت و حرکت است. در فلسفه نیز حرکت 
را تغییر تدریجی یا خروج تدریجی شیء از قوه 
به فعل معنا می کنند؛ بنابراین از نگاه حکما، به 
مراحل شکوفا شدن قوه و استعداد یک وجود، 
حرکت می گویند و اگر استعدادهای موجودی 
از حالــت بالقوه به بالفعل تبدیل نشــوند، در 
واقع حرکتی رخ نداده و کمالی شــکل نگرفته 
است)رابطه حرکت و تکامل(. این سیر حرکتی 
به سوی کمال هدفمند است و علت فاعلی در آن 
ایجاد حرکت می کند و علت غایی نیز هدف از 

حرکت را مشخص می کند. 
نکته دیگــر اینکه در نظام تشــریع، اختیار 
انســان در حرکت و صیرورت دخالت می کند 
و موجب صعودی شــدن و هم نشینی با اولیای 
الهی )نعم المصیر( و نزولی شدن و هم نشینی 
با شــیطان )بئس المصیر( می شود؛ به عبارت 
دیگر، مبدأ حرکت ناظر به آن وضعیت آغازین 
انسان است که استعدادها و توانایی های بالقوه 
دارد و با توجه به اختیار انسان، مقصد و منتهای 
ابعاد ایجابی)شکوفایی استعدادها و دستیابی به 
کمال( و سلبی)ســرکوبی استعدادها( را در بر 

می گیرد.

به تعبیر رهبر معظم انقــالب، درون ما هم 
عناصر فرشــتگی و هم عناصر سبعیت وجود 
دارد و اساسا، فلســفه آفرینش انسان این است 
که استعدادهای برجسته مثبت، مفید و ممتاز از 
لحاظ ارزش های الهی، با اختیار خود انسان و 
با مجاهدت انسانی، بر خصلت های حیوانیت 
و ســبعیت غلبه پیدا کنند؛ بنابراین در جامعه 
 باید صیــرورت و تحول وجود 

ً
اســالمی دائما

داشته باشد.
بر این اســاس، در نظام ارزشی و گفتمانی 
رهبر معظم انقالب مبتنــی بر نگاه صیرورتی، 
انقالب اســالمی حرکتی تدریجی و مســتمر 
تعریف می شــود و اصالح، پیشرفت و حرکت 
دائم برای نیل به تعالــی و تکامل ذاتی انقالب 
تلقی می شــود. به اعتقاد ایشــان، انقالب یک 
امر دفعی نیست، یک امر تدریجی است. یک 
مرحله انقالب که تغییر نظام سیاســی است، 
دفعی اســت؛ اما در طول زمــان، انقالب باید 
تحقق پیدا کند. معنی تحقق هم این اســت که 
بخش هایی کــه عقب مانده و تحول پیدا نکرده 
اســت، تحول پیدا کند و روز بــه روز راه های 
جدیــد، کارهــای جدید، فکرهــای جدید و 
روش هــای جدید، در چارچــوب و بر پایه آن 
ارزش ها در جامعه به وجود بیایند و پیش بروند. 
به تعبیر ایشــان »برگشــت، غلط اســت؛ 
عقب گرد، خســارت اســت؛ اما ایستادن هم 
غلط اســت؛ باید حرکت کرد و به جلو رفت.« 
این تحول مســتمر هم در همــه مناطق مربوط 
به زندگــی جامعه باید اتفــاق بیفتد تا انقالب 

اسالمی زنده و اثرگذار بماند. 

 نظریه نظام انقالبی  - 1۵

یه نظام انقالبی ورت و نظر  صیر

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

عمل مسئله 
 بازخوانی بحران اصلی در میان رویدادها و روندهای متکثر و متعارض جامعه ایرانی



شماره 962 |  دوشنبه  20 مرداد 1399

سیاست
12

پرســش: دختر شش ســاله ام به شدت به 

مادربزرگش وابسته است و این موضوع مرا 

نگران کرده است؛ برای ایجاد تعادل در رابطه اش چه 

باید بکنم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز، کودکان غیر از والدین شان 
الزم اســت با پدربزرگ و مادربزرگ هم ارتباط 
داشــته باشــند و از محبت آنها بهره مند شوند؛ 
ولی اینکه دچار وابستگی ناایمن شوند، صحیح 
نیســت. موضوع دوتربیتی شــدن و وابستگی از 
جملــه موضوعات مهــم تربیتی در روند رشــد 
فرزندان اســت. توجه و محبت از جانب افرادی 
غیــر از والدین، بــه کودکان احســاس امنیت و 
اعتماد به نفس می دهد. این امر در صورتی مفید 
اســت که رابطه کودک با پدر و مادر از استحکام 
و امنیت اولیه برخوردار باشد. اولین کاری که باید 
انجام دهید، بیشتر کردن ارتباط خود با دخترتان 
اســت. اگر او از عشــق و محبت بی قیدوشرط 
شما سیراب شود)مطمئن شود( به دیگر اعضای 
خانــواده کمتــر وابســته می شــود. پایدارترین 
یادگیری ها برای فرزندان پیش از دبســتان اتفاق 
می افتد و برجسته ترین ویژگی ارتباطی که تقلید 
و همانندسازی اســت، بین دختران و مادران در 
همین سنین رخ می دهد. توجه و تمرکز ویژه به او 
باشید، عکس العمل های بهتری نسبت به اعمال 

و رفتارهایش بروز دهید، با زبان تشــویق و تأیید 
و تکریم با او صحبــت کنید و در زمان بندی های 
رفت و آمد در منزل پدربزرگ و مادربزرگ، دقت 
بیشتری داشته باشید. مادر غنی ترین الگوی رفتاری 
برای دختر اســت، زمانی که ایــن الگو در خانه 
همراه او نباشد، فرزند دنبال جایگزینی و وابستگی 
مــی رود. روابط پرجاذبه مملــو از صمیمیت را 
حفظ کنیــد، آزادی های مجــاز در خانه را برای 
او فراهــم کنید تا تمایلش بــرای در خانه ماندن 
نسبت به خانه مادربزرگ بیشتر شود، صبورانه و 
مهربانانه کنار دخترتان تفریح و با چهره ای گشاده 
بــا او گفت وگو کنید، از امر و نهی زیاد بپرهیزید؛ 
زیرا کودک در مقایسه با منزل مادربزرگ بهترین 
انتخاب را می کند، محیط منزل را لذت بخش تر از 
قبل فراهم کنید، در چارچوب تربیتی و هماهنگ 
بین پدر و مادر، ولی با آزادی و صمیمیت. یکی از 
رازهای موفقیت مادربزرگ ها در ارتباط با نوه ها، 
صبر و حوصله در گوش دادن به صحبت های آنان 
است که سبب وابستگی می شود. به صحبت های 
دخترتان بــا دل و جان گوش دهیــد، هرگز او را 
تهدید نکنید؛ مانند: اگر این کار را انجام ندهی، 
دیگر مادرت نیســتم؛ چون یک دنیــا ناامنی به 
وی هدیه کرده اید. ایجاد امنیت عاطفی بســیار 
مهم اســت، به فرزند خود حــق انتخاب دهید و 
قانون گذاری های دســت وپاگیر درمنزل نداشــته 
باشید، به خواسته های وی توجه کنید، همان طور 
که در منزل پدربزرگ و مادربزرگ ها این شرایط 
مهیاســت و در پایــان در همه ایــن راهکارها از 

همراهی مادربزرگ هم کمک بگیرید.

زندگی

داستان

زندگی

نبات

منیرخانم دور تا دور سفره عقد را 
تور ســفید گذاشت و با احتیاط 
دوخت. شــکوفه، دخترخالــه مریم هم 
داشت وسایل سفره را آماده می کرد. مادر 
و خاله و آبجی معصومه با برادر بزرگش 
جلســه گذاشــته بودنــد و مــدام از هم 
اما خیلی  فرزانه،  نظرخواهی می کردند. 
مضطرب و نگران بود. انگار نه انگار قرار 
بود سرسفره عقد بنشیند و باألخره بعد از 
دوماه جواب مسعود را بدهد. برای انجام 
هیچ کاری دل و دماغ نداشــت. دیروز با 
محبوبه دوست صمیمی اش حرف زد، اما 
در مقابل آن  همه حرف فقط شنیده بود که 
به روزهای خوب آینده نگاه کند، به مراسم 

و لباس سپید و نقل و شیرینی!
چطــور به اینهــا فکر می کــرد وقتی 
پدرش نبود؟ چطور می توانســت لباس 
زیبای عروس بپوشــد و پــدرش را کنار 
خودش نبیند؟ همه از ارتباط عمیق فرزانه 
و پدر خبر داشتند، پس چرا کسی حرفی 
نمی زد؟ چرا کسی دلداری اش نمی داد؟ 
 دلش بــرای نوازش های بابا تنگ شــده 

بود.
بلند شــد و از کنار آینه و شمعدانش 
ریســه های سپید را به دســت اکرم خانم 
ســپرد. چرخــی در اتاق هــا زد و همین 
که متوجه شــد کســی حواسش نیست، 
روبــه روی عکــس بابا نشســت. بغض 
داشــت خفه اش می کرد. آرام و بی صدا 
اشــک هایش را پاک کرد و گفت: »فقط 
سر عقد من نباید باشی؟ دلم تنگ شده، 
من االن به تو نیــاز دارم، تو رو می خوام، 

می خوام تو کنار سفره عقد من باشی...«
اکرم خانم و شــکوفه داشــتند درباره 
کاســه نبــات حــرف می زدنــد و بین 
حرف های شان فرزانه را صدا می کردند. 
دلــش نمی خواســت ذوق هیچ کس را 
خراب کند. همانجا دراز کشید و خودش 

را به خواب زد.
مادر که با صدای اکــرم خانم از اتاق 
بیــرون آمده بود، نگاهش به گوشــه اتاق 
نشــیمن افتاد و فرزانه را دید. باور کرد که 
خوابیــده، آرام ملحفه ای رویش انداخت 
و همان طور که به ســمت اتاق می رفت، 
آهســته گفت: »اکرم خانم جون، فرزانه 
خوابش برده بچه ام... صداش نکن، چند 
روزه درســت و حســابی نخوابیده، االن 
خودم می آم هرچی خواســتی برات پیدا 

می کنم و بهت می دم...«
فرزانــه نفــس راحتی کشــید و آرام 
زیر ملحفه ای که بوی پــدرش را می داد 
چشــم هایش را بســت. اصال همه جای 
خانه بوی بابا را می داد از بس که عطر گل 

محمدی دوست داشت.
چشم هایش گرم شــدند. صدای بابا 
توی گوشــش طنین انداخــت: »فرزانه، 
بابا، پاشو این کاسه نبات رو از من بگیر تا 
نشکســته، از حاج اکبر قناد گرفتم، سیده 
دســتش خوبه. پاشــو بذارش سر سفره، 

پاشو بابا...«
از خــواب پریــد. هراســان، ولــی 
خوشحال! نگاهی به عکس بابا انداخت. 
لبخند و اشــک صورتش را پوشانده بود. 
لباس پوشــید، چادرش را روی ســرش 
انداخت و از اتاق که خیلی زیبا تزئین شده 
بود، گذشت و به حیاط رسید. اکرم خانم 

سراسیمه و هاج و واج دنبالش دوید.
ـ فرزانه جون کجا؟

فرزانه لبخندی از سر شوق به او هدیه 
کرد.

ـ دارم می رم از حاج اکبر قناد کاســه نبات 
بگیرم. سیده، دستش خوبه.

و از خانه بیرون رفت. 

نفیسه محمدی
دبیر گروه جامعه

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

خانه نشینی اجباری طوالنی بر اثر کرونا، سبک 
جدیدی از زندگی را در پی داشــته و شــرایط 
خاص و متفاوتی را برای خانواده ها پدید آورده 
است. حضور دائمی فرزندان در خانه، از جمله 
شرایط ویژه ای است که ممکن است به چالش  و 
اختالف میان والدین و آنها منجر شود. بی نظمی 
و بی برنامگی فرزندان و توجه زیاد  از حد آنها به 
تلویزیون، گوشــی و تبلت یا درگیری های شان 
با خواهر و برادر، ممکن اســت به انتقادهای 
سخت، حتی خشونت والدین بینجامد؛ ضمن 
اینکه استرس های ناشی از کرونا و پیگیری اخبار 
کرونایی و حساسیت در رعایت نکات بهداشتی 
نیز ممکن است اضطراب های فراوان و در پی 
آن آسیب های روحی و روانی جبران ناپذیری را 
برای کودکان و نوجوانان به همراه داشته باشد؛ 
در چنین شرایطی پدر و مادر موظف هستند در 
کنار رعایت پروتکل های بهداشتی، برای حفظ 
سالمت خانواده، اقداماتی را برای حفظ امنیت 
روانی فرزنــدان در پیش  بگیرنــد و با رعایت 
نکات کلیدی در این زمینه، مانع آســیب های 
روحی و جسمی وضعیت موجود شوند. پیش 
از هر چیز الزم اســت با زبان مناســب ســن 
فرزند، او را با مفاهیمی نظیر ویروس و بیماری 
آشنا کنند و ضمن بیان علت ها و راه های شیوع 
کرونا، رفتارهای مراقبتی مانند دســت  ندادن، 
روبوســی نکردن، رعایت فاصله و شستشوی 

مداوم دســت ها را به آنها متذکرشوند؛ ضمن 
اینکه با آرامش و صبــوری به نگرانی های آنها 
پاسخ درســت دهند و از بروز عوارض روحی 
و اضطراب و استرس های بی علت جلوگیری 
کنند. برنامه ریزی مناسب و متنوع در شبانه روز 
و اســتفاده بهینه از فرصت های خانه نشینی، به 
فرزندان کمک می کند کمتر به رایانه، تلویزیون، 
تبلت و گوشی مشغول شــوند و از آسیب های 
اســتفاده بی رویه از این ابــزار در امان بمانند، 
همچنین آرامش روانی بیشتری را تجربه کنند. 
والدین الزم است مهارت های خودانضباطی 
را در فرزندان گســترش دهنــد. کم تحرکی و 
پرخوری، از آسیب های دیگر خانه نشینی است 
که آســیب های جبران ناپذیر جسمی و روانی 
فراوانــی را به همراه دارد. والدین الزم اســت 
با مدیریت درســت و تغذیه ســالم،مانع این 
آسیب ها باشند. همراه شدن والدین با فرزندان 
و انجام بازی های خانگی، ایجاد فضای شــاد 
خانوادگی و واگذاری مســئولیت های مناسب 
سن شــان، موجب خواهد شــد تــا فرزندان 
شرایط روحی و روانی بهتری داشته باشند و از 
آسیب های رفتاری ناشی از خانه نشینی طوالنی 
در امان بمانند.پیگیری مداوم اخبار رسانه ها و 
اطالع از آمار مبتالیان و مرگ ومیرهای ناشی از 
بیماری کرونا، ناامنی، ترس و اضطراب شدید 
را برای فرزندان به همراه دارد؛ والدین موظف 
هستند فرزندان را از بمباران خبری منفی حفظ 
کنند و اطالعات متناسب را با واژه هایی مناسب 

سن شان به آنها انتقال دهند.

ایمن وابستگی های 
   راه نرفته    

وانی فرزندان ونا و امنیت ر کر
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

»رحیم ُپرکــم« که مهندســی مکانیک خودرو 
خوانده اســت سالیان مدیدی در صنعت خودرو 
بوده و به واســطه کارش به کشــورهای مختلف 
سفر کرده اســت که موجب پیشرفت او در زبان 
و فعالیت های تولیدی شده اســت. او که دوران 
کودکی اش مانند اکثر بچه های دهه 60 با دوران 
جنگ تحمیلی همراه بوده است، درباره کارآفرینی 
خود می گوید: »من از کودکی آرزوی ســاخت 
اســباب بازی داشتم و در همان دوران با چند تکه 
چوب و چرخ یا تشتک نوشــابه، برای بچه های 
محل اسباب بازی می ســاختم. این آرزو ماند، تا 
اینکه سال 1۳۹6 که ســال خوبی در تولید ملی 

بود، جرقه ای در ذهنم زده شد که کارگاهی برای 
ساخت اسباب بازی ایجاد کنم.«

ُپرکم می گوید: »محبور بودم بیشتر دستگاه ها 
را نیز خودم بســازم. کارم را در کارگاه 1۵ متری 
شروع کردم که همچنان در همان کارگاه مشغول 
به تولید هستیم و 1۲ دســتگاه از 17 دستگاهی 
کــه در کارگاهم وجــود دارد را به واســطه علم 
مهندسی که می دانستم به شخصه طراحی کرده و 
ساخته ام، در واقع سازنده ایرانی، مواد اولیه ایرانی 
و دستگاه های دست ساز ایرانی است و یک سال 

طول کشید تا دستگاه ها را بسازم.«
»چوبیرو« به معنای حرکــت چوب، در این 

کارگاه کوچک ســاخته شــد: »از ســال 1۳۹7 
محصوالت را ساختیم و کم کم شروع به سفارش 
گرفتن کردیم و نگاه مثبت و پرمهر مشــتریان و 
اطرافیان باعث شد انرژی بیشتری روی کار داشته 
باشیم. در این کار همسرم ایده های اسباب بازی ها 
را پیشــنهاد می دهد و فرزندانم اســباب بازی ها 
را تســت می کنند تا از عدم شکستن آنها مطمئن 
شویم و عالوه بر آن گروه های دیگری در این کار 
مشغول شــده اند که حدود هفت نفر به صورت 
مستقیم با من کار می کنند و افراد متعددی نیز به 
طور غیرمســتقیم در کنار ما کار و کسب روزی 

می کنند.«

او کــه آینده ایــن کار را درخشــان می بیند، 
می گوید: »انتظار فروش ما در این حد نبود، ولی 
شرایطی پیش آمده است که خیلی از سفارش ها را 
با کمال احترام قبول نمی کنم. هدفی دارم، اینکه به 
ازای فروش هر محصول مبلغی را کنار بگذاریم 
که بتوانیم با آن، روزی یک پارک یا فضای ســبز 
به اســم چوبیرو ایجاد کنیم و عنــوان کنیم تمام 
اسباب بازی هایی که به واسطه چوب تولید شده، 
با پول هایی که پرداخت کرده اید، تبدیل به همین 

درخت ها شده است.«

 ساختن رؤیای کودکی
گفت وگــو با کارآفرین جوان رحیم ُپرکم

   چراغ    

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

وت!  سرآب ثر

یکی از مهم ترین چالش های موجود برای جوانان 
در عصر حاضر، داستان اشتغال یا به تعبیر بهتر 
راهی برای پــول در آوردن اســت. در یکی دو 
دهه پیش، هر کس می خواست شغلی آبرومند 
برای خودش دســت و پا کنــد و بتواند زندگی 
خود و خانــواده اش را اداره کند؛ بــه عالوه در 
خانواده های آن زمان توقعات از یکدیگر بســیار 
پایین تــر از چیزی بود که حاال وجــود دارد؛ اما 
در حال حاضر وقتی یک جوان می خواهد جنبه 
اقتصادی زندگی اش را سروسامان دهد، دیگر به 
دنبال آن زندگی آبرومندانه نیست؛ بلکه به دنبال 
یک زندگی رؤیایی است که مثال پنت هاوسی در 
فالن نقطه داشته باشــد یا به روزترین مدل فالن 
برند خودرو زیر پایش باشد و درآمدی که موجب 
شود به هر چه دلش می خواهد برسد؛ صد البته 
جوانی که پدر پولدار نــدارد و جایزه ای هم در 
قرعه کشی نبرده اســت، چطور می تواند به این 

سطح از ثروت دست یابد و به همه آن چیزهایی 
که توصیفش رفت، برسد.

اگر در سیستم اقتصادی موجود شروع به کار 
کند و تمام شانس های جهان به سویش رو کند و 
کار و بارش هم سکه بشود، حداقل ده سال زمان 
نیاز است که به نقطه مورد نظرش برسد؛ گرچه 
حتی اگر یک پزشــک متخصص هم باشد این 
کمترین زمانی اســت که می توان برای ثروتمند 
شدن متصور شد؛ اما متأسفانه بیشتر افرادی که 
می خواهند ثروتمند شــوند، دل شان می خواهد 
که یک شــبه به این ثروت برسند؛ پس چه راهی 
وجود دارد که با آن بتوان یک شــبه پولدار شد؟ 
شرکت های گلدکوئیســتی را قطعا به یاد دارید 
که چه ضــرری به مردم وارد کردند؛ مدیران این 
شرکت ها کوشیدند به مردم بگویند راه یک شبه 
پولدار شــدن را پیدا کرده اند؛ اما نه تنها کسی از 
این راه یک شبه پولدار نشد، بلکه اغلب اعضای 
آن بســیاری از دارایی های شــان را هم از دست 

دادند.
پس از آن، شرکت های شبه هرمی داخلی که 
عمدتا با مجوز هم روی کار آمده بودند، خواستند 
از همین سیاست استفاده و مردم را جذب کنند؛ 

اما این هم آن گونه که مردم انتظار داشتند، نبود و 
عده کمی توانســتند سودهای هنگفتی به دست 

بیاورند و مابقی متحمل ضرر شدند.
صف کشــیدن بــرای دالر، طال و ســکه و 
خرید و احتــکار کردن خودرو هــم از اعمالی 
بودند که برای دســتیابی به ثروت های نجومی 
انجام می شــدند؛ این کار هرچنــد ممکن بود 
در ظاهر ثروت افــراد را افزایش دهد، اما چون 
سبب می شــد ارزش پول ملی کاهش یابد، در 
واقع موجب زیان های هنگفتی برای همه مردم 
جامعه شد. حاال هم که بورس تبدیل به بازاری 
شده که افراد در آن به دنبال ثروتمند شدن هستند. 
چند ماهی می شود که به سبب حمایت دولت از 
بازار سرمایه، بسیاری پول خود را وارد این بازار 
کرده اند. شــاخص بازار اغلب صعودی است 
و قیمت ســهام باال می رود. افرادی به این بازار 
ورود کرده اند که ویژگی های این بازار برای شان 
تازگی دارد و آنها را نمی شناســند؛ بلکه فقط به 
دنبال سود هستند، آن هم بیشترین سود ممکن. 
این افراد همان کسانی هستند که وقتی یک روز 
قیمت سهام شــان به بازه منفی می رسد، اقدام به 
فروش می کنند؛ چون اصال نمی توانند با ضرر و 

زیان کنار بیایند. به نظر می رسد این افراد خیلی 
زود این بازار را هم رها کنند و به ســمتی دیگر 

هجوم ببرند.
مخلــص کالم اینکه ثروتمند شــدن آرزوی 
خوبی اســت و اینکه رفاه میان همه به مساوات 
تقسیم شود هم بسیار مطلوب است؛ اما آن کسی 
به معنای واقعی کلمه ثروتمند می شود که ظرفیت 

آن را داشته باشد.
هیجانی عمــل نکردن و صبور بــودن برای 
ثروتمند شدن، آن چیزی است که بسیاری ندارند. 
زمانی که یــک خودروی بــه روز و گران قیمت 
را زیر پای فردی می بینیــد، نباید فکر کنید این 
ثروت یک روزه به دســت آمده است؛ بلکه باید 
متوجه شوید صاحب این اتومبیل سال ها تالش 
کرده، بسیاری شــب ها نخوابیده، گاهی تا مرز 
ورشکستگی و نابودی سرمایه پیش رفته، استرس 
و اضطراب را به جان خریده و آن قدر ممارست 
و پشتکار به خرج داده است تا به نقطه ای که شما 
می بینید، رســیده است. او یک شبه پولدار نشده 
اســت؛ چه آنکه تقریبا همه افرادی که یک شبه 
پولدار می شوند، یک شبه هم همه چیزشان را از 

دست می دهند.

در مذمت آرزوی طی کردن راه صدساله در یک شب
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صداوسیما بزرگ ترین و تأثیرگذارترین رسانه کشور 
اســت و با وجود فعالیت شــبانه روزی شبکه های 
ماهواره ای و تخریب ها و هجمه هایی که علیه این 
رســانه از خارج و داخل صورت می گیرد، درصد 
قابل توجهی از مردم هنوز هم مشــتری رسانه ملی  
هســتند، رســانه ای که متعلق به همه مردم است 
و مردم هــم البته انتظاراتــی از آن دارند. از بحث 
اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ ســازی که پایه و 
مبنای وجودی یک رسانه در قد و قواره رسانه ملی 
است که بگذریم، بســیاری از مخاطبان انتظارات 
بیشتری از رســانه ملی دارند و آن اینکه رسانه باید 
وجه ظریفی هم داشته باشــد؛ در واقع رسانه باید 
بتواند اوقات فراغت مردم را هم به خوبی پر کند. در 
زندگی روزمره و به ویژه سبک زندگی شهری، افراد 
جامعه همواره در معرض هجوم اخبار و اطالعات 
ناخوشایندی هســتند که از کانال های مختلفی به 
سوی شان مخابره می شود. آنها پس از دست و پنجه 
نرم کردن با مســائل و مشکالت مختلف در طول 
روز، منتظرند تا ساعات باقی مانده را به گونه ای پر 
کنند که خستگی کار، تالش و امور روزانه از تن شان 
به در شود. در اینجا وظیفه صداوسیما تولید و پخش 
برنامه هایی اســت که با آن خواســته مخاطبان را 
اجابت کند. در واقع اگر بخواهیم به این پرسش که 
آیا صداوسیما توانسته آنچه را عموم مخاطبان انتظار 
دارند، در اختیارشان قرار دهد، پاسخ بدهیم، باید 
نگاهی به نوع برنامه ســازی ها در این رسانه داشته 
باشیم. به طور کلی چند نوع برنامه در صداوسیما، 
به ویژه در بخش سیمای رسانه  ملی ساخته می شود. 

 Bمجموعه های تلویزیونی
محصولی که در رســانه ملی بیش از همه ساخته و 
تلویزیونی است.  پخش می شــود، مجموعه های 
در ســال های اخیر و پس از آنکه متأسفانه بخشی 
از مردم به ســوی سریال های خارجی و شبکه های 

ماهواره ای جذب شدند، صداوسیما توان بیشتری را 
برای ساخت سریال به کار گرفت، حتی چند شبکه 
هم برای پخش ســریال های موجود در نظر گرفته 
شدند؛ یعنی در هر لحظه  از شــبانه روز به راحتی 
سریال های صداوسیما قابل دسترسی هستند؛ اما 
تکراری بودن سریال های این شبکه ها موجب شده 
است اقبال آنچنانی از ســوی مردم به آنها صورت 
نگیرد. گاهی آن قدر سریال های پرمخاطب در این 
شبکه ها تکرار شده و در هر نوبت سه بار بازپخش 
برای آن در نظر گرفته شده است که در اغلب موارد 
افراد نسبت به ســریال هایی که بسیار دوست شان 
می داشــتند حس تنفر پیدا کرده اند.از طرف دیگر، 
سریال های شــبکه خانگی که در بسیاری از موارد 
کپی برابر اصل ســریال های ترکیه ای هســتند، با 
داستان خیانت، تجاوز و دروغ که متأسفانه مخاطبان 
زیادی هم پیدا کرده، ســبب شــده اند سریال های 
تکــراری و همچنین ســریال های جدید تلویزیون 
با ســناریوهای ضعیــف نتواننــد جایگاهی برای 
خود پیدا کنند؛ البته تجربه دو مجموعه تلویزیونی 
»پایتخت« و »نون خ« در ســال های اخیر نشــان 
می دهد مردم به دنبال سریال هایی با درون مایه طنز 

هستند که حرف امروز مردم را هم بزنند. 

 Bبرنامه های گفت وگومحور
نوع دیگر برنامه ســازی در صداوسیما برنامه های 
گفت وگومحور یا »تاک شو« است. این نوع برنامه 
در همه جای جهان مرسوم است؛ اما مخاطبان دیگر 
مثل گذشته از این برنامه ها استقبال نمی کنند؛ البته به 
جز در مواردی که حضور هنرمندان و ورزشکاران، 
آن هم در قالب طنز موجب شده صحبت این افراد 
از شــعارها فاصله بگیرد و به همین دلیل توانسته 
اســت قدری بیشــتر مخاطبان را راضی کند؛ اما 
همین برنامه های طنز هــم که در یک دهه اخیر در 
تلویزیون متولد شده اند، خط سیرشان نزولی بوده 
است. »دورهمی« یکی از برنامه هایی بود که ابتدا 
پرقدرت آغاز شد، اما پس از آنکه بسیاری از عوامل 
یک به یک از آن جدا شــدند و بخش های نمایشی 
آن حذف شــد، جذابیت گذشــته را از دست داد 
و مخاطبان به ســبب گفت وگوهایــش آن را دنبال 
می کنند.»خندوانه« هم کــه در فصول مختلف با 
نوآوری هایی موجب فراهم آوردن لحظات مفرحی 
برای مخاطبان می شد، با شــیوع کرونا و در ایامی 
که مردم نیاز به روحیه و شــادی داشــتند، به بهانه 

کرونا میدان را خالی کرد و مخاطبان به اجبار باید 
قسمت های تکراری آن را تماشا کنند.

 Bبرنامه سازی برای غم و شادی
در کنار موضوع شــادی در رســانه ملی، موضوع 
ایــام عزا و ســوگ هم موضوعیــت دارد؛ چرا که 
تولید رسانه ملی باید پاسخگوی نیازهای متفاوت 
مخاطبان باشــد؛ البته با توجه به شئونات و آدابی 
که باید در چنین ایامی رعایت شــود. چنین چیزی 
محقق نمی شود مگر با مطالعه و برنامه ریزی دقیق، 
تــا از فرصت این ایام به نحو احســن برای تعظیم 
شعائر دینی اســتفاده شود و نیازهای مخاطبان هم 
تأمین شود.  در آســتانه ایام عزاداری سید و ساالر 
شــهیدان، حضرت اباعبدالله الحســین)ع( قرار 
داریم و امیدواریم امســال که با توجه به شــرایط 
کرونا، امکان برگزاری مراسم های عزاداری مانند 
سال های قبل وجود ندارد و به طور طبیعی به سبب 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی با رعایت پروتکل ها 
و محدودتر از سال های گذشته خواهد بود، رسانه 
ملی بتواند جبران مافات کند و با برنامه های مناسب 
این ایام شــور و حال و معنویت و عظمت نام و یاد 

عاشورا و کربال را در اذهان زنده کند. ان شاءالله.

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

ه« نوشــته 
َ
ت »قصه هــای َســر و 

»محمدرضا شمس«، 14 داستان 
آشــنا و قدیمی کوتاه است که از 
سوی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان وارد بازار کتاب شــده 
اثر داســتان های  این  اســت. در 
»خالــه قابلمــه«، »آینــه پری«، 
»درخــت غرغــرو«، »بــه دنبال 
و هندوانه«،  ماه پیشونی«، »گرگ 
و  »پســر  »زنگوله«،  »جــارو«، 

گرگ«، »آلوچه«، »خاله سوسکه«، »سال نو، خانه ی نو«، »لوبیای 
ه«، »کدو قلقله زن« و »فیل اومد آب بخوره« روایت شده 

َ
َســر و ت

ه« با تصویرگری »الهام کاظمی« 
َ
است. کتاب »قصه های َســر و ت

برای مخاطبان باالی چهار سال )خردسال( تهیه شده است.

قصه های َسر و َتِه 
اثر جدید محمدرضا شمس

   کتاب    

»پهلــوان  ســریال  نــگارش 
پهلوانان« درباره زندگی حسین 
گلزار، پهلوان نام آور و نامی ایران 
در استان کرمانشاه به نویسندگی 
و  حقیقت جــو«  »محســن 
»علیرضــا کمال پــور« در ژانر 
تاریخی در مرکز امور استان های 
سازمان صداوسیما ادامه دارد و 
تاکنون نیمی از متن ها به نگارش 
درآمده اســت. داستان در دوره 

ناصرالدین شاه اتفاق می افتد و قصه های مذهبی و عاشقانه ای 
را در دل خود گنجانده اســت. »نعمــت چگینی« که تاکنون 
تهیه کنندگی سریال های برادر، هاتف، کوله پشتی و... را به عهده 

داشته است، این سریال تاریخی را تهیه خواهد کرد.

پهلوانان  پهلوان   
سریال جدید تلویزیون

   تلویزیون    

برنامه گفت وگومحور تلویزیونی 
»مــا خانوما« بــه تهیه کنندگی 
»میثم دانش« بــا رویکردی نو 
و خالقانه بــرای دختران و زنان 
ایران زمین به زودی از رســانه 
ملی، در معرض دید مخاطبان 
قرار خواهد گرفت. »ما خانوما« 
یــک برنامــه هویت بخــش و 
شــو(  گفت وگومحور)تــاک 
است که با استفاده از یافته های 

پژوهشی مباحث مربوط به ســبک زندگی ایرانی اسالمی را 
بررســی می کند و در روایتگری آن سعی شده است عالوه بر 
رویکردهای سرگرم محورانه و جذاب، به صورت غیر مستقیم 
و مخاطب پسند مباحث و مسائل دختران و زنان بازنمایی  شود.

    رسانه ملی    

خانوما  ما 
برنامه ای ویژه سبک زندگی اسالمی

  سینمای شفاف
 سینمای پاک!

 سازمان ســینمایی اطالعات مالی مربوط 
به هزار و ۲۹ فیلم سینمایی و غیرسینمایی 
را که پس از انقالب اسالمی پروانه نمایش 
دریافت کرده اند، منتشــر کرد؛ در لیســت 
منتشر شده، اطالعات مربوط به سرمایه گذار 
و ســهامداران فیلم درج شــده است و اگر 
بابت فیلم تسهیالت مالی نیز دریافت شده، 
مشخص شده است. این اقدام اگرچه بسیار 
دیر محقق شــده، اما از چنــد لحاظ دارای 

ارزش است:
1ـ اجرای قانون انتشــار و دسترسی آزاد به 
اطالعات، یکی از دغدغه های مهمی است 
که در طول سال های اخیر، همواره به عنوان 
یک مطالبه وجود داشــته و از دستگاه های 
اجرایی خواسته شده است تا اطالعات خود 
را به صورت شــفاف و آزاد در اختیار مردم 
قرار دهند. تاکنون بیش از یک هزار دستگاه 
اجرایی و عمومی در کشــور به این جریان 
پیوسته اند و در این میان، سازمان سینمایی 
هــم یکی از دســتگاه هایی بود کــه انتظار 
می رفت در این زمینه اقــدام و اطالعات را 

منتشر کند. 
۲ـ یکــی از موضوعات مهــم در موضوع 
»سواد رســانه ای« شناخت منافع اقتصادی 
و سیاســی تولیدکنندگان یک پیام رسانه ای 
است؛ اگر سینما را به عنوان یک رسانه بزرگ 
که در انتقال پیام های فرهنگی و اجتماعی، 
حتی سیاسی کارکرد گسترده ای دارد، تلقی 
کنیم، در ایــن صورت، مهــم خواهد بود 
بدانیم چه کســانی و با چه اهدافی در پس 
هر فیلم یا داســتانی که به نمایش گذاشــته 
می شــود، قــرار دارند. از چنیــن منظری، 
انتشار اطالعات گواهی مالکیت و میزان و 
درصد سهاِم مالکاِن این فیلم ها بسیار مفید و 
ارزشمند خواهد بود. به ویژه اگر این روند، به 
صورت مستمر ادامه داشته باشد، قبل و بعد 
از تماشای هر فیلمی می توان آن را از منظر 

سواد رسانه ای تحلیل کرد. 
۳ـ یکــی از موضوعــات و دغدغه هایی که 
به ویژه در دو ســه ســال اخیر مطرح شده و 
با باز شــدن پای برخی مفسدان اقتصادی 
به پروژه های ســینمایی یا شــبکه نمایش 
خانگی، ابعــاد جدیدی پیدا کرده، موضوع 
ورود پول هــای کثیف به حــوزه فرهنگی 
کشور به ویژه صنعت نمایش است. انتشار 
دقیق مالکیت، سرمایه گذاران و سهام داران 
فیلم ها، این فرصــت را به مخاطبان و البته 
افراد مؤثر در ایــن حوزه می دهد تا با رصد 
بهتر این فضا، در مواقع ضروری از بروز این 
انحرافات پیشگیری کنند. موضوع پول شویی 
در سینما، موضوع جدیدی است که موافقان 
و مخالفان زیــادی دارد، اما یکی از راه های 
فهم درســت آن، انتشار شــفاف اطالعات 

است. 
4ـ ورود جریان پول های مشکوک و کثیف 
به ســینما در ســال های اخیــر، موجب به 
حاشیه راندن هنرمندان اصیل و به جای آن 
مطرح شدن برخی افراد جوان و جویای نام 
به عنوان »سلبریتی« است. از سوی دیگر، 
افزایش بی رویه دســتمزدهای سینمایی در 
برخی موارد، جریان ساخت آثار فاخر را نیز 

با دشواری هایی روبه رو کرده است. 
۵ـ انتشار این حد از اطالعات، اگرچه خوب 
است، اما کافی نیست. راه اندازی سامانه ای 
شــفاف در زمینه قراردادهای منعقدشده در 
فرایندهای ساخت آثار سینمایی هم باید در 
آینده ای نزدیک پیگیری شــود، تا هم بحث 
مالیاتی دســتمزدهای کالن شفاف شود و 
هم از اجحاف هایی که ممکن است در حق 
برخی سینماگران اصیل روا دارند، پیشگیری 

شود. 

مناسبت! برای  نا مناسب 
 نگاهی نقد گونه به برنامه سازی رسانه  ملی در ایام سال

دو یــا ســه هفته قبل بــود که تصمیــم عده ای 
از نماینــدگان مجلس یازدهم برای تشــکیل 
»کمیســیون ویژه خانواده« رســانه ای شد. این 
نمایندگان به اهمیت نهاد »خانواده«، نیازهای 
متنوع آن و لزوم توجه قوه قانون گذاری کشــور 
به این نیازها اشــاره و اعالم کردند با تشــکیل 
این کمیســیون ویژه، تأمین این نیازها با جدیت 
بیشــتری دنبــال خواهد شــد. هرچنــد دقیقا 
مشخص نشد باألخره این کمیسیون ویژه تشکیل 
می شــود یا نه، اما این خبر بهانه ای شد تا به یک 

نکته مغفول در قوه مقننه کشور اشاره کنیم و آن را 
به همه مسئوالن کشور در مجلس و دولت و نیز 

به همه فعاالن فرهنگی یادآوری کنیم.
یکــی از مهم ترین اجــزا و ارکان مجلس 
شورای اســالمی، »کمیسیون فرهنگی« است 
که به عنوان یکی از کمیســیون های سیزده گانه 
تهیــه طرح های  دائمی مجلس، مســئولیت 
کارآمد در حوزه های مختلف فرهنگی، از قبیل 
زنان و خانواده، جوانان، رسانه، کتاب، عمومی، 
فعالیت های دینی و مواردی از این دست و البته 
نظارت مؤثر بر این بخش ها را برعهده دارد؛ اما 
مشکل اصلی در هر دوره مجلس، این است که 
نه تنها کار مفید و مؤثری از سوی این کمیسیون 

انجام نمی شود، بلکه در ابتدای تشکیل مجلس، 
باید به زور و التمــاس، عده ای از نمایندگان را 
متقاعد کرد که این کمیسیون را برای عضویت 
انتخاب کنند تا عدد اعضای آن به حد نصاب 

برسد!
واقعیت این اســت که عرصه های مختلف 
فرهنگی در کشــورمان، از جمله حوزه زنان، 
خانواده و جوانان، مســائل بر زمین مانده کمی 
ندارد کــه در تمام این ســال ها، ظرفیت های 
ســاختاری مختلفی، از جمله شــورای عالی 
انقالب فرهنگی، رسانه ملی، وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، وزارت ورزش و جوانان، 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 

و باألخــره »کمیســیون فرهنگــی« مجلس 
می توانســته اند با هم افزایــی و هماهنگی آنها 
را رفع کنند؛ بنابراین مشــکل کالن کشــور یا 
مجلس، تشکیل کمیسیون ویژه خانواده نیست؛ 
بهره گیری از ظرفیت های کم نظیر کمیســیون 
فرهنگی و فراکسیون های مرتبط، مثل فراکسیون 
زنان و خانواده یا جوانان و امثال آنها، به موازات 
کار کارشناســی و مطالعاتی، اگــر مؤثرتر از 
نهادسازی ها و ساختارسازی های جدید نباشد، 
قطعا تأثیرش کمتر نخواهد بود. مسئله اصلی 
امروز در حوزه »فرهنگ« کشور، باور داشتن به 
»اولویت بودن فرهنگ« است، نه صرفا ایجاد 

ساختارهای جدید.

 یک تصمیم و یک نقد 
   برداشت    

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

حامد حسین عسکری
خبرنگار

امین پناهی
خبرنگار
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اکثر اســتارت آپ های فعال در حوزه آموزش 
به ویژه آمــوزش مهارت های تخصصی، در 
این ایام توانســتند کســب وکار خود را رونق 
و جامعه مخاطب خود را گســترش دهند؛ 
زیرا در ســایه شــیوع کرونا و از دست رفتن 
بسیاری از کســب وکارها، افراد برای حفظ 
معیشت خود به سمت یادگیری مهارت های 
درآمدزا متمایل شده اند که از جمله این دست 
مهارت ها می توان بــه مهارت های مرتبط با 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین 
مهارت های زبانی اشــاره کرد. استارت آپ 

پلتفرم های  ایرانی »دانــاپ« از جمله 
آموزشــی موفقی است که طی 

توانســته  اخیر  ماه های 
اســت به خوبــی از 
نیازهای  تأمیــن  پس 
برآید.  ایرانی  کاربران 
این پلتفــرم دوره های 

آنالیــن  آمــوزش 
ویدئویی است که در آن 

دانشــجویان می توانند با خرید 

دوره های آموزشی به راحتی فایل ویدئوهای 
دوره مربوطه را دانلود و روی دستگاه دلخواه 
خود مشــاهده کنند. عالوه بــر این داناپ به 
سیستم ارسال تیکت پیشرفته ای مجهز است 
که دانشــجو به راحتی می تواند پرسش های 
خود درباره دوره را به شکل کامال خصوصی 
از مدرس دوره بپرسد و پاسخ خود را دریافت 
کند که این موضــوع قطعا در یادگیری کامل 
دوره آموزشی مربوطه بسیار مؤثر خواهد بود. 
این اســتارت آپ ایرانی با هدف آسان سازی 
فرایند یادگیری همچنین ایجاد سهولت در 
ورود به بازار کار، شروع به فعالیت 
کرده اســت و بــا توجه به 
حوزه فعالیت خود 
نقش  می تواند 
قابل توجهی در 
رشد سطح دانش و 
مهارت های تخصصی و 
میزان  افزایش  آن  تبع  به 
ایران  در  اشــتغال زایی 

داشته باشد.

»فلزها بــه مرور زمان و در برابر هوا اکســید 
می شوند و از بین می روند« این جمله برداشت 
عمومی تمام شــیمی دان های جهان از روند 
تخریب فلزات است؛ اما اخیرا پژوهشگران 
مؤسســه  فناوری کالیفرنیا نوعــی باکتری را 
کشــف کرده اند که از فلز به عنوان منبع انرژی 
خود استفاده می کند و به مرور موجب اکسید 
شــدن آن فلز می شود. دانشــمندان مؤسسه  
فناوری کالیفرنیا موســوم بــه Caltec نوعی 
باکتری کشــف کرده اند کــه از منگنز تغذیه 
و از آن به عنــوان منبــع کالری خود اســتفاده 
می کند. بیــش از یک قرن پیــش، پیش بینی 
شده بود که چنین میکروب هایی وجود داشته 
باشند؛ اما تاکنون هیچ نوعی از آن ها کشف یا 
توصیف نشده بود.  اما باألخره دو پژوهشگر 
به نام »جــرد لیدبتر« اســتاد میکروبیولوژی 
محیط زیســت و »هانــگ یو« پژوهشــگر 
Na�  فوق دکتری در مقاله جدید خود در مجله
ture از کشــف باکتری فلزخوار خبر داده اند. 

اینها نخستین باکتری های کشف  شده هستند 
که از منگنز به  عنوان منبع سوخت خود استفاده 

می کنند. جنبه ای شگفت انگیز از میکروب ها 
در طبیعت این اســت که آنها می  توانند مواد 
به ظاهــر بعیدی ماننــد فلــزات را متابولیزه 
و انرژی قابل اســتفاده برای ســلول را تولید 
کنند. همچنین، مطالعه جدید نشان می دهد 
این باکتــری می تواند از منگنــز برای تبدیل 
کربن دی اکسید به زیســت توده استفاده کند؛ 
این فرایند »شیمیوسنتز« نامیده می شود.  پیش 
 از این، پژوهشگران از باکتری ها و قارچ هایی 
مطلع بودند کــه می توانند منگنز را اکســید 
کنند یا الکترون هــای آن را بگیرند؛ اما فقط 
ناشــناخته ای  میکروب های  می زدند  حدس 
وجود داشــته باشــند که بتوانند از این فرایند 
برای رشد خود بهره برداری کنند. کشف این 
 تصادفی بوده است.جالب آنکه 

ً
باکتری کامال

منشــأ این باکتری ها شــیر آب بود و آن گونه 
که پژوهش های این دانشــمند حکایت دارد، 
آب های زیرزمینی دارای این باکتری فلزخوار 
هستند و احتماال این کشــف بزرگ سرآغاز 
حل یکی از مهم ترین معضالت بشــر، یعنی 

زباله های فلزی خواهد بود.

نوآور

محســن رضایی: انفجار کم سابقه بیروت 

کامال مشــکوک اســت و بــا رفتارهای 
آمریکایــی اســرائیلی ســال های اخیر 
هماهنگــی و ســنخیت دارد. می تــوان 
سیاست اسرائیل و آمریکا را هیروشیمای 
معیشــت یا گندم نامید؛ زیرا بیشــترین 
مســئله ای که به عنوان پیش نیاز افزایش 
فشــار بر مردم مورد تهدید و آسیب واقع 

شده، معیشت و قوت مردم بوده است.

رئیس   ترامــپ،  عباســعلی کدخدایــی: 

جمهوری دروغگو و بدون شــرم! برای او 
فقط پیروزی خودش مهم اســت، به هر 
قیمتی که بتواند! حقیقــت هر آن چیزی 
اســت که او را برنده کند! آیا مردم آمریکا 
می توانند به او اعتماد کنند و آیا او می تواند 

نماینده خوبی برای آمریکایی ها باشد؟

رضا ســراج:  برکنــاری برایــان هوک از 

ریاســت »گروه اقدام ایــران« در وزارت 
خارجه آمریکا و جایگزینی الیوت آبرامز 
حاوی دو پیام مهم اســت؛ اول، شکست 
راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و 
دوم، گرایش آمریکا به رویکرد نیمه سخت 
بی ثبات ســاز که البته از ســر استیصال و 

محکوم به شکست است!

سیدعطاءالله مهاجرانی: برایان هوک برکنار 

شــد. ظاهرا چاهی که برای ترامپ و پمپئو 
می کند، به آب نرسید. حاال وقت آن است 
که کتابی درباره ایران بنویسد و مثل بولتون 
به جیب بزند؛ بگوید چرا نتوانست ایران را 
به مذاکره وادار کند و ناکام از سیاست رفت.

همه  ما این پیغام را روی گوشی خود دیده ایم: 
»به روزرســانی برای نصب آماده اســت«. 
 
ً
آیــا از این پیغام ســاده رد شــده اید یــا فورا
آپدیــت جدید را نصب کرده ایــد؟ تابه حال 
از خود پرســیده اید چرا باید به روزرســانی 
جدید را نصب کنیــد؟ آپدیت های اصلی یا 
به روزرســانی های سیســتم عامل، که اغلب 
اوقات فقط یک بار در ســال ارائه  می شوند، 
تغییرات اساسی در سیستم عامل و در قالب 
رابط کاربری ایجاد می کننــد؛ این تغییرات 
در تنظیمات گوشی، اپلیکیشن ها و... ایجاد 
می شود. بهتر است این نکته را در نظر بگیرید 
که آپدیت سیســتم عامل به 700 مگابایت تا 
1 گیگابایت حجم نیاز دارد؛ بنابراین پیشنهاد 
می شــود قبل از دانلود، از داشتن حجم کافی 
اینترنت مطمئن شوید. آپدیت های امنیتی که 
با نام پچ امنیتی نیز شــناخته می شوند، حجم 

زیادی ندارند و با تعداد بیشــتری در سال نیز 
عرضه می شــوند. پچ های امنیتی مشکالت 
سیستم  عامل را برطرف و از موبایل در مقابل 
هرگونه حمالت مخرب محافظت می کنند. 
زمانی که به روزرســانی گوشی های اندروید 
و ios در دســترس باشــد، موبایل با ارســال 
نوتیفیکیشن، شــما را مطلع می کند . نصب 
به روزرســانی به چند دقیقه  زمــان نیاز دارد؛ 
در نتیجه از داشتن شارژ کافی اطمینان داشته 
باشید. پیشنهاد می شــود موبایل برای نصب 
این فایل حداکثر 70 درصد شارژ داشته باشد؛ 
اگر هم شارژ کافی نداشــتید، در تمام مدت 
به روزرسانی موبایل را به شارژر وصل کنید. 
در آخر حتی اگر نصب به روزرســانی بیشتر 
از مدتی که انتظار داشــتید، طول کشــید، به 
هیچ عنوان موبایل را حین نصب آن خاموش 
نکنید. توصیه می شود به روزرسانی موبایل را 
زمانی انجــام دهید که وقت آزاد زیادی دارید 
و بــه موبایل تان نیاز نداریــد؛ زیرا این فرایند 
ممکن اســت تا ۳0 دقیقه حتی یک ساعت 

طول بکشد.

وز  همراِه به ر
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات
هنوز کاربران زیادی را می توان یافت که با شیوه 
شماره گذاری صفحات نرم افزار ورد آشنا نیستند 
و مطالب تایپ و ویرایش شــده خــود را بدون 
شماره گذاری، چاپ و منتشر می کنند. شاید در 
نگاه اول مشکل شماره گذاری نکردن صفحات 
جدی نباشــد؛ اما این مشــکل اهمیت خود را 
وقتی به خوبی نشان می دهد که ترتیب صفحات 
به هر دلیلی به هم خورده باشــد و نبودن شماره 
در هر صفحه، مرتب سازی سریع صفحات را با 
مشکل روبه رو کند؛ از این رو در این بخش شیوه 
شــماره گذاری صفحــات در نرم افزار محبوب 
Word را آمــوزش می دهیــم. در گام اول، فایل 

مورد نظر خود را در نرم افــزار Word باز کنید، 
 »Insert« ســپس از نوار باالی صفحه گزینــه
 Page را انتخــاب کنید. در قدم بعــدی گزینه
Number را انتخــاب کنید. بعد از انتخاب این 

گزینه، منویی با چند حالت پیشنهادی برای شما 
باز خواهد شد که معنای هر یک از آنها عبارت 

است از:
 Top of Page :بــا انتخــاب ایــن گزینــه، 
شــماره گذاری صفحات در باالی صفحه قرار 

خواهد گرفت.
Bottom of Page: بــا انتخــاب ایــن گزینــه 

شماره گذاری صفحات در پایین صفحه خواهد 
بود.

Page Margins: شــماره گذاری صفحات در 

سمت راست یا چپ صفحه را انتخاب می کنید.
Current Position: شماره گذاری صفحات در 

قسمت حاشــیه صفحات خواهد بود که در این 
صورت شــما نیاز به چاپگرهــای دقیقی دارید 
که حاشــیه فایل را نیز با دقت چاپ می کنند و 
هیچ میزان از حاشیه دچار مشکل چاپ نشدن 

نخواهد شد.
حاال که با شــیوه شــماره گذاری صفحات 
در نرم افزار Word آشــنا شــدید، ذکر این نکته 
هم خالی از فایده نیست که این نرم افزار دارای 
قابلیت های متعددی اســت که برای یادگیری 
ســریع آنها می توانید از نسخه های فارسی ساز 

Word استفاده کنید.

 شماره گذاری  صفحات
   ترفندستان    

قرار، تصویری

شــیوع کرونــا در جهــان و محدود شــدن 
ارتباطات فیزیکی مردم، موجب رونق گرفتن 
ارتباطات مجازی شــده است، به طوری که 
بر اســاس آمارها بخش عمده ای از اینترنت 
مصرفی کاربران صرف استفاده از پیام رسان ها 
و ارتباطات تصویری مبتنی بر آن می شود. البته 
در این بین سهم استفاده دانشجویان و کارکنان 
شرکت ها از ارتباطات تصویری بسیار بیشتر 
از سایر اقشار جامعه است؛ زیرا حفظ فعالیت 
 نیازمند ارتباط با 

ً
علمی و حرفه ای آنها عمدتا

دیگر همگروهان و همکاران شان است. با این 
حال تاکنون توســعه دهندگان پیام رسان های 
داخلی، توجه جدی به ایجاد و توسعه قابلیت 
برقراری تماس های تصویری با کیفیت و البته 
گروهی نداشــته اند؛ به همین دلیل نیز عمده 
بازار تأمین نیــاز ارتباطات تصویری کاربران 
ایرانی در دســت پیام رســان های خارجی و 
 آمریکایی است؛ اما خبر خوب اینکه 

ً
عمدتا

باألخره اپلیکیشــن ایرانی »قرار« با کیفیت 
HD آمــاده ارائه خدمات برای کنفرانس های 

گروهی به شماست.

حامد مظلومی
کارشناس رایانه

مهارت آموزی آنالین  
   استارت آپ    

فلزخوار باکتری   
   مجازستان    

یکی از دالیل شش دهه تداوم کنکور در کشور ما، 
درآمد باالی حاصل از فروش خدمات و محصوالت 
مرتبط با آن برای مافیای کنکور است که به گفته یکی 
از نماینــدگان مجلس، حجم درآمــد آنها بیش از 
10 هزار میلیارد تومان در ســال برآورد می شود. در 
این زمینه شاید بد نباشــد بدانید نخستین دانشگاه 
امروزی کشورمان در ســال 1۳1۳ تأسیس شد و تا 
ســال 1۳4۲ خبری از برگزاری کنکور سراسری در 
کشورمان نبود؛ زیرا تا پیش از این تاریخ دانشگاه های 
کشورمان به شکل محدود از طریق امتحان کتبی و 
مصاحبه اقدام به پذیرش دانشجو می کردند؛ اما در 
جریان اجرای سیاست آمریکایی انقالب سفید که 
با هدف ایجاد طبقه متوســط در کشورمان طراحی 
و اجرا شــد، سلســله پهلوی عالوه بر حمایت از 
گسترش شهرنشینی و تضعیف نظام تولید داخلی، 
تعداد و حجــم ادارات و نهادهای خدماتی دولتی 
را افزایــش داد تا اســتخدام در بدنه دولت یا همان 
پشت میز نشــینی و ارتزاق از پرداختی های دولتی، 

به مهم تریــن و جذاب ترین فرصت شــغلی برای 
جوانان بدل شود و کمتر جوانی رشد و ترقی خود را 
در کارآفرینی و تولید جست وجو کند؛ در نتیجه این 
شرایط، تب کسب مدارج دانشگاهی در کشورمان 
افزایش یافت و تعداد متقاضیان ثبت نام در دانشگاه 
بیش از ظرفیت پذیرش دانشــگاه ها شد؛ از این رو 
برای حل این مشکل و تقسیم بهتر صندلی ها موجود 
در دانشگاه ها، نخستین کنکور ایرانی در سال 1۳4۲ 
برگزار شد؛ البته شکل امروزی کنکور نخستین بار 
در ســال 1۳48 برگزار شــد؛ آن هم با این تفاوت 
که شرکت کنندگان به جای پاســخ به پرسش های 
تستی باید به پرسش های تشریحی پاسخ می دادند 
و رقابت 48 هزار شــرکت کننده در کنکور هم فقط 
بر سر کســب پذیرش از 1۲ دانشــگاه دولتی بود؛ 
زیرا در آن ایام هنوز ایده تأســیس دانشگاه های آزاد 
و خصوصی به ذهن کسی نرســیده بود. از آن زمان 
تا به امروز بیش از ۵0 بار آزمون سراســری ورود به 
دانشگاه ها برگزار شده اســت و هر ساله در آستانه 
برگزاری این آزمون، مطالبه حذف کنکور در سطح 
افــکار عمومی، رســانه ها حتی مجلس شــورای 
اسالمی مطرح می شود؛ اما امسال بر خالف گذشته 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، حجــم اعتراضات 
و انتقادات بــه چرایی برگزاری آزمون سراســری 
افزایش یافته است، به طوری که حجم قابل توجهی 

از کاربران فضــای مجازی با راه اندازی هشــتگ 
»سالمت دانشجو« خواهان تعلیق زمان برگزاری، 
حتی حذف کنکور شــده اند. خواهی نخواهی این 
مطالبه در بطن خود به این واقعیت اشــاره می کند 
که اطمینان بخشی های مسئوالن در زمینه تضمین 
اجــرای پروتکل های بهداشــتی در زمان برگزاری 
کنکور در افکار عمومی پذیرفته نشده است که این 
خود برای مســئوالن دغدغه منــد می تواند به مثابه 
زنگ هشــداری برای توجه به حوزه افکار عمومی 
و بازطراحی سازوکارهای تعامل دولت و نهادهای 
حاکمیتی با آن باشد. خوب یا بد، باید پذیرفت در 
عصر جدید و به سبب فراگیری ابزارهای ارتباطی 
و رسانه های تعاملی، به ویژه شبکه های اجتماعی، 
اقناع افــکار عمومی به یکی از مهم ترین ملزومات 

حکمرانی بدل شــده است و بی توجهی 
به آن می تواند هزینه های زیادی را به 

همراه داشته باشد که یک نمونه آن 
شکل گیری کمپین های مختلف 
بــرای  در فضــای مجــازی 
مخالفت بــا احکام، طرح ها 
و لوایــح نهادهای حاکمیتی 
 دشمن نیز 

ً
اســت که بعضا

به خوبی از این بســترها در 
بی اعتمادی  تزریق  راستای 

به اذهان عمومی بهــره می برد. مخلص کالم اینکه 
ماجرای طــرح مطالبه تعلیق برگــزاری کنکور در 
شــرایط کرونایی می تواند فرصتی برای بازخوانی 
نقاط ضعف و قوت نهادهای رسانه ای کشور و شروع 
فرایند بازسازی و بازطراحی سازوکار فعالیت آنها در 

عرصه مدیریت و اقناع افکار عمومی باشد.

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

 برگزاری کنکور در سایه نگرانی افکار عمومی

کنکور! وتکل  پر
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  بازنشستگان مستأجر را 
دریابید

مرخصی  چــرا   /09100000۴1۴
طلبکاری نیروهای پیمانی در ســامانه 

ثبت نمی شود؟
سال 7۹  ورودی   /091100073۴2
هستم. هنوز وام مسکن دریافت نکردم. 
با توجه به اینکه تورم در ساخت مسکن 
سر به فلک کشیده و اجاره مسکن زیاد 
و از توان ما خارج شــده است،  لطفا به 
گوش مسئوالن مربوطه برسانید که دارم 
بازنشسته می شوم، ولی هنوز وام مسکن 

نگرفتم.
0912000322۴/ ممنونم از شــما 
برای چاپ پیامکم، فکر نمی کردم چاپ 

کنید. به همین اندازه هم لذت بردم.
09120005022/ چــرا بــا وجود 
این همه تــورم، پــاداش پایان خدمت 
)بازنشســتگی( پایوران با تأخیر بعضا 
طوالنی به حساب شــان واریز می شود. 
»حیدری« از شهرســتان طارم اســتان 

زنجان.
09130003357/ عاقبــت ســهام 

بانک انصار چی شد؟
مســئوالن  از   /091۴000335۴
و محترم خواهشمندیم فکری  مربوطه 
به حال فرمــول پاداش پایــان خدمت 
کارکنان بکنید؛ با وضــع تورم دردی را 

دوا نمی کند.
09150002577/ رزرواسیون مراکز 
اقامتی و ســیاحتی را داخل اتوماسیون 

فعال کنید.
09150003125/می خواســتم از 
فرمانده محترم کل ســپاه، بپرسید چرا 
برای بســیجیان طرح امنیت که بیشتر 
مرزهــا دست شــونه تغییــر وضعیت 
نمی کنند؟ حداقل بسیجی کد دار بشن. 

با تشکر یا علی.
0917000650۴/ چــرا طرح حاتم 
لغو شــده؟ به خدا من بــرای ازدواجم 
روش حســاب کرده بودم، حداقل وام 
بدن خودمــون از فروشــگاه های دیگه 

وسایل تأمین کنیم.
0918000۴382/ به بنده ســال ۹۲ 
طرح حکمت ۲0 میلیــون وام دادن که 
با این وام خانه نمی شد خرید، زمین هم 
نداشتم که شــروع به ساخت کنم، بعد 
از 14 ســال داخل سازمان هنوز از خود 

خانه ندارم.
09180002133/ به داد همکارانی 
که به بازنشستگی می رسند، ولی خانه 

ندارند برسید.
09180002133/ همــه اســتان ها 
ارشدیت درجه داری و تکاوری گرفتند، 
به جز تکاوران کردســتان. با تشــکر، 

»ضیایی«
قانون ۲0  چــرا   /091900079۴1
درصد اضافه حقوق نیروهای مســلح 
نسبت به ســایر کارکنان دولت را اجرا 

نمی کند.
قانــون  چــرا   /091900079۴1
ارشدیت پیمانی و سربازی عین ارتش و 

ناجا اعمال نمی شود.
افزایــش  چــرا   /091900079۴1
حقوق رتبه بسیجی برای بعضی ها اعمال 

می شود و برای بعضی ها نمی شود؟
093500003266/ یکی از اقشــار 
آسیب دیده از وضعیت کرونا در سپاه، 
کارکنــان خرید خدمت و قــراردادی 
مراکــز اقامتــی و ســیاحتی و زیارتی 
هســتند. لطفا فرماندهان رده ها فکری 
به حال معیشت ما هم بکنند، با وجود 
تعدیل نیرو در برخی مراکز باز هم هزینه 
حقوق ما تأمین نشده است، چون مسافر 

نیست.

   روی خط    

معاونت نیروی انسانی سپاه در پاسخ 
به بخشــی از پیامک های ستون روی 
خط صبح صادق با ارسال نامه ای به 

دفتر نشریه اعالم کرد:
 با توجه به انتشــار درخواســت 
چنــد نفر از بســیجیان شناســه 8۹ 
صبــح  نشــریه   ۹۵7 شــماره  در 
صــادق درباره درخواســت افزایش مبلغ ســقف و ضمانت 
 این عزیــزان در بانک انصار پاســخ الزم به شــرح ذیل ارائه 

می شود:
برابر با ابالغیه شــماره ۲۵64 تاریــخ ۲۵ تیرماه 1۳۹۹، 
معاون محترم هماهنگ کننده سپاه، مبلغ سقف تعهد و ضمانت 
بســیجیان شناسه 8۹ در بانک انصار، در دوره اول خدمت ۲0 
برابر کل درآمد و در دوره دوم خدمت )از سال هفتم( 40 برابر 

کل درآمد تعیین شده است.   
پی نوشــت: بخــش زیــادی از پیامک هــای روی خــط 
درخواست های بسیجیان شناسه 8۹ است که در حال پیگیری 

وضعیت از معاونت نیروی انسانی سپاه هستیم.

افزایش سقف تعهد و ضمانت

»صبــح صــادق« در گفت وگــوی کوتاه و 
اختصاصی با »ســردار احمــد عبداللهی« 
معاون ســالمت، آموزش پزشــکی و دفاع 
زیستی سپاه وضعیت سپاه را در حوزه مقابله 
با ویروس کرونا و رونــد درمان و تولید دارو 
و واکسن این بیماری جویا شــد که در ادامه 

ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 BBBB آمادگــی وضعیــت  از  ســردار،   
بیمارســتان های سپاه برای پذیرش و 
درمان مبتالیان با توجه به دور جدید 
ابتال و پیش بینی های افزایش ابتال در 

پاییز و زمستان بگویید.
آمادگی بیمارستان های ســپاه همانند دور اول به 
قوت خود ادامه دارد و پیش بینی ها برای شــرایط 
ســخت تر که فرمودید پاییز و زمســتان است، با 
توجه به هم زمانی ابتالی آنفوالنزا و کرونا انجام 
شده است. به همه مراکز و بیمارستان ها ابالغ شده 
است نیازسنجی دارو، تجهیزات و اقدامات الزم 
را داشته باشــند و نیازمندی  ها، مثل دپوی دارو و 
تجهیزات انجام شود. تمام بیمارستان ها و مراکز 

درمانی مثل گذشــته در خدمت مردم هســتند و 
خدمات ارائه می دهند. ما در حال حاضر کاهش 
ظرفیــت نداریم و با همان رونــد اقدام می کنیم. 
در صورت نیاز افزایــش ظرفیت خدمات را هم 

خواهیم داشت. 

 BBBB اآلن وضعیت مراجعات به مراکز سپاه 
به چه شکل است؟

تعداد مراجعات و مبتالیان بستری شــده کمتر از 
موج اول نیست؛ اما با توجه به اشرافیت و آگاهی 
الزم، پایان یافتن ترس غیرواقعی و آمادگی ذهنی 
و تجهیزاتی مسئوالن بهداشت و درمان، التهاب 
گذشــته نیســت؛ ولی آمار مرگ ومیر روزانه در 
کشور نشان می دهد ابتال بیشتر از موج اول است. 

مردم هم به رعایت بهداشت عادت کرده اند. 

 BBBB اخیــرا رزمایش پیامبــر اعظم 1۴را 
داشــتیم؛ یکــی از دغدغه هایی که 
وجود داشت، ابتالی پاسداران درگیر 
در این رزمایــش به کرونا بود. در این 

زمینه گزارش کوتاهی بفرمایید.

در حوزه پایش ســالمت برخی پیشنهاد داده اند از 
همه کارکنان سپاه تست کرونا گرفته شود؛ اما این 
روش علمی نبود؛ چون ممکن اســت امروز فرد 
مبتال نباشــد و فردای آزمایش ابتــال پیدا کند؛ از 
این رو ما پایش ســالمت را فقط در مواردی مثل 
رزمایش داشتیم؛ اما برای رزمایش اخیر پیش بینی 
و تمهیداتی شد، از جمله تب سنجی دائم، تست 
دائم درصد اشــباع اکســیژن خون و تأکید بسیار 
ســخت روی رعایت پروتکل های بهداشتی. در 
این رزمایش به هیچ وجه ابتالی کرونا نداشتیم، از 
طرفی مثل بسیاری دیگر از رزمایش  ها، هیچ حادثه 

ترومایی هم در این رزمایش بحمدالله نداشتیم.

 BBBB در حوزه واکسن و داروی درمان کرونا 
سپاه موفقیتی داشته است؟

در حوزه درمان هم فعالیت های خوبی انجام شده 
است؛ در بحث واکسن مرحله حیوانی با موفقیت 
کامل و خارج از تصور ما به پایان رسید و به مرحله 
شرایط انســانی رسیده اســت تا روی داوطلبان 
آزمایش شــود. در نهایت بیش از چهار ماه تست 
انســانی روی داوطلبان طول می کشد و سعی ما 

این اســت که ان شاءالله قبل از پایان سال واکسن 
تولیدشده توسط سپاه را رونمایی کنیم. در حوزه 
دارو هم داروهای مختلفی تولید شــده اســت؛ 
امروز عالوه بر پالسماتراپی، درمان های دیگر را 
هم دنبال کردیم. چنــد دارو، از جمله داروهای 
حاصل از طب ســنتی هم به وزارت بهداشــت 

معرفی شده است تا پس از تأیید وارد بازار شود.

 معاون سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه

ونمایی می شود ونا تا قبل از پایان سال ر واکسن کر

با حضــور فرمانده کل ســپاه، جانشــین، معاون 
هماهنگ کننده و تعدادی از معاونان فرماندهی کل 
در ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه جلسه مشترک 

هیئت رئیسه فرماندهی و نمایندگی برگزار شد.
به گزارش صبح صادق »سردار سرلشکر حسین 
سالمی« در این جلســه با بیان اینکه سپاه یک نهاد 
منتظر جهاد نیســت، اظهار داشت: »در سپاه جهاد 
بی وقفه و غیرمنقطع جاری است. سپاه تنها نهادی 
است که از ابتدای تشکیل تا به امروز هرگز از جهاد 
خارج نشــده. این لباس جهاد بر اندام سپاه پوشیده 
است و آن طوری که روند رخدادها و حوادث عالم 
و به خصوص مواجهه انقالب اسالمی با مستکبران 
نشــان می دهد، این جهاد فعال پایان ناپذیر است.« 
وی ادامه داد: »ســپاه یک شجره ای است برآمده از 
یک میدان گسترده از جهاد؛ اما نکته مهمی که وجود 
دارد این است که شکل این جهاد مدام تغییر می کند 
و هرچه زمان  پیش می رود، نقش خود پاســداران 
در استمرار این مسئله گسترش پیدا می کند و نقش 
ســالح ها کمتر می شــود.« فرمانده کل سپاه ادامه 
داد: »ما آنچه که به عنوان تفاضل بین ســپاه و سایر 
نیروهای مسلح متعارف در جهان می شناسیم، ابزار 
نیست؛ یعنی هیچ وقت ابزارهای ما معیار فضیلت 
ما نسبت به دیگران نیســت.« وی با اشاره به اینکه 
قلب،  فؤاد، بصر و اذن سپاه است که آن را به عنوان 
یک هویت حقیقی منحصر به فرد از دیگران متمایز 
می کند، گفت: »سپاه قلبی دارد که به وسیله آن تفقه 
می کند و می اندیشــد؛ یعنــی صاحب عقالنیت، 
اندیشه و تفکر و آن هم با ماهیت انقالبی و اعتقادی 
اســت. ســپاه زبانی دارد که آن زبان، زبان اسالم و 
انقالب است. سپاه انبســاط دهنده عملیاتی تفکر 
راهبردی ولی فقیه است که در دامنه آن قله ایستاده 
و آن چشمه جوشــان حکمت را بر کالبد جامعه و 
در درون خودش جاری می کند.« ســردار سالمی 
ادامه داد: »ســپاه دارای گوشی است که می شنود؛ 
گوش سپاه به روی واقعیت ها بسته نیست؛ لذا یک 

قوه عاقله قــوی، یک بصیرت عمیــق، یک گوش 
شــنوا وجود دارد و اینها خصوصیات یک موجود 
زنده ای است که در جســت وجوی حقیقت است 
و به همین دلیل می توانیم ســپاه را معیار مجســم 
حقیقت بدانیم.« وی افزود: »سپاه میزان است؛ این 
میزان بودن سپاه درجه تفاضل اوست؛ یعنی اعتقاد 
ما این اســت که سپاه یک نهاد مرجع انقالبی است 
که نه تنها حافظ انقالب، بلکه الهام بخش و الگوساز 
اســت.« فرمانده کل سپاه با اشــاره به موقعیت و 
جایگاه حوزه نمایندگی در ســپاه ادامه داد: »حوزه 
نمایندگی مظهر بیان سپاه است؛ یعنی وقتی معاونت 

سیاسی با هادیان سیاسی برای ناوبری سیاسی سپاه 
و جامعه تالش می کند، این کالم سپاه است که دارد 
منتقل و منتشر می شــود.« وی افزود: »خود حوزه 
نمایندگی در سپاه هم همین ویژگی های سپاه را دارد 
و یک دستگاه مرجع است؛ یک دستگاه مختصات 
مرجعی اســت که دیگران موقعیت خودشان را در 
انقالبی بودن، والیی بودن، اعتقادی بودن و مکتبی 
بودن با آن می ســنجند.« فرمانده کل ســپاه با بیان 
اینکه حوزه نمایندگی نقش برجســته و ممتازی را 
در صیانت از سپاه دارد، ادامه داد: »در سپاه اعتقاد و 
ایمان و بصیرت و بینش سلسه مراتبی نیست؛ یعنی 

 فرمانده کل سپاه باید 
ً
این قاعده وجود ندارد که حتما

به اندازه ای که از یک درجه داری یا ســربازی که در 
موقعیت سازمانی باالتر است، حتما ایمان باالتر، 
درک باالتر، بینش و بصیرت باالتری داشته باشد.« 
وی تأکید کرد: »همه آدم های سپاه باید بصیر، مؤمن 
و متقی باشند، به اندازه هم؛ ما چنین قاعده ای نداریم 
که آدم هایی که در سطوح مدیریت پایین تری هستند، 
از ایمان کمتری هــم برخوردارند؛ برای همین کار 
سخت است؛ یعنی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در استان، باید به اندازه خود نماینده ولی فقیه در سپاه 
صاحب فضیلت، بصیــرت، عمق، معنا و معرفت 

باشد تا بتواند این معرفت را به آحاد پاسداران منتقل 
کند؛ یعنی واقعا انتقال و رواج معرفت و معنویت و 
بینش و دانــش و بصیرت و... که خیلی کار بزرگی 
است.« فرمانده کل سپاه در پایان گفت: »نمایندگی 
موظف به تبلیغ و ترویج معارف دین در سپاه است 
و چون سپاه باید آینه معارف اسالمی باشد، این کار 
بسیار مهمی است. سپاه یک نهاد الگوست، میزان 
نماد انقالب و آینه تمام نمای فضائل انقالب است؛ 
به تعبیر امروزی، برند انقالب اسالمی است؛ لذا هر 
کجایی که نگاه می کنیم، باید فضیلت ها و ارزش ها 

در عمل و کالم موج بزند.«

 »حجت االسالم والمســلمین عبدالله حاجی 
صادقی« نیز در این جلسه با بیان اینکه باید شکرگزار 
درگاه الهی باشــیم، چراکه بر ما منت نهاد و توفیق 
حضور در بهترین و بی بدیل ترین نهاد سنگرنشــین 
انقالب، نهاد والیت مدار ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را عنایت فرمود،  گفت: »همکاران بنده در 
این دوران تمام تالش شان این است که همان خواسته 
و همان اصل اساســی که حضرت عالی بارها بر آن 
تکیه داشته اید را دنبال کنیم و آن هم تحقق تدابیر و 
مطالبات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( است. 
بزرگ ترین اصل ما رفع دغدغه های حضرت آقاست 
که خوِد او نعمتی بی بدیل برای امت اسالمی است.« 
نماینده ولی فقیه در ســپاه با بیان اینکه در قانون، 17 
وظیفه بــه مجموعه حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 
ســپاه ابالغ شده و در احکام امام خمینی)ره( و امام 
خامنه ای)مدظله العالی( هم 14 وظیفه ســنگین به 
نمایندگی واگذار شده است که در سه محور هدایت 
و تربیت، صیانت، حفاظت و پاسداری از پاسداری 
و امین رهبری بودن و ارسال گزارش محضر ایشان 
به منظور استحضار می توان آنها را جمع بندی کرد،  
افزود: »قلمروی مشخص شــده بــرای نمایندگی 
توســط حضرت آقا در این ســه بخش پاسداران، 
بسیجیان و خانواده آنهاست که این قلمروی سنگین 
عالوه بر خود نهاد ســپاه، وظیفه ســنگینی برای ما 
ایجاد کرده اســت.« نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه 
داد: »همه چیز در ســپاه شدنی است؛ همه چیز با 
اراده انســان های بزرگ تحقق یافتنی است که سپاه 
خیلی از ناشدنی ها را شدنی و خیلی از غیرممکن ها 
را ممکن و محقق ســاخت. خواسته ما این است 
که کمک ما کنید، هدایت کنیــد، مدیریت کنید و 
زمینه هایی را که بتوانیم این دســتورات الزم االتباع 
حضرت آقا را محقق کنیم، فراهم کنید، به خصوص 
در سه محور ارتقای بصیرت دینی، ارتقای معنویت 
و ارتقای روحیه جهادی و انقالبی که جزء تأکیدات 

حضرت آقا در حکم بنده است.«

سرلشکر سالمی در جلسه مشترک فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در سپاه

 جهاد  پاسداران بی وقفه است

   مسئول پاسخ گو    

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

دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی 
و محرومیت زدایــی ســپاه گفت: در 
راســتای اجرای تدابیــر رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالــی( مبنــی بــر 
مردم یاری،  مردم دوستی،  مردم داری، 
محروم نــوازی، محرومیت زدایــی و 
خدمت رســانی به مــردم در جهت 
ایجاد امنیت پایدار و کمک به توسعه کارآمدی نظام، مأموریت 
این قرارگاه ریشــه کن کردن فقر و زدودن محرومیت از چهره 
کشور است. »ســردار ســیدضیاءالدین حزنی« با اعالم این 
مطلب، در ادامه اظهار داشــت: »در بحث محرومیت زدایی 
مجموعه اقدامات فوری)حیاتی( ضروری و عادی را داریم؛ در 
سراســر کشور مناطق کمتر برخوردار را مورد مطالعه قرارداده 
و بعد از نیازســنجی آن منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی و 
نوع فرهنگ، برنامه های خود را اولویت بندی و بر مبنای آن اقدام 
می کنیم.« وی افزود: در قرارگاه طرح های کوچک و زودبازده و 
قابل اجرا از سوی ساکنان بومی را که فاقد پیچیدگی های فنی و 

تخصصی باشد در مرحله اول اجرا می کنیم.«

ودبازده  ح های ز طر
   خبر    

با  مرکــز خدمــات کارکنان ســپاه 
اعالم این که مدت زمان اســتفاده از 
کارکنان  یکسان سازی  کارت  سهمیه 
شاغل و بازنشســته برای سال 1۳۹8 
باتوجه به وضعیت کرونا در کشــور و 
محدودیت زمان استفاده از سهمیه ها 
در مراکــز تملیکی یا طــرف قرارداد 
یکسان ســازی که قرار بود تا انتهای اردیبهشت ماه پایان یابد، 
تا پایان شــهریور ماه 1۳۹۹ تمدید شد. همچنین این مرکز با 
اعالم این که سهمیه واریزی در کارت یکسان سازی برای هر نفر 
عائله جاری پاسداران و بازنشستگان سپاه ده هزار تومان تعیین 
شده اســت اعالم کرد: این سهمیه برای همه پاسداران، درجه 
داران، افســران جزء، افسران ارشد، ســرداران و بازنشستگان 
به یک اندازه بــوده و در قالب یک نظام عدالت محور اجرایی 
شــده است.این مرکز خاطر نشان کرد: با توجه به تعداد باالی 
عزیزان پیشکسوت بازنشسته، شاغل و ایثارگر سپاه، این طرح 
در راستای یکسان سازی خدمات و عدالت محوری، تعداد قابل 

توجهی از افراد جامعه را شامل می شود.

تمدید مهلت
   بخشنامه    



قبیله عشق

 فرمانده
 گروه دستمال سرخ ها

یک بار در سرپل ذهاب داخل یک 
گاراژ متروکه ســه قطعه مرغ پیدا 
کردم و چون صاحبی نداشــتند، سرشان را 
بریــدم؛ البته تصــورم ایــن بود کــه این 
زبان بسته ها اگر از گرسنگی نمیرند، خوراک 
ســگ های ولگرد می شــوند. بــه هرحال 
آوردم شان پیش سایر بچه ها و داشتیم پرشان 
را می کندیم که در همین حین گفتند اصغر 
وصالی آمد. سریع همه بچه ها جیم شدند. 
من ماندم و این سه تا مرغ سربریده. اصغر آقا 
تــا من را در آن هیبت دید، گفت: »مرتضی 
اینها چیه؟« گفتم: »بی صاحب مونده بودن، 
سرشون رو بریدم.« نگاهی به من انداخت 
که یعنی از تو انتظار نداشــتم. بعد برگشت 
گفت: »یعنی هرچی گیر آوردی باید سرش 
رو ببری؟« داشتم از خجالت آب می شدم 
که ادامه داد: »برو پیش خواهر مریم بگو از 
پول خودم به قــدر ارزش این مرغ ها بدهد، 
بریز به حســاب 100 امــام.« او نمی گفت 
شرایط جنگی است و ما هم داریم برای این 
مملکــت می  جنگیــم و ایــن مرغ هــای 
بی صاحب را بخوریم. حساب ذره ذره همه 

چیز را داشت تا حقی از کسی ضایع نشود.
 به نقل از هم رزم شهید
 علی اصغر وصالی

»علی اصغر وصالی طهرانی فرد« در ســال 
1۳۲۹ در منطقــه دوالب تهران به دنیا آمد. 
وی در ســال های جوانی توانست با مشقت 
فــراوان از ایــران خارج شــود و دوره های 
چریکی را میــان مبارزان فلســطینی طی 
کنــد. نیروهای تحت امــر وصالی به دلیل 
بستن دســتمال ســرخ برگردن های شان به 
»گروه دستمال ســرخ ها« شهرت داشتند. 
روز تاســوعای ســال 1۳۵۹ تصمیم گرفته 
شد عملیاتی برای روز عاشورا تدارک دیده 
شود. حوالی ظهر عاشورا، وصالی در تنگه 
حاجیان از ناحیه سر هدف گلوله قرارگرفت 
و بر اثر همین جراحت، مصادف با چهلمین 
روز شهادت برادرش »اسماعیل« به شهادت 

رسید.

شماره ۹6۲ |  دوشنبه  ۲۰ مرداد 1۳۹۹
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نکته نظر

جای شما اینجا نیست
نکته: می گویند زمانــی که قرار بود دادگاه 
الهه برای رسیدگی به دعاوی انگلیس در 
ماجرای ملی شــدن صنعت نفت تشکیل 
شــود، در محل دادگاه، پیشــاپیش جای 
نشستن همه شــرکت کنندگان تعیین شده 
بود. دکتر مصدق بــه نمایندگی از هیئت 
ایــران، روی صندلی نماینده انگلســتان 
نشست.  قبل از شروع جلسه، یکی دو بار 
به دکتر مصدق گفتند که اینجا برای نماینده 
هیئت انگلیسی در نظر گرفته شده و جای 
شما آنجاست، اما پیرمرد توجهی نکرد و 
روی همان صندلی نشست. جلسه شروع 
شــد و قاضی رسیدگی کننده به مصدق رو 
کرد و گفت شــما جای نماینده انگلستان 
نشسته اید، جای شما آنجا نیست. در این 
هنگام مصدق به صدا در آمد و گفت: شما 
فکر می کنید نمی دانیم صندلی ما کجاست 
و صندلی نماینده انگلیس کدام اســت؟ 
نخیر. می دانیم. علت اینکه چند دقیقه ای 
روی صندلی دوستان نشستم به خاطر این 
بود تا دوستان بدانند برجای دیگران نشستن 
یعنی چه؟ سال هاست دولت انگلستان در 
سرزمین ما خیمه زده و کم کم یادشان رفته 
که جای شان اینجا نیست و ایران سرزمین 

آبا و اجدادی ماست نه سرزمین آنان.
نظر: در دفــاع از تمامیت ارضی و 
منافع ملی، همه با هر سلیقه و گرایشی 
باید در میدان باشند. سخن از مذاکره یا 
امید به تغییر و تحوالت در آمریکا و دل 
بستن به فالن حزب فقط فرصت ها را 
از بین می برد و شرایط را به نفع دشمن 

تغییر می دهد.

 از غدیر تا محرم...
کوچه های مزین به پرچم های سبز و سرخ 
یاعلــی)ع( و یاحســین)ع(، خط خوش 
نستعلیق نشسته روی پارچه های سرتاسری 
عرض خیابان »الحمدلله الذی جعلنا من 
المتمسکین بوالیة علی بن ابی طالب)ع( و 
المعصومین)ع(«، خاطرات ماست  ائمه  
از غدیر.غدیری که با آن بزرگ شده ایم تا 
از غدیر به کربال برسیم، به محرم برسیم، 
اما این روزها کرونا ســایه ســیاه و شومی 
روی خاطرات گذشته مان انداخته است. 
مهربانم، ای حاضرغایــب، »الهی عظم 
البالء« ی ما از ناامیدی نیســت، بلکه از 
باختن است. باختن این  روزها، روزهایی 
که از کف می روند و دیگر بازنمی گردند و 
چه بد آنکه آن روز، غدیر باشــد، محرم و 
صفر باشد، آقاجان ما برای درک این روزها 
و برای عزاداری در محرم حسین)ع( انتظار 
کشیده ایم. برای دیدن پارچه های سیاه عزا 
که از تمام ســفیدی های عالم روشن ترند 
گریه ســر داده ایم و خواسته ایم نکند زنده 

باشیم و محروم از محرم حسین)ع(.

حسن ختام

   تلخند    
مکرون در لبنان / کارتونیست: محمود رفاعی از اردن

امام صادق)ع(: »دوست ندارم جواناِن شما را جز در دو حالت ببینم: دانشمند یا دانش اندوز؛ اگر جوانی 
چنین نکند، کوتاهی کرده و اگر کوتاهی کرد، تباه ساخته و اگر تباه ساخت، گناه کرده است و اگر گناه کند، 

سوگند به آن کس که محّمد)ص ( را به حق برانگیخت، دوزخ نشین خواهد شد.«
 )امالی طوسی، ص 303، ح 60۴(

یا دانشمند یا دانش اندوز
   صادقانه    

هرگاه از خوشبختی کسانی  که دوست مان ندارند، خوشحال شدیم. هرگاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق 
خود گذشــتیم. هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند، هدیه دادیم. هرگاه خوبی ما به علت نشان 
دادن بدی دیگران نبود. هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم. هرگاه به بهانه  عشق، از دوست داشتن دیگران 
غافل نشدیم. هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود. هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم 

شد، مگر زمانی که وجودمان آرام بخش دیگران باشد. هرگاه باالترین لذت ما شاد کردن دیگران بود... 

چه وقت انسان بزرگی می شویم؟
   صبحانه    

در عملیات فتح المبین که برای اولین بار تیپ خودمان را تشکیل داده 
بودیم، تعدادی از بچه های کم سن و سال به منطقه اعزام شده بودند. 
آن زمان از اعزام اینها جلوگیری می شد، ولی با ترفندهای مختلف می آمدند؛ 
برای نمونه سنگ ریزه  توی پوتین های شان می گذاشتند که بلندتر دیده شوند، یا 
با مداد و خودکار برای خودشان ریش و سبیل می کشیدند. مرسوم ترینش هم 
 تمام بچه های کم سن و سال این کار را 

ً
دست کاری شناســنامه بود که تقریبا

انجام می دادند. روز سوم عملیات فتح المبین )۵ فروردین 1۳61(، چند نفر از 
همین رزمنده های نوجوان قصد داشتند به سوی خط بروند. من اجازه ندادم. 
هر چه اصرار کردند، موافقت نکردم. چند ساعت بعد، شنیدم همین بچه ها 
تعدادی عراقی را اسیر کرده اند و با خودشان به مقر تیپ در چاه نفت آورده اند. 
سراغ شان رفتم و با تعجب پرسیدم: »جریان چیه؟ عراقی ها کجا بودند؟« یکی 
از آنها گفت: »بعد از اینکه شما اجازه حضور در خط را به ما ندادی، در حال 
بازی و جست وخیز به سوی ارتفاعات رفتیم. سالح هم نداشتیم. میان راه، لوله  
اگزوز ماشینی را پیدا کردیم. آن را برداشتیم و مانند آرپی جی به اطراف نشانه 
رفتیم. ناگهان این عراقی ها از پشت سنگر بیرون آمدند. دست ها را روی سر 
گذاشتند و تسلیم شدند.« با کمک مترجم از یکی از عراقی ها پرسیدم: »این 
بچه ها اسلحه نداشتند، چرا تسلیم شدید؟« پاسخ داد: »اسلحه  جدیدی که تا 

به امروز ندیده بودیم، دست اینها بود.«

برشی از کتاب »حاج قاسم  ـ2«، خاطرات سپهبد شهید سلیمانی

   سردار دل ها    

وزی! اگز اسلحه 

 
ً
بسیاری از ویتامین ها می توانند سالمت پوست را بهبود بخشند، خصوصا

در افرادی که کمبود ویتامین دارند. ســوء تغذیه می تواند طیف وسیعی از 
مشکالت پوستی را ایجاد کند؛ بنابراین داشتن رژیم غذایی متنوع و پر از 
مواد مغذی یکی از بهترین کارهایی است که شخص می تواند برای سالمتی 
پوست خود انجام دهد. بعضی ویتامین ها نقش بسیار مهمی در شفافیت 
و زیبایی پوست دارند. ویتامین C یک آنتی اکسیدان طبیعی است و روند 
پیری پوست را کاهش می دهد، همچنین به تولید کالژن در پوست کمک 
 C می کند. مرکبات، کلم بروکلی، اسفناج و توت فرنگی سرشار از ویتامین
هستند. سعی کنید هر روز صبح یک لیوان آب مرکبات میل کنید. استفاده 
از ویتامین C موضعی به طور مستقیم روی پوست می تواند موجب بهبود 
خاصیت ارتجاعی شود و به داشتن پوست جوان تر و روشن تر کمک کند.  
ویتامین D از متابولیسم سلولهای پوست پشتیبانی می کند و به رشد و ترمیم 
پوست کمک می کند. منابع مفید ویتامین D شامل محصوالت غنی شده 
مانند شــیر، ماهی سالمون، ماهی شمشیری، قزل آال و ماهی تن است. از 
ویتامین E مانند ویتامین C، به عنوان یک آنتی اکســیدان می توان نام برد. 
کارکرد اصلی آن در مراقبت از پوســت، محافظت در برابر آفتاب است. 
ویتامین E در صورت اســتفاده روی پوست، نور UV مضر از خورشید را 
جذب می کند؛ بنابراین به جلوگیری از لکه های تیره و چین و چروک کمک 
می کند. آجیل و دانه هایی مانند بادام، فندق، تخمه آفتابگردان و همچنین 
جوانه گندم منابعی عالی ویتامین E هستند. برای دانستن دیگر ویتامین های 

موثر در بهبود پوست هفته آینده این ستون را بخوانید.

   سالمت    

یبایی ز ویتامین های   
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

در جست وجوی شغل
این جمع که بنشسته چنین بر لب جوییم

ای دوست مپندار که مستان سبوییم!
 یک عده جوانیم که در حسرت شغلیم
وارفته چو شلغم ز خجالت چو لبوییم

 پرونده به دستیم و به هر دفتر و شرکت
زنبیل نهادیم که یک شغل بجوییم

 صد حیف علی رغم تخصص و صداقت
پیوسته به دنبال کپی های دوروییم

  دنبال یکی لقمه از این کوی به آن کوی
از صبح به شب قلقله زن همچو کدوییم!

 از بخت بد ماست که با این قد رعنا
تا خرخره در زیر ِگل قرض فروییم!

لهف
َ

 یک ریز بزاییم در این وضع َهش
بی آنکه چنان دختر همسایه بشوییم!

 دردی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
وقتش شده انگار که با شیخ بگوییم:

 »یک لحظه بیارام که از فرط گشایش
چون قالی بشکافته محتاج رفوییم«

 ما دلخوش آنیم که بیکار نمانیم
بی شغل بباید ز جهان دست بشوییم

مهدی امام رضایی

   کشکیات    

 امروزه پیشــرفت تکنولــوژی و عصر اطالعــات الکترونیکی موجب 
شده اســت تا کتابخانه های دیجیتالی جایگاهی ویژه در علم اطالعات 
و دانش شناســی پیدا کنند، جایگاهی که هر روز بر محبوبیت آن افزوده 

می شود و استقبال از آن دوچندان شده است. 
کتابخانه دیجیتالی »تبیان« امروز با گذشــت یک دهه از فعالیت خود 
توانسته است ضمن ارتقای استانداردهای بین المللی و ارتقای خدمات 
به کاربران، منابع رایگان خود را در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به 
بیش از 100/000 منبع برساند؛ از دیگر ویژگی های برجسته این کتابخانه 
می توان به فهرست نویسی منابع براساس استاندارد بین المللی، نیز استفاده 
از اصطالح  نامه های فرهنگی فارســی»اصفا« و »علوم اسالمی« به سه 
زبان فارسی، انگلیسی و عربی برای دسته بندی موضوعی منابع اشاره کرد؛ 
همچنین اتصال به پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی، قابلیت تطبیق و تبادل 
متادیتا با سایر پایگاه ها بر اساس استانداردها و حرکت بین مدارک مرتبط 
از طریق مستند مشاهیر و موضوعی از دیگر ویژگی های برجسته کتابخانه 

دیجیتالی تبیان است.
 از مهم تریــن خدماتی کــه در کتابخانه دیجیتالی تبیــان به کاربران 
ارائه می شــود، می توان به »پرســش از کتابدار«، »ارسال منابع از سوی 
کاربــران«، »فیش برداری و یادداشــت برداری«، »نقد و بررســی منبع 
از ســوی کاربر«، »مــرور الفبایی منابــع«، »اشــتراک گذاری منابع با 
کاربران«، »کتابخانه شخصی با قابلیت های مدیریت و سازماندهی منابع 
 ارســالی و مورد عالقه« نیز اشاره کرد. کتابخانه دیجیتالی تبیان با آدرس

 library.tebyan.net از طریق شبکه جهانی وب قابل دسترسی است.

   پیشنهاد هفته    

کتاب در خانه!

  www.pasdaraneahleghalam.ir 


