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نگاه

قلب حقیقت!

همزمان با ســالروز میالد پیامبر 
اعظم)ص(، رهبر حکیم انقالب 
با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات تعدادی 
از محکومان موافقــت کردند. تفاوت عفو 
رهبری در این دوره، همچون دو دوره اخیر با 
موارد قبل تر در شمولیت آن برای محکومان 
امنیتی بود، اما متأسفانه این مهم آنطور که 

باید مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت!
امام خامنه ای سال گذشته کمتر از یک 
ماه پس از اغتشاشــات آبان، در پاســخ به 
گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
درباره نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان 
و مصدومــان آن حوادث، تأکیــد کردند: 
»نســبت به افراد مشــکوک در هر گروه با 
جهتی که به رأفت اسالمی نزدیک تر است 
عمل شــود.« بر این اســاس شــهروندان 
عــادی که در میانــه درگیری ها جان باخته 
بودند، شهید محسوب شــدند، از خانواده 
قربانیانــی که در جریــان اعتراض ها جان 
خود را از دســت داده بودنــد، دلجویی و 
به آنها دیه پرداخت شــد و  تاکید شــد که 
حساب آشوبگرانی که مسلحانه با نیروهای 
حافظ امنیت درگیر و کشــته شده اند نیز از 

خانواده های آبرومند آنها، جدا شود.
نوع مواجهه رهبر معظم انقالب با کسانی 
که می توان از آنان با قید »مخالف« یاد کرد 
یعنی افرادی که بــرای ابراز مخالفت خود 
با نظام اسالمی اقدام به حرکات مسلحانه 
کرده اند و توجه بــه خانواده های آنان، تنها 
از یک حاکم اســالمی بر می آید که از باب 
عدالت، رأفت اســالمی و رعایت حقوق 
مصدومان و کشته شدگان و خانواده های آنان 
حکم صادر می کند و این مهم نشئت گرفته 
از اصل اساسی حاکم بر رفتار معصومان به 
ویژه پیامبر اعظم)ص( است که با رحمت، 
شفقت و مدارا با مخالفان برخورد می کرد؛ 
یعنی تا آنجا که ممکن بــود، قائل به مدارا 
و چشم پوشــی از خطاها بودنــد، اما وقتی 
مخالفان، اســاس دعوت پیامبــر و اصول 
تغییرناپذیر دین را هدف قرار می دادند و به 
اقدامات عملی در این راه دست می زدند، 
آن حضرت چاره ای جز برخورد نداشــتند 
و این نوع برخورد همواره در راستای حفظ 

دین و هدایت مردم صورت می گرفت.
این سیره و منش رهبر حکیم انقالب در 
حالی است که متأسفانه رسانه های جریان 
ضد انقالب در طول یک ســال گذشته به 
بهانه های گوناگون با تمرکز بر حوادث آبان 
سال 1398 در صدد بازنمایی تصویر منفی 
مد نظر خود بودند تا به بهانه ورود رهبری به 
موضوع افزایش قیمت سوخت، از یک سو 
آمریت ایشان را در موضوع افزایش قیمت 
بنزین به افــکار عمومی القا کنند و تصمیم 
شورای هماهنگی ســه قوه و نحوه اجرای 
بحث برانگیز آن از سوی دولت را به حاشیه 
ببرند و از دیگر ســو نیز با انتساب مواجهه 
نیروهای انتظامی و امنیتی با اغتشاشگران 
و آشوب طلبان که اقدام طبیعی و ذاتی آنها 
برای حفظ امنیت و آرامش مردم است، به 
دستور مستقیم رهبری اقدام به وارونه نمایی 
و قلب حقیقت کننــد. در این میان ضعف 
رسانه های داخلی در تبیین و تحلیل صحیح 
ماجرا سبب شــده تا زمین بازی در اختیار 
رســانه های معاند و مخالف قرار گیرد. در 
حالی که در وضعیت امروز که دشــمن به 
کمک جریان رسانه ای ضدانقالب هر روز 
و هر ســاعت برای ایجاد ناامنــی روانی و 
اجتماعی در کشور تالش می کند، رسانه ها 
به ویژه رسانه های انقالبی و سطح گسترده 
رسانه  ملی باید با نگاه کالن نگر، هوشیاری 
مردم را نسبت به تحرکات رسانه ای  دشمن 

افزایش دهند.

سرمقاله

علی حیدری
سردبیر

 BBBB طبــق اصل ۱۵۰ قانون اساســی، نقش
سپاه »نگهبانی از انقالب و دستاورد های 
آن« است؛ برای ورود به بحث درباره این 
اصل مهم قانون اساسی بفرمایید که تا چه 
میزان محقق شده است و ارزیابی شما از 

آن چیست؟
انقالب اســالمی طی چهار دهه گذشته فراز و نشیب 
بســیاری داشــته؛ ولی هرگز متوقف نشــده است و 
ســنگرهای کلیدی جهان را که امــام)ره( وعده داده 
بودند، یکی پس از دیگری در حال فتح کردن اســت. 
قلوب ملت ها مهم ترین سنگری است که ایران در حال 
فتح آن است و دشــمنان هم به عقب نشینی های شان 
در ایــن چهار دهــه اذعــان دارند. فراز و نشــیب و 
سختی داشتیم، ولی به برکت استقامت و باالتر از آن 
والیتمداری ملت ایران، انقالب اسالمی در این مدت 

توقف نداشته است. 

 BBBB یکی از ســاحت های حضور ســپاه که 
ملمــوس و عینی اســت، تأمین امنیت 
و تولید ابزار هــای تضمین تأمین امنیت 
است. لطفًا درباره اقتدار دفاعی کشور و 

نقش سپاه در این حوزه بفرمایید.
برای پاســخ به این پرســش ذکر چند نکته ضروری 
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سپاه منقش به آن است، مایه افتخار سپاه است، به این 
معنا که قدرت نه برای حمله و تجاوز بوده، بلکه برای 
ایجاد امنیت اســت و اگر قوی نباشید، مقابل دشمن 
شکست می خورید. قرآن می فرماید: اگر می خواهید 
دشــمن جرئت نکند و متعرض شــما نشود باید قوی 
باشید. اگر امروز انقالب اسالمی با همه وضعیت های 
جریان ســازی دنیا، محکم در مقابل استکبار ایستاده 
است، از آن روست که قدرت دارد. رهبر معظم انقالب 
بر »قوی باشــیم« در تمام عرصه های علمی، نظامی، 
سیاســی و دیگر عرصه ها تأکید دارند. امروز ضعف 
دشمن را با قوی شدن در مسائل نظامی می بینیم. آنها 
تا گوشــه ای از اقتدار ما را می بیننــد، فریاد می زنند ما 
قصدی نداریم و کاری نمی خواهیم انجام دهیم؛ چرا 
می گوییم دشــمن جرئت حمله نظامــی ندارد، چون 
حجم قوت ما را می داند. ما در اقتصاد هم باید همین 

کار را می کردیم. ما قدرت را شرط امنیت می دانیم.
سپاه آماده  اســت هر کجایی که الزم است برای قوی 
شــدن نظام جمهوری اســالمی ورود پیدا کند. ما به 
همه دولت ها با گرایش های گوناگون سیاســی اعالم 
کردیم که آماده کمک هســتیم. به دولت فعلی نسبت 
به دولت های قبل کمک بیشــتری کردیم، با اینکه در 
برخی موارد نامهربانی ها دیده شــد، اما به این دولت 
بیشــتر کمک شده اســت. ســپاه خدمت به مردم را 
یکی از مؤلفه های قــوی کردن انقالب می داند. رهبر 
معظم انقالب در سخنرانی راهبردی 1۴ خرداد با این 
مضمون فرمودند: »امروز بزرگ ترین مبارزه با استکبار 
خدمت به مردم اســت«؛ این سؤال پیش آمد که این 
دو موضوع چه نســبتی با هم دارند؟ اما سپاه این پیام 
را گرفت و گفت آن چیزی که استکبار را می شکند و 
انقالب را نگه می دارد، کمک به این مردم اســت و با 
خدمت به مردم انگیزه آنها برای مبارزه با دشمن با یک 

روحیه جهادی بیشتر است.

 BBBB تبعیت و بــه عبارتی لبیک گفتن به فرمان 
رهبــر حکیم انقالب در همــه برهه ها و 
هر زمینه ای اســت، به نظر شما تالش به 
دولت ها در حوزه اقتصادی هم در همین 

راستا قابل ارزیابی است؟
با توجه به فلســفه وجودی ســپاه و تکلیــف دفاع از 
انقالب و حفظ و نگهداری از انقالب و دستاورد های 
آن، هرکجا انقالب تهدید شود، ما حضور داریم و از 
نظام جمهوری اســالمی دفاع می کنیم. هدف سپاه از 
ورود به صحنه اقتصاد کاســبی نیست، کار اقتصادی 
نمی خواهیم بکنیم، این تعبیر و معنای غلطی است، 
ســپاه در عرصه سازندگی، محرومیت زدایی و کمک 
به توسعه زیرساخت های کشور ورود کرده است و این 
به معنای کار اقتصادی متعارف نیســت. می خواهیم 
با اســتکبار در میدان جنگ اقتصــادی که علیه ما به 
راه انداخته اســت، بجنگیم. در مسائل فرهنگی نیز 

با اســتکبار نبرد می کنیم، زیرا کار سپاه، جنگیدن با 
استکبار در عرصه نرم، نیمَه سخت و سخت است و ما 
این افتخار را داریم که بعد از۴۰ سال وقتی به محضر 
رهبر معظم انقالب می رســیم، محور صحبت های 
ایشان این است که »از سپاه راضی هستم؛ صددرصد 
هم راضی هستم، اما قانع نیستم«؛ هرگز سپاه متوقف 
نمی شــود. اگر کســی از وضع موجودش راضی بود 
ســقوط می کند، ما راضی نیستیم. سپاه باشخصیتی 
آمیخته با اخالص، معنویت، روحیه جهادی، انقالبی 
و والیت مداری همواره سنگرنشین خط مقدم انقالب 
اســت. دنیا بداند هر کجا تهدیــدی را برای انقالب 

ببینیم، ما آنجا خواهیم بود.

 BBBB ،شــاهدیم که با شــیوع ویروس کرونا  
نیرو های مســلح و به تبع آن ســپاه برای 
خدمات رسانی به هم وطنان وارد عرصه 
شــدند، همچنان هم در تالش  هستند، 
ارزیابی حضرت عالی از این رویه چگونه 

است؟
کمک رسانی در حوادثی مانند کرونا، سیل و زلزله در 
باور ما ریشه دارد. سپاه مؤثرترین ابزار تقرب الی الله 
را در خدمــت به مردم می داند؛ یعنی خداوند و مردم 
را در مقابل هم نمی بیند. سپاه، بر اصل »هر چه انسان 
الهی تر شود، نسبت به مردم خادم تر است« اعتقاد دارد 
و با فعال بودن قرارگاه امام رضا)ع( و زیرمجموعه آن، 
یعنی قرارگاه ســالمت و معنویت در حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه در بحث خدمات رسانی به بیماران 
کرونایی با بســیج تمــام امکانــات و ظرفیت خود، 
کارهایی را انجام می دهد که کسی تمایلی به انجام آن 
ندارد. سپاه همه چیز خود را در خدمت به مردم قرار 
داده اســت، هر جایی که مردم درد بکشند، ما هم در 
ســپاه این درد را احساس می کنیم و در میدان حضور 
مؤثر خواهیم داشت. شــکل گیری قرارگاه »هفدهم 
ربیع« هم از تازه ترین ابتکارات سپاه است. در موضوع 
معیشــت مردم نیز در کنار مردم قرار گرفتیم، تشکیل 
قرارگاه »هفدهم ربیع« یک اقدام بسیار عالی و عرصه 
جدیــدی از پاســداری از انقالب اســت و امیدوارم 
ثمرات آن را مردم ما در صحنه های مختلف ببینند. بر 
روی این نکته که »سپاه در دفاع از انقالب و مردم همه 
چیزش را فدا می کند« خیلی تکیه داریم؛ زیرا سپاه در 
دفاع از انقالب و مردم همــه چیزش را فدا می کند و 

خود را برای انقالب و مردم می داند.

 BBBB ۱۳ آبان امســال مصادف بــا انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا شد؛ آمریکایی 
که نماد اصلی استکبار است. مایل هستیم 
درباره این روز و این تصادف بفرمایید؛ آیا 
اساســًا می توان امیدوار به تغییر رویکرد 
جریان استکبار به سر دستگی رژیم آمریکا 
در قبال کشــور های مســتقل، همچون 

جمهوری اسالمی ایران بود؟
تالقی روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با 13 آبان 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی جالب و معنادار بود. 
اولین بار است که همزمان با مناسبت 13 آبان، پرچم 
آمریکا به عنوان نماد استکبار در این کشور)آمریکا( به 
آتش کشیده شد. ما به لحاظ مکتبی دل مان برای مردم 
این کشــور می ســوزد و مردم آمریکا زیر ظلم هیئت 
حاکمه این رژیم هســتند و اذیت می شوند. درگیری 
انقالب اسالمی با هیئت حاکمه آمریکا با برخورداری 
از شاخصه هایی مانند روحیه استکباری، سلطه طلبی، 
ادعای کدخدایی، استعمارگری و استثمارگری پایان 

نخواهد یافت و هرگز آشــتی برقرار نمی شود. اینکه 
دســتکش ها عوض شــود و در کاخ نشین کاخ سفید 
اوباما، ترامــپ، بایدن یا کس دیگر باشــدریال مهم 
نیست، زیرا دولت مردان رژیم آمریکا تا این روحیه و 

خوی استکباری را دارند، تغییر نخواهند کرد.
برخی می گویند ارز و یک ســری اقالم به امید بایدن 
ارزان شــد، اما مگر االن که ترامــپ رئیس جمهور 
است، تحریم ها برداشته شــد؟! اساس تحریم ها در 
زمان اوباما گذاشــته شــد و ترامپ میوه کار اوباما را 
چید. اســالم ناب، ضد ظلم و ضد استکباری است 
و انقالب اســالمی به ما یاد داده است، همان قدر که 
طرفدار مظلومیم، نمی توانیــم ظالم را تحمل کنیم. 
مردم عزیز ایران بدانند »مرگ بر آمریکا« که مرگ بر 
جبهه استکبار بود، نتیجه داده است. مرگ از این باالتر 
که به جان هم بیفتند و دنیــا به آنها بخندد که این چه 

بازی بود که شما درآوردید.

 BBBB سیدالشــهدای مقاومت ما؛ حاج قاسم 
عزیز آمریکا را خوب شناخته بود.

بله، حاج قاســم آمریکا را خوب شناخت، اقدامات 
حاج قاســم مبتنی بر معرفت های باالیی بود. پنج  یا 
شش ســال قبل حاج قاسم یک سخنرانی در رابطه با 
آمریکا کرد که خیلی زیباست. این شهید بزرگوار گفت 
امروز آمریکا به برکت انقالب اسالمی شاخصه های 
ابرقدرتی را از دســت داده است. آمریکا می خواست 
تنها ابرقدرت باشــد، عالوه بر نرسیدن به این هدف، 
حتی شــاخصه های یکــی از ابرقدرت ها بــودن را 
هم از دســت داد، حاج قاســم در بخش دیگری در 
صحبت هایش با بیان ویژگی های ابرقدرتی، پایان دادن 
به منازعات جهانی و حل این مشــکالت با داوری و 
کد خدایی را یکی از این مؤلفه ها برشمرد. هیچ کس 
در دنیا برای آمریکا کد خدایی قائل نیســت. قدرت 
فیصله دادن به مســائل جهانی که هیچ، این کشــور 
قدرت حل مشــکالت مســائل داخلی خــود را هم 
ندارد. حاج قاسم کنترل ابرقدرت های مقابل خود را 
دیگر مؤلفه یک ابرقدرت برشمرد و گفت، ابرقدرت 
کسی است که قدرت های مقابل خود را کنترل کند و 
نگذارد حرکتی انجام دهند، امروز آمریکا کجا توانسته 
این کار را انجام دهد. همراهی کشورهای دیگر و قرار 
دادن آنها زیر چتر خود سومین مؤلفه یک ابرقدرت در 
دیدگاه حاج قاسم در معرفی یک ابرقدرت است. باید 
به این نکته هم اشاره کنم که ارزیابی نیکسون این است 
که امروز خیلی از کشــورها می گویند اگرچه دشمنی 
با آمریکا ممکن اســت خطر ناک باشد، اما دوستی 
 کشــنده اســت، امروز رابطه با آمریکا 

ً
با آمریکا قطعا

امتیاز و ارزش نشــده، بلکه به یک ضد ارزش تبدیل 
شده است. انقالب اسالمی در طول ۴۰ سال عمر با 
برکت همواره استکبار را به عقب نشینی واداشته است. 
آمریکایی ها درســت تحلیل کرده اند. آنها می گویند 
انقالب اســالمی ایران مرگ تدریجی ما را رقم زده 
است، سقوط سیاست های استکباری سرعت عجیبی 
پیدا کرده است و با بیداری کشورها این جریان قوی تر 

هم می شود.

 BBBB شــاهد نوعی آدرس غلط دادن هســتیم 
که چون فــالن نامزد آمده اســت، پس 
مشکالت ما حل می شود. ارزیابی شما از 

مسئله چیست؟
تفکری دنبال این اســت که بگوید با آمریکای ترامپ 
نمی توان کنار آمد و مسائل را حل کرد، اما با آمریکای 
بایدن می شود؛ یعنی این تفکر درصدد تمایز قائل شدن 

بین دموکرات ها و جمهوری خواهان اســت؛ ولی ما 
معتقدیم رنگ اســتکبار عوض می شــود، ولی ذات 
استبکار عوض نمی شود، دستکش ها عوض می شود؛ 
یک بار دستکش فوالدی به دست می کنند، ولی یک 
زمان دستکش مخملی دست شــان می کنند که باید 
ترسید.  بنا ندارم وقتی یقین ندارم اظهار نظر کنم، اما 
قرینه ها نشان می دهد بعضی از کارها جهت دار شده 
است و کارشناسان و مشــاوران در حال جهت دادن 
 این گرانی ها 

ّ
هســتند و مدیران را بازی دادنــد، واال

توجیه ندارد. خیلی از این مشکالت با ورود به مسائل 
مدیریتی خیلی ساده قابل حل است، برخی معتقدند 
»مدیران نمی دانند و یا نمی توانند نه اینکه نخواهند«، 
ولی یک جاهایی دم خروس خیلی پیداست. باور بنده 
این نیست که مدیران نمی د انند یا نمی توانند، معتقدم 
مسائل سیاســی بر اقتصادی تأثیر دارد و می خواهند 
گفتمان مذاکره و نشستن با آمریکایی ها را مطرح کنند. 
می گویند دنیا دهکده ای اســت که یک کدخدا دارد 
و شــما باید با این کدخدا کنار بیایید، در حالی که ما 
می گوییم کدخدایی آمریکا را قبول نداریم، بر اساس 
همین اعتقاد انقالب اســالمی ایران کدخدایی را از 

آمریکا گرفت.

 BBBB .به زندگی ائمه اطهار )ع( اشــاره شــد 
به نظر شــما چرا عده ای در حال وارونه 
نشان دادن موضوع صلح هستند؟ واقعًا 
برداشت شان از صلح امام حسن)ع( این 
است یا به دنبال مستمسکی برای مشروع 
جلوه دادن تصمیمات سیاسی، اما غلط 

خودشان هستند؟
این روش یکی از توطئه هاســت، در تشریح این مدل 
باید رونــد صلح امام حســن مجتبی)ع( با معاویه را 
بررسی کنیم. امام حسن )ع( با رأی مردم صلح نکرد، 
امام حســن)ع( کمر معاویه را شکست. ایشان برای 
حفــظ دین خدا و کمک به مردم با معاویه صلح کرد، 
نه به خاطر رأی. اگر این طور بود امام حسین)ع( باید 
به رأی مــردم عمل می کرد. رأی مــردم نبود که امام 
 
ً
حســن)ع( صلح کن!  تاریخ را تحریف نکنند، اتفاقا
وارونه جلــوه دادن صلح امام حســن)ع(، توهین به 
مردم ایران اسالمی است؛ امام حسن)ع( در شرایطی 
صلح کردند که یاران شان به ایشان حمله کردند و آن 
حضرت را زخمی کردنــد و فرماندهان امام با فریب 
دشمن شبانه از خیمه امام)ره( فرار کردند، اما مردم ما 
۴۰ سال مقابل دشمن با والیتمداری و دفاع از رهبری 
و ارزش های نظام جمهوری اسالمی ایستاده اند. قیاس 
ملت ایران با مردم زمان معاویه کار پســتی اســت، 
ملت ایران به هیــچ عنوان به مردم زمــان معاویه که 
امام علی)ع( خطاب به آنها فرمودند: »خدا مرگ تان 
بدهد، نامردها« یا مردم زمان امام حســن)ع( شــبیه 
نیســتند. ملت ایران جایگاهی دارند که رهبر معظم 
انقالب در توصیف این جایــگاه در خطبه های نماز 
جمعه فرمودند: »شما این قدر خوب عمل کردید که 
اگر تملق شما را هم بکنیم، زیاد نگفتیم.« امام راحل 
در وصیت نامه خود فرموده اند: »با تمام وجود می گویم 
مردم ما از مردم مدینه زمان پیغمبر)ص(، مردم عراق 
زمان امیرالمؤمنین)ع( و مردم زمان امام حســین)ع( 
باالترند«. امام حســن)ع( اگر ملت ما را داشــت با 
معاویه صلح می کرد؟ علی بن ابی طالب)ع( اگر مردم 
ما را داشت برای معاویه چیزی باقی می گذاشت؟! با 

این مقایسه ها به مردم ما خیلی ظلم شد.

 BBBB این اقدامات در حالی اســت که برجام به 
هدف اصلی انعقاد آن، یعنی لغو بالمره 
تحریم ها هرگز نرسید، اما عده ای به جای 
توضیح درباره چرایی شکســت اهداف 
برجام در حال دستاورد تراشی برای برجام 
هســتند؛ برای نمونه می گوینــد انزوای 

آمریکا محصول برجام بود؟!
 انزوای آمریکا محصول عملکرد شهید سپهبد حاج 
قاسم ســلیمانی و مقاومت و هوشمندی ملت است. 
این مهم را حاج قاسم و ملت انجام داده است نه شما. 
حاج قاسم و همرزمان ایشان در نیرو های مسلح پوزه 
رژیم آمریکا را در سوریه و عراق به خاک مالیدند، نه 
برجام. البته بی اخالقــی، انحطاط فکری و فرهنگی 
آمریکا هم در انزوای این رژیم نقش دارد. لبخند باعث 
انزوای آمریکا نشد، رژیم آمریکا با این لبخند و دست 

چدنی، خودش را بزرگ کرد.

 خون حاج قاسم آمریکا را منزوی کرد
 نه لبخندهای دیپلماتیک!

حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه

گروه سیاسی
صبح صادق

حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه در گفت وگویی اختصاصی با خبرگزاری »میزان« به پرسش های خبرنگاران 
این خبرگزاری در زمینه موضوعات مختلف سیاسی روز و نقش سپاه در عرصه های مختلف به ویژه مقابله با کرونا پاسخ داد که بخش هایی از این گفت وگو در 

ادامه می    آید:
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دیدگاه

تاوان امید به آمریکا!

 

طبیعی اســت تروریسم اقتصادی آمریکا 
مشــکالتی برای ایران ایجاد کرده است؛ 
از این رو برخی از جریان های رسانه ای و 
سیاسی پیشنهاد مذاکره با آمریکا را برای 
برون رفت از این مشکالت ارائه می دهند، 
حال آنکه آمریکا خود مشکل است یا راه 
حل مشکل، بحثی است که جداگانه باید 
آن را بررســی کرد.اما بد نیست نگاهی 
اجمالی به کشورهایی بیندازیم که از مسیر 
مذاکره با آمریکا به دنبال حل مشکالت و 

خود برآمده اند.

 B مصر رؤیای ناتمام
 

قــرارداد کمپ دیوید در ســال 19۷8 با 
وســاطت آمریکا بین رژیم صهیونیستی 
با مصر بســته شــد و قرار شــد آمریکا 
کمک های اقتصــادی به مصر بدهد. این 
موضوع سبب شد مصر از رهبری جهان 
عرب باز ماند و در مسیر تحقیر تا آنجا رفته 
که امروز با گذشت بیش از چهل سال از 

آن، در ورطه فالکت اقتصادی قرار دارد.

 Bلیبی مذاکره و مرگ

 از سال ۲۰۰۴ که قذافی به طور کامل در 
مذاکره با آمریکا تســلیم شد، فقط هفت 
سال طول کشــید تا در سال ۲۰11 قذافی 
در حمالت گسترده آمریکا و غرب ساقط 
و در نهایت کشته شد و کشورش در جنگ 

داخلی، در آستانه تجزیه قرار گرفت.

 Bکره شمالی، سازش و شکست

 کره شمالی در ســه نوبت با آمریکا وارد 
مذاکره برای خلع سالح هسته ای در قبال 
دریافــت کمک های غرب برای اقتصاد و 
ساخت نیروگاه اتمی شد و در سال ۲۰۰3 
توافق اولیه نیز حاصل شــد، اما به فاصله 
یک سال، یعنی در ســال ۲۰۰۴ آمریکا 
به وعده هایش عمل نکرد و کره شــمالی 
هم به فعالیت های ســابقش برگشت. بار 
دیگر در ســال ۲۰۰۷ مذاکرات بین کره 
شمالی و آمریکا آغاز شد و کره 8۰ درصد 
فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کرد، 
اما خبری از عمل به وعده های آمریکا نشد 
و لذا کره شمالی در ســال ۲۰۰9 از این 
مذاکرات خارج شد. مرحله سوم هم سال 

پیش بود که سرنوشت مشابهی پیدا کرد.
سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا از 
اولین تجربه در سال 133۰ و دولت  دکتر 
مصدق تا ماجرای مک فارلین و مذاکرات 
در تســخیر النه جاسوســی و مذاکرات 
طوالنــی برجــام بود بر همــگان واضح 
اســت. خالصه کالم آنکه در هیچ یک از 
مذاکرات ایران و آمریکا، طرف آمریکایی 
به تعهدات خود عمل نکــرده و در حوزه 
اقتصادی هر گاه مسیر مذاکره با آمریکا را 
در پیش گرفتیم، در نهایت اوضاع اقتصادی 

ایران سخت تر و پیچیده تر شده است.

   عکس و مکث   

خاطره ســردار جوانی از ســردار تهرانی مقدم/ سردار حاج حســن تهرانی مقدم مهمان ویژه جلسه شورای تحلیل 
هفتگی معاونت سیاسی بود. در آن جلسه، با ایده های بزرگش  حاضران را به آینده امیدوار کرد. پس از گذشت 
ســال ها، به خوبــی جمالتش در ذهنم به یادگار مانده اســت کــه گفت: »روند تحوالت به گونه ای اســت که در 

آینده، کشورهایی قدرتمند هستند که در فضا حضور داشته باشند و سهم خود از فضا را به دست گیرند.«

ادای احترام به پدر موشــکی ایران/ تصویری قدیمی از الکســاندر الزوتکین، فضانورد روســی که در سال 1394 
با ورود به ایران بر ســر مزار ســردار طهرانی مقدم رفت و به آن شــهید ادای احترام کرد. شــهید طهرانی مقدم را 
به عنوان پدر موشــکی ایران می شناســند، شهیدی که آرزوی نابودی رژیم صهیونیســتی را داشت و ان شاءالله 

شاگردان این شهید به زودی این آرزو را به ثمر خواهند رساند.

به عشــق حاج قاســم/ مرتضی شعبانی، خوشنویس ۶4 ســاله همدانی به دلیل عالقه فراوان به حاج قاسم سلیمانی، 
روزی 1۸ تا ۲۰ ســاعت وقت گذاشــته و طی شــش ماه قرآنی را به خط نستعلیق کتابت کرده است تا به خانواده شهید 
ســلیمانی اهدا کند. شــعبانی شــاگرد اســتاد فقید سیدحسن میرخانی اســت و از انجمن خوشنویســان ایران مدرک 
استادی دارد. پدر و یکی از برادران او در سال های دفاع مقدس و در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسیدند.

هوادارهــای عادی یــک دیوانه!/ با ادامه تنش ها بیــن »دونالد ترامپ« و »جو بایدن« بر ســر نتایج انتخابات، 
هواداران خشــمگین ترامپ با ســالح گرم پررنگ تر از روزهای گذشــته به خیابان ها یورش بردند. وقتی از غرب 
وحشــی حرف می زنیم، دقیقًا این صحنه ها را می گوییم. جایی که دموکراســی در آن معنا ندارد و با زور اسلحه و 

تیر می خواهند حرف شان را به کرسی بنشانند. با همین طرز تفکر، برای کشورهای دیگر هم نسخه می پیچند!

   روزنه    

 قاسم حبیب زاده
 معاون سیاسی 
سازمان بسیج

  خصوصی سازی هایی که 
باید اصالح شوند

قوه قضائیه طی یک سال اخیر در راستای حمایت 
از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات، 
با قاطعیت به بحث کج کارکردها در اجرای اصل 
۴۴ قانون اساســی و واگذاری هــای بی ضابطه و 
شائبه دار وارد شده و در این زمینه احکامی را صادر 

کرده است.
شرکت های هفت تپه، کشت و صنعت مغان، 
هپکو، ماشین  سازی و کشتارگاه جونقان از جمله 
مهم تریــن کارخانه ها و شــرکت هایی بودند که 
گرفتار واگذاری های بی ضابطه شده اند و با ورود 
دستگاه قضا، مشکالت کارکنان این شرکت ها و 
رف رفع است. 

ُ
تولید در آنها، یا مرتفع شده یا در ش

تداوم فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه و تعطیل 
نشدن فعالیت های آن و همچنین رسیدگی جدی و 
قانونی به پرونده های اتهامی مدیران این شرکت، 
مواردی هستند که مقامات عالی قوه قضائیه طی 
ماه های گذشــته با تأکیدات پیاپی دربــاره آنها، 
درصدد حل و فصل مشــکالت شرکت نیشکر 

هفت تپه برآمده اند.
اواخر مــرداد امســال، »جعفــری چگنی« 

رئیس دادگستری شهرستان شــوش از پرداخت 
حقوق های معوقه کارکنان شــرکت هفت تپه از 
محل منابع توقیفی این شــرکت با پیگیری های 

دستگاه قضا خبر داده بود.
در حالی که جلســات دادگاه  مدیران شرکت 
نیشکر هفت تپه از سوی قوه قضائیه در جریان بود 
و این دستگاه با پیگیری های خود برای پرداخت 
سایر حقوق های معوقه نیروهای این شرکت تالش 
می کرد، اواســط آبان   ماه خبر رسید که تعداد 1۵ 
نفر از کارکنان شــرکت نیشکر هفت تپه در نتیجه 
اعتراض به پرداخت نشــدن اضافــه کار خود، از 
شرکت اخراج شده اند. خبر اخراج این 1۵ نفر به 
سرعت در فضای مجازی منعکس   شد و بار دیگر 

مشکالت این شرکت را بر سر زبان ها انداخت.
روز بیســتم آبان »غالمحســین اسماعیلی« 
سخنگوی  دستگاه قضا در جریان نشست خبری 
خود از مطالبات بحق کارگران شــرکت نیشکر 
هفت تپه  به طور کامل حمایت کرد و از بازگشت به 
کار فوری 1۵ نیروی  اخراجی خبر  داد. سخنگوی 
قوه قضائیه ادامه داد: »برگزاری جلسات مختلف 
با مقامــات اجرایی، امنیتی و قضایی در ســطح 
اســتان خوزستان و در ســطح ملی در دادستانی 
کل کشــور، حضور معاون دادستان کل کشور در 
مجموعه هفت تپه و پیگیری و یافتن راهکار برای 
تأمین حقوق معوقه کارکنــان از جمله اقدامات 

صورت گرفته اســت که خوشــبختانه با اقدام از 
ناحیه قوه قضائیــه، حقوق معوقــه کارگران این 
شرکت پرداخت شده و در حال حاضر، پرداخت 
حقوق به روز اســت.« اسماعیلی ضمن تأکید بر 
این نکته که با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضائیه، 
نه تنها از تعطیلی مجموعــه هفت تپه جلوگیری 
شــد، بلکه فعالیت های این شــرکت تداوم پیدا 
کرد و کارخانجات و مجموعه نیشــکر هفت تپه 
آسیب ندید، عنوان کرد: »هم اکنون وضعیت خود 
شرکت از طریق مجاری قانونی و هیئت داوری در 
حال بررسی است و اینکه سرنوشت چه خواهد 
شد باید تحمل کرد که مراجع ذی صالح تصمیم 

بگیرند.«
اما باید بدانیم در کنار تالش های دستگاه قضا 
برای مرتفع کردن مشکالت کارگران و همچنین 
تولید  در شرکت نیشکر هفت تپه، برای حل وفصل 
مشــکالت ادامه دار این مجموعه کــه در نتیجه 
واگذاری بدون ضابطه و یک نوع خصوصی سازی 
رانتی به این حال و  روز رسیده است، نقش هیئت 
داوری و سازمان خصوصی سازی از همه پررنگ تر  
اســت؛ این در حالی است که متأسفانه دولت در 
این زمینه، دستگاه قضا را به نوعی رقیب خود برای 
حل و فصل این مشکل می داند. در همین راستا، 
»علی ربیعی« سخنگوی دولت هفته گذشته نسبت 
به »دخالت  ســایر دســتگاه ها در واگذاری هایی 

که دولت و ســازمان خصوصی سازی انجام داده 
اســت« انتقاد کرد و گفت: »ورود هر یک از قوا 
به موضوع خصوصی سازی اگر بر اساس مجاری 
قانونــی صورت نگیرد، نه تنها تأثیر مثبتی از خود 
بر جای نمی گذارد؛ بلکه در یک تداخل وظایف، 
شــرایط نامناســبی را برای محیــط کار فراهم 

می کند!«
یک  روز پس از این  اظهارات سخنگوی  دولت، 
»مهرداد بذرپاش« رئیس دیوان محاسبات کشور 
نیز در انتقادی آشکار از عملکرد دولت و  سازمان 
خصوصی ســازی در زمینــه واگذاری شــرکت 
نیشــکر هفت تپه گفت: »با وجود بررســی های 
ســازمان بازرسی و حکم هیئت مستشاری دیوان 
محاســبات، دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد 
را بر عدم فسخ واگذاری شرکت هفت تپه متوجه 

نمی شویم.«
در  پایــان بــه نظر می رســد آنچــه در مرتفع 
کردن مشــکالت شرکت نیشکر هفت تپه از همه 
موضوعات مهم تر اســت، عزم جــدی دولت و  
ســازمان خصوصی ســازی و  صدور  رأی نهایی 
از ســوی هیئت داوری اســت؛ مضاف بر آنکه 
اگر مســئول یا نهادی، از سایر دستگاه ها به دلیل 
اقدامات مثبت شان تشکر نمی کند، حداقل سنگ 
جلوی پای آنها نینــدازد و اجازه دهد موانع پیش 

روی تولید از سر راه کشور برداشته شود.

حسین چخماقی
خبرنگار

طرح شــهید ســلیمانی به عنوان کارویژه مشترک 
سازمان بســیج مســتضعفین و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی به منظــور قطع زنجیره 
انتقال کرونا به صورت الگو از کنار مضجع شریف 

حضرت امام رضا)ع( آغاز شد.
گفتنــی اســت، در این طرح که در پی دســتور 
فرمانده کل ســپاه به رئیس سازمان بسیج به منظور 
استفاده از ظرفیت های حداکثری بسیج برای مقابله 
با کرونا اجرا می شــود، گروه های تخصصی مورد 
نظر در سطح شهر مستقر می شوند و در امتداد آنها 
پایگاه های سالمت که بر اساس تدبیر فرمانده معظم 
کل قوا در مســاجد، محالت و پایگاه های بســیج 
تشکیل شــده اند، انجام وظیفه خواهند کرد و همه 

ظرفیت های موجود بســیج و وزارت بهداشت در 
خدمت مردم قرار خواهد گرفت.

بر اساس اظهارات سردار غالمرضا سلیمانی، 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین این طرح مردم پایه 
بوده، اما از باالترین سطح علمی برخوردار است، به 
صورتی که همه فرهیختگان خبره و اطّبای مبّرز در 
تهیه آن مشارکت داشته اند و با توجه به توانایی های 
موجود در کشور و شبکه مویرگی که بسیج در قالب 
بزرگ ترین شبکه اجتماعی حقیقی در سراسر کشور 
در قالب پایگاه های بسیج به ویژه در مساجد دارد، 
در یک فاصله زمانی پیش بینی شده شیب نزولی ابتال 
بــه کرونا بعد از چهار ماه وارد مرحله مهار و کنترل 

خواهد شد.

ح شهید سلیمانی آغاز طر
همکاری مشترک وزارت بهداشت و سازمان بسیج مستضعفین برای مقابله با کرونا
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سیاست

انعکاس
 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

عبور از ترامپ!

ایــن روزهــا جمهوری خواهان 
از نظر رســانه ای  حامی ترامپ 
به شــدت در تنگنا قرار دارند. رســانه های 
آمریکایی اجازه نمی دهند مسئله تقلب به 
گوش مــردم آمریکا برســد. شــبکه های 
صحبت هــای  قطــع  بــا  تلویزیونــی 
رئیس جمهور، سخنگوی کاخ سفید و همه 
کســانی که از تقلب حرف می زنند، اعالم 
می کنند هنوز هیچ مدرکی برای تقلب وجود 
ندارد و بــه همین دلیل دروغ هــای آنها از 
رسانه های عمومی منتشر نخواهد شد. این 
مسئله حتی برای شبکه تلویزیونی »فاکس 
نیوز« معتبرترین پایگاه جمهوری خواهان نیز 
تکرار شــده اســت تا جایی که این رسانه، 
پخش مستقیم صحبت های سخنگوی کاخ 
سفید درباره نتایج انتخابات را قطع می کند. 
اما در این میان »نیــوت گینگریچ« رئیس 
ســابق مجلــس نماینــدگان به تازگی در 
گفت وگو با همین شبکه بیان کرده است، از 
نظر او دموکرات ها رای پنج تا شش ایالت را 
دزدیده اند و او از ترامپ خواسته است این 
مسئله را به دادگاه بکشاند؛ اما شاید بپرسید 
چرا این ســخنان قطع نشدند؟  دلیل قطع 
نکــردن صحبت های گینگریچ در شــبکه 
فاکس نیوز این است که او ناخواسته مسائل 
دیگری را مطرح کرده که می تواند بی اهمیت 
بودن ادعاهای ترامــپ را نیز تا حد زیادی 
ثابت کند. او گفته اســت، مدارک زیادی 
درباره تقلب در انتخابات وجود دارد؛ اما در 
عین  حال نباید کارهای چهار سال گذشته 
دموکرات ها را نیز نادیــده گرفت. او گفته 
است: »دموکرات ها چه می خواهند؟ حاال 
آنها نگاهی بــه اوضاع می کنند و می گویند 
بگذارید چهار سال گذشته را فراموش کنیم. 
بگذارید عملکرد چهار سال گذشته نانسی 
پلوسی را فراموش کنیم. بگذارید چهار سال 
استیضاح، اذیت مخالفت ، دشمنی  با رئیس 
جمهور و همه چیز را فراموش کنیم و حاال 
همــه باهم خــوب باشــیم« این صحبت 
گینگریچ درواقع نشان دهنده نقشه راه بعدی 
جمهوری خواهان بــرای دو ماه باقی مانده 
عبارت اســت از: »انتقام از دموکرات ها با 
ایجــاد تشــنج و تنش در فضای سیاســی 
آمریکا.« در ابتدا تعداد جمهوری خواهانی 
که از طرح مسئله تقلب حمایت می کردند، 
بسیار کم بود و تنها  »تد کروز« و »لیندسی 
گراهام« از ابتدا با ترامپ همراه شــدند و 
افراد سرشناســی مانند »میچ مک کانل« 
رهبر اکثریت ســنا ســکوت کردند؛ اما با 
گذشت چند روز و رسیدن تعداد آرای بایدن 
به ۲۷۰ جمهوری خواهان دیگری هم نشان 
دادنــد که آماده همراهی با او هســتند. اما 
سوال این است که آیا آنها می توانند نتایج را  
تغییــر دهند؟ پاســخ این اســت که هنوز 
نیست. جمهوری خواهان  قطعی  هیچ چیز 
حامی ترامپ بر این عقیده اند که آنقدر سند 
برای انجام شدن تقلب دارند که می توانند 
در پنج ایالت مهــم آمریکا نتایج  را به نفع 
خود تغییر دهند. اما در مقابل هنوز مشخص 
نیست که شواهد تقلب اقناع کننده هستند یا 
خیر! نکته مهم تر نوع برخورد رســانه های 
آمریکایی است. رسانه ها  به سمت شرایط 
پسا ترامپ پیش رفته اند و به صورت قطعی 
بایدن را پیروز انتخابات می دانند  تا آنجا که 
حتی اگر دادگاه هم به نتایجی برسد، از ترس 
افکار عمومی و بســیج شــدن طرفداران 
احتمــال  و  خیابان هــا  در  دموکرات هــا 
رویارویی قضات دیوان عالی با مردمی که 
حاال جشن پیروزی بایدن را نیز در خیابان ها 
برگزار کرده اند، هزینه تغییر نتایج انتخابات 

را به جان نمی خرند.

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

»محمدبن ســلمان« اعالم کرد، این کشــور با رکود اقتصادی 
مواجه شده است. به گزارش »العربیه« ولی عهد سعودی گفت: 
»با توجه به آنچه درباره پیش بینی بودجه سال ۲۰۲۰ اعالم شد، 
ما بیشتر از درآمدهایی احتمالی صحبت کردیم که 833 میلیارد 
ریال برآورد می شد و ۵13 میلیارد آن مربوط به درآمدهای نفتی 
بود. پس از ریزش قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ۴1۰ میلیارد 
ریال کاهش پیدا کرد. این درآمدها به تنهایی برای پوشش حتی 
بند حقوق که در بودجه برآورد می شــد، کفایت نمی کند؛ چه 
برسد به دشــواری تأمین مالی بندهای دیگر؛  این یعنی رکود 

اقتصادی و از دست میلیون ها شغل.«

بحران در ریاض
ســازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعالم کرد؛ فرانسه آن گونه 
که خود ادعا دارد، حامی آزادی نیســت. به گفته این سازمان، 
دادگاه فرانســه در سال ۲۰19 دو مرد را پس از اینکه عروسک 
»امانوئل مکرون« را در خالل یک راه پیمایی مسالمت آمیز آتش 
زده بودنــد، به »توهین و اهانت« محکوم کرد و اکنون مکرون 
در حال رایزنی با پارلمان فرانســه است تا توهین به مسئوالن 
در شبکه های اجتماعی غیر قانونی اعالم شود. عفو بین الملل 
ســپس تأکید کرد، فهم اینگونه رفتارهای مقامات فرانسوی از 
یک سو و حمایت از اهانت به پیامبر اسالم)ص( از سوی دیگر 

بسیار دشوار است. 

ادعای واهی
»شهریار زرشناس« با بیان اینکه انتخابات آمریکا جامعه جهانی 
را بیشــتر با شــکاف ها و چالش های آمریکا آشــنا کرد، گفت:  
شــکاف هایی که اگر به افــول آمریکا منجر نشــود بدون تردید 
ســبب تنزل جایگاه ایاالت متحده در عرصه هــای بین المللی 
است. ما شــاهد خروج رئیس جمهور آمریکا از پیمان پاریس و 
برخــی معاهدات بین المللی و یک نوع واگرایی ترامپ در نظام 
جهانی در فاصله گیری میان آمریکا و اروپا بودیم. این بخش اول 
ماجراست که یک شکاف سیاسی است. دوم شکاف فرهنگی، 
ایدئولوژیکی و اجتماعی است که در جامعه آمریکا االن وجود 

دارد و ترامپ در نقطه فعال کردن این شکاف قرار گرفته است.«

قطبی سه  جامعه 

 دلیل اســتقبال اصالح طلبان از روی کارآمدن جو بایدن آنقدر واضح هست که می توان درباره آن این 
سوال را مطرح کرد: »چرا اصالح طلبان نباید از شکست ترامپ و شکل گیری فضای مذاکره به وجد 
آیند؟« پیروزی نامزد مورد حمایت باراک اوباما برای اصالح طلبان ایرانی به مفهوم بازگشــت دولت 
آمریکا به برجام و مهیا شــده فضای مذاکره اســت، فضایی که به این جریان این فرصت را می دهد 
که عامل ناکامی برجام و شکســت مذاکرات را شخص ترامپ معرفی کنند. ادعایی که چند مشکل 

اصالح طلبان را به شکل همزمان حل می کند:

 یکی از بزرگ ترین مشکالت اصالح طلبان در وضعیت فعلی ناتوانی در ادامه حمایت خود از 
دولت فعلی اســت؛ اما اگر بتوانند عامل ناکامی دولت را رفتار ترامپ جلوه دهند، در واقع ۱

حمایت خود از دولت فعلی را توجیه کرده و آن را درست می خوانند. اصالح طلبان با این توجیه در واقع 
می خواهنــد حمایت از رویکرد تعاملی با غرب را توجیــه کرده و تنها نقطه ضعف خود را ناتوانی از 

پیش بینی تغییر در دولت آمریکا و روی کارآمدن ترامپ نشان دهند.

 مشکل دیگر اصالح طلبان ناتوانی در ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی 1۴۰۰ است که دو 
دلیل عمده دارد، یکی فقدان پایگاه اجتماعی به علت نداشــتن هر گونه برنامه ای برای حل 2

مشــکالت مردم و دوم نداشــتن راه حلی برای مشــکالت کشــور به جز کمک گرفتــن از غرب و 
سرمایه گذاری خارجی. از این منظر بایدن هم می تواند در پایگاه اجتماعی اصالحات تغییر ایجاد کند 

و هم دورنمایی از کمک های خارجی را به تصویر بکشد.

  بزرگترین نگرانی اصالح طلبان، باخت در انتخابات 1۴۰۰ است که از نظر آنها این شکست 
در خوشبینانه ترین حالت به معنای حذف بلند مدت شان از عرصه قدرت است. این معضل ۳

اصالحاتی ها مسبب بروز اختالف شدیدی میان دو طیف افراطی و سنتی شده است. سنتی ها در حالی 
بر لزوم حضور در رقابت ها و آزمایش بخت خود اصرار دارند که افراطی ها بر تنور تحریم انتخابات 
می کوبند. تحریمی که نتیجه آن چیزی جز حذف دائمی این جریان از قدرت نیست. اما پیروزی بایدن 
می تواند این اختالفات را به شکل موقت هم که شده کم رنگ کرده  و انگیزه کافی برای ورود به رقابت  

را ایجاد کند.

 خشکسالی گفتمانی و نداشتن ادبیات الزم برای ارتباط با مردم یکی دیگر از مشکالت جدی 
آنهاســت که نگرانی از عدم اقبال مردم را جدی کرده و شکســت در رقابت آینده را محتمل 4

می کند. از این منظر اصالح طلبان گمان می کنند روی کارآمدن بایدن می تواند گفتمان تعامل و مذاکره، 
برجام و اینستکس، گشایش اقتصادی و لغو تحریم ها را مطرح کرده و با  تکرار دو قطبی »سازش« و 

»مقاومت« میدان رقابت را از آن خود کنند.

 اصلی ترین مشکل طیف اصلی اصالح طلبان افول عصر غربگرایی در ایران است که با رفتار 
ترامپ در خروج از برجام و سایر توافقات بین المللی، تشدید شده و ملت ایران متوجه چهره ۵

واقعی دولت مســتکبر آمریکا و غرب، ناجوانمردی و پایبند نبودن آنها به قول و قرارهای رسمی خود 
حتی نسبت به دولت هایی شدند که سنگ آنها را به سینه می زنند. 

E E E
ترامپ با نمایش چهره واقعی آمریکا و سران غرب، دروغگویی جریان غربگرا در کشورمان را نیز ثابت 
کرد و نشــان داد، آنها نیز خود قربانی وعده های دروغین سیاستمداران غربی و آمریکایی هستند؛ اما 
بخشی از آنها همچنان امید دارند فرد کهنه کاری مانند بایدن بتواند دوباره با دسیسه بازی و فریب، چهره 

آمریکا را بزک کرده و مانع فروپاشی کامل جریان غربگرا در ایران و نقاط دیگر جهان شود.
اصالح طلبان در حالی برای نشســتن بر ســر میز مذاکره با آمریکا زمینه سازی می کنند و خواب 
پیروزی نامزد خود در انتخابات 1۴۰۰ را می بینند که هنوز ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرفته و برای 

نشان دادن ابعاد دیگری از واقعیت آمریکا و دموکراسی غربی برنامه دارد. 

حسین عبداللهی فر
جریان شناس

 دل بستن به دوگانه َتکراری
چرا اصالح طلبان برای مذاکره با بایدن فضاسازی می کنند؟
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۵
جهان

یادداشت

منافع ایران و صلح قره باغ

نهم نوامبــر ۲۰۲۰ قــرارداد آتش بس میان 
آذربایجان و ارمنستان با حضور روسیه به امضا 
رسید و به درگیری های ۴۴ روزه این دو کشور 
در منطقه ناگورنوـ قره باغ پایان بخشــید. در 
طول مدت درگیری، چندین توافق آتش بس 
بین دو کشــور به امضا رســید؛ اما بالفاصله 
نقض شــد؛ این در حالی است که در توافق 
نهم نوامبر، روسیه نیروهای حافظ صلح خود 
را در منطقه مســتقر کرد تا وضعیت متفاوتی 
پس از سی سال به وجود آید و براساس توافق 
آتش بس باید منتظر بازگشت تدریجی قره باغ 
به آذربایجان باشــیم. بندهای توافق آتش بس 
میان آذربایجان و ارمنستان از این قرار است: 
1ـ همه عملیات های نظامی متوقف می شود؛ 
۲ـ سرزمین های تصرف شده در مناطق آغدام 
و گزاخ تا ۲۰ نوامبر سال ۲۰۲۰ به آذربایجان 
بازگردانــده می شــوند؛ 3ـ نیروهای حافظ 
صلح روسی در امتداد خط تماس در قره باغ 
و داالن الچین مستقر می شــوند؛ ۴ـ مدت 
اقامت نیروهای حافظ صلح روسی در مناطق 
تعیین شــده پنج سال است که می تواند برای 
پنج سال دیگر هم تمدید شود؛ ۵ـ یک مرکز 
صلح برای نظارت بر آتش بس ایجاد خواهد 
شد؛ 6ـ روســیه اتصال قره باغ با ارمنستان را 
تضمیــن می کند؛ همزمان کلبجــر را تا 1۵ 
نوامبر و الچین را تا اول دسامبر به آذربایجان 
بازمی گردانــد؛ ۷ـ آوارگان و پناهنــدگان به 
قره باغ و مناطق مجــاور بازگردانده خواهند 
شــد؛ 8ـ تبــادل اســرای جنگی و اجســاد 
میــان آذربایجان و ارمنســتان انجام خواهد 
گرفت؛ 9ـ یک مســیر جدید از نخجوان به 
آذربایجان تحت کنترل روســیه بازگشــایی 
خواهد شــد. با توجه به اینکه هر دو کشــور 
آذربایجان و ارمنســتان با جمهوری اسالمی 
ایران مــرز زمینی دارند و روابط حســنه ای 
میان ایران و این کشــورها برقرار اســت، از 
همــان ابتــدای درگیری ها، ایران بــه دنبال 
صلــح و ثبات منطقه ای بود و هر دو کشــور 
آذربایجان و ارمنستان را به توقف درگیری ها 
و رسیدن به صلحی براساس حقوق بین الملل 
تشــویق می کرد. این مهــم در موضع گیری  
شخصیت های سیاسی ایران و سخنرانی رهبر 
معظم انقالب به وضوح قابل مشــاهده بود و 
با سفر آقای عراقچی به آذربایجان، ارمنستان 
و روسیه برای طرح صلح منطقه ای و خاتمه 
درگیری ها عینیت یافت و پس از انتشار خبر 
توافق آتش بس میان آذربایجان و ارمنســتان، 
وزارت خارجــه ایران نیز بالفاصلــه از این 
توافق حمایت کرد. موضع گیری رهبر معظم 
انقالب در ارتباط با بازگرداندن اراضی اشغال 
شده از سوی ارمنستان به آذربایجان، مبتنی بر 
اصل اساسی حقوق بین الملل مبنی بر حفظ 
تمامیت ارضی کشــورها صورت گرفت که 
نشان از مدیریت اذهان عمومی و خنثی سازی 
توطئه های رسانه های خارجی و پان ترکسیم 
در اســتان های آذری نشــین ایران از ســوی 
رهبــر معظم انقالب بود و متــن توافق نیز تا 
حدودی بازگشت تدریجی مناطق اشغالی به 
آذربایجان را تضمین کرده است. منطقه قفقاز 
جنوبی برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت 
باالیی دارد و به عنوان عمق اســتراتژیک آن 
تعریــف می شــود و از آنجا که با دو کشــور 
آذربایجان و ارمنســتان مرز زمینی دارد، هر 
گونه اختــالف و درگیری میان دو همســایه 
 تحت تأثیر قرار داده 

ً
شمالی، ایران را مستقیما

و از نظر سیاسی، امنیتی و ترانزیتی مشکالت 
عمده ای برای ایران به وجود خواهد آورد. از 
این رو، توافــق آتش بس می تواند ثبات مرزی 
و ادامه روابط دوســتانه با همسایگان شمالی 
را تداوم بخشــد و امنیت ملی ایران تضمین 
شود. البته باید مراقب رفتار برخی از بازیگران 
خارجی دخیل در مناقشه اخیر نیز بود که پای 
تروریست های تکفیری را به منطقه باز کردند.

کریم محمدوند
روزنامه نگار

بحران دموکراتیک در آمریکا

انتخابــات  نتایــج  از  جــدای  افــرز:  فــارن 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰، دموکراسی آمریکایی به 
زودی درمان نخواهد شد. در دهه گذشته و به ویژه 
در چهار سال اخیر، اندیشمندان امور دموکراسی 
شاهد کاهش کیفیت دموکراسی در آمریکا بوده اند. 
اکنون آمریکا بحران دموکراتیــک خود را تجربه 
می کند. پوســته نازک، اما مقاومی که از ســتون 
فقرات دموکراســی آمریــکا محافظت می کند به 
شدت در حال فرسوده شدن است. فرقی نمی کند 
که آیا ترامِپ شکست خورده برای به دست آوردن 
آرای الکترال تالش کند به دادگاه یا کنگره متوسل 
شود، زیرا با فرارســیدن ژانویه )و زمان آغاز دوره 
جدید ریاســت جمهوری(، دموکراسی آمریکایی 

همچنان با دردسر شدید همراه خواهد بود. 

ترامپ باخت، اما ترامپیسم نه 

ترامپیسم  اما  باخت،  ترامپ  آشوســیتدپرس: 
نه. ترامپیســم در بخش هایی از کشور و در میان 
رأی دهندگانی پیروز شد که ترامپ در چهار سال 
گذشــته به آنها خدمت کرد؛ بــا این اطمینان که 
ارعاب و تحریک خشــم برگ برنده هستند، در 
مناطقی پیش رفت که به طور مدام در آنها مسائل 
فرهنگی حساس آمریکای قرمز)جمهوری خواه( 

 همین طور هم بود.
ً
را تبلیغ می کرد و تقریبا

نقش خرابکارانه

رأی الیوم: ترامپی که شکســت را نپذیرفته و تا به 
این لحظه پافشــاری می کند که او برنده اســت، 
چه بســا خود او و هوادارانش بــا توجه به میزان 
کینه و گرایش انتقام جویانه ریشه دوانده در اعماق 
وجودشان بخواهند نقش خرابکارانه ای ایفا کنند. 
آمریکا از این انتخابات با زخم هایی عمیق به دلیل 
دودستگی های نژادی و ایدئولوژیک و نژادپرستی 
عمیق بیرون می آید؛ زخم هایی که درمان آنها بسیار 
دشوار هســتند. ضرری که چهار سال حکومت 
ترامپ به آمریکا وارد کرد، بســیار بزرگ تر از آن 
اســت که قابل تصور باشد و بحران آمریکا اکنون 

وارد مرحله جدید و خطرناک تری می شود. 

بایدن باید صادق باشد!

فارین پالیسی: اگر بایدن ادعا می کند که به عنوان 
دوستی برای آمریکایی ها و غیر آمریکایی ها خواهد 
بود؛ بنابراین باید روابط خود را با حاکمان دیکتاتور 
از جمله »محمد بن سلمان« و »عبدالفتاح السیسی« 
قطع کند. بایدن همچنین آنگونه که مدعی شــده، 
باید نسبت به تعهدات خود در خصوص حمایت از 
دموکراسی و آرمان های دموکراتیک صادق باشد و 
خواستار آزادی زندانیان سیاسی در مصر و عربستان 
شود و به دموکراسی در آمریکا و خارج از آن اهمیت 

دهد؛ چیزی که ترامپ به آن اهمیت نمی داد. 

شکست جنگ طلبان 

اندیشکده کوئینســی: آوردن آمریکا به پرتگاه 
 همان چیزی است که سه نفر 

ً
جنگ با ایران دقیقا

از بزرگ ترین حامیان مبارزات انتخاباتی ترامپ، 
یعنی شلدون، میریام آدلســون و برنی مارکوس 
ســال ها بودجه آن را تأمین کرده اند. بعید به نظر 
می رســد که نقش آنها در اتاق فکر های مســتقر 
در واشــنگتن با شکست نامزد ریاست جمهوری 
مورد نظرشان به پایان برسد. شلدون کسی بود که 
در سال ۲۰13 پیشنهاد حمله هسته ای به تهران، 
شــهری با بیش از 1۲ میلیون نفر جمعیت را داد! 
ترامپ تعدادی از مســائل مهم، از جمله خروج 
از توافق هسته ای ایران و انتقال سفارت آمریکا از 
تل آویو به بیت المقدس را با نظر آدلسون گرفت. 
برنــی مارکوس هــم که چندی پیــش به فاکس 
 
ً
بیزینس گفته بود »ایران شــیطان اســت« غالبا

تحت الشعاع آدلســونز قرار می گیرد، با این حال 
خود او حامی کم اهمیتی برای ترامپ نیست. با 
این حساب با وجود شکست ترامپ، آنها همچنان 
ستون فقرات دســتگاه مالی مبارزات انتخاباتی 

حزب جمهوری خواه به شمار می آیند. 

پیچیدگی مذاکره

فایننشال تایمز: بازگشت آمریکا به توافق هسته ای 
ایران در دوره ریاســت جمهوری پیش بینی شده 

بایدن، بــا پیچیدگی های زیادی همراه اســت و 
مشــاوران او آن را چندان قابل انتظار نمی دانند. 
در صورتی که آمریکا بخواهد موضوعاتی مانند 
برنامه موشــکی ایران و حضــور منطقه ای این 
کشــور را که در برجام ذکر نشــده بودند، مطرح 
کند یا تهران خواســتار دریافت غرامت به دلیل 
خروج آمریکا از توافق هســته ای ایران شود، آن 
زمان مذاکرات ســخت تر خواهد شــد. با توجه 
به فهرســت بلند اولویت های داخلی، تیم بایدن 
ظرفیت کمی برای پیگیری ابتکارات پیچیده در 

زمینه سیاست خارجی دارد.

   رصد    

جنگ قدرت در واشنگتن!

حسن مرادخانی
کارشناس ترکیه و قفقاز

»وندی شرمن« سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای 
آمریکا در مذاکــرات منتهی به برجــام، به تازگی 
تأکید کرده اســت، به دلیل »تفاوت شــرایط امروز 
با ســال ۲۰16 میالدی« و »پروسه حقوقی سخت 
بازگشــت به تعهدات آمریکا در برجــام«، دولت 
بایدن مسیر سختی را در این زمینه پیش  رو خواهد 
داشت! به عبارت بهتر، از اکنون مقامات آمریکایی 
بهانه جویــی را برای »کســب امتیازات بیشــتر از 
ایران« در عین »عدم بازگشت واقعی به تعهدات« 
در قبال ایران آغاز کرده اند.  مواضع شــرمن و دیگر 
دموکرات ها نشان می دهد، آنها قصد احیای توافق 
هسته ای را نخواهند داشت و در عمل نیز به برجام 
باز نخواهند گشت! نباید فراموش کرد که نخستین 
کارشکنی های علنی آمریکا در مغایرت با برجام، در 
دوران ریاست جمهوری اوباما و حضور دموکرات ها 
در کاخ سفید صورت گرفت. همگان به یاد دارند که 
وزارت خزانه داری آمریکا در دوران اوباما و پس از 
انعقاد توافق هسته ای، مانع عادی سازی روابط بانکی 
و اعتباری با ایران و لغو تحریم ها شد. پس از آن نیز 
ترامپ با استفاده از ظرفیت هایی که دموکرات ها در 
برجام و خارج آن تعریف کرده بودند)به ویژه ســاز 
و کار ماشه و لزوم تأیید تعلیق تحریم های ایران در 
بازه زمانی 1۲۰ روزه از سوی رئیس جمهور آمریکا( 
از این توافق خارج شــد؛ از ایــن  رو، دموکرات ها 
»شریک جرم اصلی« ترامپ در خروج از برجام به 

شمار می آیند. 
لذا دموکرات ها با ظاهــری متقاوت از ترامپ، 
پیشبرد فرایند اعمال فشار علیه کشورمان را در دستور 
کار قرار خواهند داد. چرا که سران حزب دموکرات 
معتقدند، اگــر آنها بخواهند به برجــام بازگردند، 
باید از جمهوری اســالمی ایران امتیازات جدید و 
بیشــتری بگیرند! منظور دموکرات هــا از امتیازات 
جدید، دائمی کردن محدودیت های مشخص شده 
زمانی در برجام و خلع سالح موشکی ایران است. 
همچنین آنها درصددند محدودیت های گسترده ای 
را در ارتباط ایران بــا گروه های مقاومت در منطقه 
ایجاد کرده و در نهایت، افزایش دسترسی بازرسان 
آژانس )جاسوســان آژانس( را بــه اماکن نظامی و 

امنیتی حساس در ایران فراهم کنند.
و  دموکرات هــا  مشــابه  رفتــار  براســاس 
جمهوری خواهان اســت کــه وزیر انــرژی رژیم 
صهیونیستی )اشــتاینیتز( بعد از پیروزی بایدن در 
آمریکا می گوید: »اگر  انتخابات ریاست جمهوری 
دولت بایدن با ایران توافق کند، ایران ضعیف باقی 

خواهد ماند. ایران در وضعیتی دشــوار قرار دارد و 
حتی اگر توافق هسته ای دیگری با آمریکا منعقد کند، 

وضعیتش تغییر نخواهد کرد.«
وزیــر خارجه آلمــان نیز با ابراز خرســندی از 
پیروزی بایدن اعالم می کند: »باید با ایاالت متحده 
و ایران درباره اینکه آیا امکان گسترش این توافق، به 
نحوی که بتوان مسائل دیگر را در آن گنجاند وجود 
دارد یا خیر.« با اســتناد به مواضــع وزیر خارجه و 
همچنین تالش فرانســوی ها و شخص مکرون در 
 ســبب 

ً
گنجانــدن بندهای دیگر به برجام که عمال

تهی سازی قدرت جمهوری اسالمی است، به نظر 
می رسد که غرب به دنبال توطئه خطرناک دیگری در 

بستر دیپلماسی باشد. 
اندیشکده مرکز امنیت آمریکایی نیز در مقاله ای 
با عنوان »ریل گذاری مجــدد برای تعامل با ایران« 
می نویســد: »ایران برای رهایی از سیاســت فشار 
حداکثری، به ســمت مذاکره با جو بایدن خواهد 
رفت.« این اندیشکده اســتراتژی دیپلمات آمریکا 

برای مذاکره با ایران را چنین برمی شمارد:
الــف: جلوگیری از دســتیابی ایران به ســالح 
هســته ای«. منظور آنها در این بند این است که بند 
غــروب در برجــام را حذف کــرده و محدودیت 
جمهوری اسالمی ایران را مادام العمر کنند. سیاستی 
که در قاموس ملت ایران نیست و دولتمردان باید در 

این زمینه حساسیت خاصی داشته باشند.
ب: مهار سیاســت های منطقه ای ایــران که به 
منافع آمریــکا ضربه وارد نکند.« به این معنا که اگر 
سیاست آمریکا ایجاد داعش در منطقه است، نباید 
ایــران مخالفت کند یا اگر گروه تروریســتی دیگر 
به همراه رژیم صهیونیســتی امنیت منطقه را برهم 
زدند، ایران نه تنها مخالفت نکند؛ بلکه باید رفتاری 
شبیه ســعودی ها ایفا کند و فرش قرمز زیر پای آنها 
پهن کند. این سیاســت که در زمــان اوباما از آن به 
برجام ۲ یاد می شــد و در زمان ترامپ نیز در قالب 
مذاکره همراه با 1۲ شرط که پمپئو مطرح می کرد، 
دنبال   شد، همگی اینها برگرفته از یک هدف است، 

نرمال سازی ایران از دیدگاه آمریکا. 
حال که قدرت در آمریکا بار دیگر به دموکرات ها 
رسیده، آنها نه تنها با بازگشت به برجام به تعهدات 
خود عمل نخواهند کرد؛ بلکه با رفتارهای سمبلیک 
به دنبال امتیازگیری بیشــتر از ایــران خواهند بود. 
آمریکای زمان بایدن به دنبال اعتمادسازی با ایران به 
صورت نمادین خواهد بود. پیشنهاد اندیشکده های 
آمریکایی به بایدن در این زمینه به این صورت است 
که »محدودیت های سفری که ترامپ در نظر گرفته 
بود باید توسط بایدن لغو شود، تحریم های سمبلیک 
مقامات ایرانی برداشــته شــود، از بســته حمایتی 

صندوق بین المللی پول در مورد کرونا حمایت کند 
و گام های عملی برای برداشتن تحریم هایی که مانع 
از ارسال تجهیزات درمانی ویژه کروناست، بردارد. 
بدیهی اســت که هیچ یک از تعهدات مطرح شده 
مربوط به خود آمریکا در مرحله اول نمی شود و این 
اقدامات در مقابل تعهدات جمهوری اسالمی حتی 
ارزش پرداختن نیز نــدارد. آمریکا تا به اآلن اثبات 
کرده است که اراده ای بر انجام تعهدات خود مبنی بر 
لغو تمامی تحریم ها که در برجام به آنها متعهد شده 
است، ندارد. تا به اآلن جمهوری اسالمی ایران  هیچ  
نفعی را در ارتباط با برجام نداشته و برای زنده نگه 
داشتن آن هزینه های سنگینی را پرداخت کرده است. 
بیشــتر تحریم ها را بعد از برجــام تحمل کرد، اما 
خودش را با برجام )علی رغم اینکه برجام یک توافق 
نامتوازن بود( تطبیــق داد تا آن را به مثابه یک توافق 

زنده نگه دارد. حال اگر دولت جدید آمریکا بخواهد 
به برجام برگردد، باید از تکرار سیاســت های قبلی 
خود دست بردارد و به فکر گنجاندن بیشتر تعهدات 
جمهوری اسالمی ایران نباشد. بنابراین دموکرات ها 
برای اعتمادسازی بیشتر در مرحله نخست تمامی 
تعهدات خود را انجام دهند و در مرحله دوم زیانی 
را که ایران در طول چهار ســال گذشته تحمل کرده 

است، بپردازند. 
نکته آخر اینکه پیشنهاد می شود پرونده هسته ای 
ایران دوباره به شورای عالی امنیت ملی برگردد و در 
این مجموعه با حساسیت تمام رفتار آمریکایی ها زیر 
نظر قرار گیرد تا دیگر شاهد خسارت های ادامه دار 
برجام نباشیم؛ همچنین با نگاه امنیتی و منافع ملی 
اجازه مذاکره موشــکی و منطقه ای در دل برجام را 

ندهیم. 

برنامه مشترک علیه ایران
بایدن با ورود به کاخ سفید چه مسیری را در برابر ایران پیش خواهد گرفت؟
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 BBBB بــا توجه به اینکه شــما در گذشــته 
وضعیت  بوده اید،  بورس  مدیرعامل 
بورس را چگونه ارزیابی می کنید؟ از 
این نظر که در یک سال اخیر اتفاقات 
جدیدی برای بازار سرمایه ایران چه از 
حیث میزان سرمایه های وارد شده به 
این بازار و چه از حیث افراد تازه وارد 

به آن رخ داده است.
اتفاقی که در بازار ســرمایه ایران افتاده، این است 
کــه طی یک ســال اخیر ما رفتارهــای هیجانی 
زیادی را در بازار سرمایه کشور مشاهده کردیم. 
رفتارهایی یک طرفه و بدون تعادل، به این معنا که 
بازار باید همیشه صعودی یا همیشه نزولی باشد. 
در حالی که نه همیشه باال رفتن خوب و درست 
است و نه همیشــه پایین آمدن. بازار سرمایه باید 
بازار متعادلی باشد، بازاری که با توجه به وضعیت 
اقتصادی کشور، شاخص های کالن و وضعیت 
شرکت های بورسی مثبت یا منفی بشود. متأسفانه 
در یک سال اخیر شاهد بودیم تعداد قابل توجهی 
از سرمایه گذاران که شــاید کمتر حرفه ای بوده و 
 هم تازه واردان بورس را شامل می شدند، با 

ً
عموما

صف می خرند و با صف می فروشند! در واقع نگاه 
این افراد به بورس یک نگاه صفی است، اگر ببینند 
 این سهم، سهم 

ً
صف خرید است، می گویند حتما

خوبی اســت ،پس بخریم؛ امــا اگر ببینند صف 
 سهم بدی 

ً
فروش است، می گویند این سهم حتما

 ورود 
ً
است، پس بفروشیم. من فکر می کنم اصال

مردم حقیقی به شکل مســتقیم به بورس اشتباه 
اســت و به عبارتی، می توان گفت ورود افرادی 
که تجربــه و دانش الزم را در زمینه بورس و بازار 
سرمایه ندارند، نه به مصلحت بورس است و نه به 

مصلحت خودشان.

 BBBB با این توضیح، به نظر شما مردم عادی
نباید وارد بورس شوند؟

مردم نباید به صورت مســتقیم وارد شوند؛ بلکه 
باید از طریق صندوق های ســرمایه گذاری وارد 
بازار شوند. اگر کسی ریسک پذیر است، از طریق 
صندوق های ســهامی و اگر کســی ریسک گریز 
اســت، از طریــق صندوق های بــا درآمد ثابت 
وارد شــود. اگــر هــم بینابین ریســک پذیری و 
ریســک گریزی هســتند، صندوق های مختلط 
برای آنها وجود دارد که بخشــی از این صندوق 
سهام و بخشی اوراق با درآمد ثابت است که این 
صندوق ها اگر چه ریسک دارند، اما ریسک شان 

کمتر است. بنابراین سرمایه گذاران باید متناسب با 
ریسک پذیری شان در این بازار سرمایه گذاری کنند 
و فکر نکنند خودشــان در این حوزه متخصص 
هستند؛ چرا که ممکن است با ضررهای سنگینی 
مواجه شوند. این موضوع هم به نفع خود این افراد 
و هم به نفع بازار سرمایه است. واقعیت این است 
که بازار خوب یک بازار متعادل است و نوسانات 
باید با تعادل و نه صف های خرید و فروش اتفاق 
بیفتد.البته چند ماهی است که حتی حرفه ای ها یا 
همان صندوق ها نیز مدام ضرر می دهند و کسانی 
هم که از طریق صندوق ها وارد بازار شده بودند، 
در حال زیان دادن هستند. بله، وقتی که عده زیادی 
مستقیم ورود کرده اند و صف تشکیل داده اند، این 
صف روی دیگران هم اثرگذار است. به عبارتی، 
اگر حضور حقیقی ها در بازار به شــکل مستقیم 
کمتر شود و حضورشان بیشتر از طریق صندوق ها 

باشد، تعادل در بازار بیشتر خواهد شد. 

 BBBB نقش دامنه نوسان و تغییرات رخ داده 
در آن از 2 درصــد بــه ۵ درصد چه 

تأثیری بر وضعیت موجود دارد؟
ایجاد محدودیت برای دامنه نوسان می تواند روند 
نزول یا صعود بازار را محدودتر کند و فرصت فکر 
کردن بیشتری به سرمایه گذاران  دهد. برای نمونه، 
اگر این دامنه دو درصد باشد زمان بیشتری طول 
می کشد تا شاخص رشد کند؛ ولی اگر ۵ درصد 
باشد، این رشد زودتر اتفاق می افتد. البته تفاوت 
خیلی بنیادینی با هم ندارند چرا که باالخره اتفاقی 
که باید بیفتد ـ البته کمی دیرتر ـ می افتد. بنابراین 

به نظرم موضوع دامنه نوســان مؤلفه چندان مهم 
و اساســی نیســت. البته در دوره هایــی که بازار 
با افت ها یا صعودهای شــدید مواجه می شــود، 
بهتر اســت ســازمان بورس هــم اطالعیه های 
شفاف ســازی الزم را به بازار ارائه کند؛ چرا که 
سازمان بورس یک ناظر تماشاچی نیست و ناظر 

همراه با اختیار است. 

 BBBB بفرمایید ســازمان بــورس باید چه 
اقدامی انجام دهد؟

باید اطالعیه شفاف ســازی در بازار بدهد. حتی 
ممکن است برخی مواقع نیاز باشد نمادها متوقف 
شوند یا بعضی مواقع باید از شرکت ها اطالعات 
گرفته و این اطالعات را بــه بازار منعکس کند. 
یکی دیگــر از اقدامات مهمی که باید ســازمان 
بورس انجام دهد، تعیین eps یا ســود پیش بینی 
شرکت هاست. متأسفانه این موضوع در گذشته 
حذف شده و سبب شده اســت بازار دچار یک 
ابهام اساســی شــود؛ چرا که بازار نمی داند این 
شــرکت ها چه وضعی دارند. به نظرم پیش بینی 
و اعالم ســود شرکت ها و گزارشی که شرکت ها 
درباره عملکرد سودشــان به بازار می دهند، باید 
هر چه زودتر احیا شــود.بحثی میان کارشناسان 
اقتصادی وجود داشــته و دارد که رشــد شــدید 
شاخص بورس می تواند موجب افزایش نرخ تورم 
شود. استدالل این افراد این بود که هر کاالیی در 
جامعه نماینده یکی از همین شرکت های بورسی 
است. وقتی قیمت ســهام این شرکت ها افزایش 
پیدا می کند، طبیعی اســت که قیمت کاالها نیز 

متناسب با آن افزایش یابد. 

 BBBB به نظر شما رشد شــاخص نقش یا 
تأثیری در نرخ تورم دارد؟

 زمانی کــه قیمت ها باال 
ً
در کشــور ما عمومــا

می روند، برای توجیــه باال رفتن قیمت ها دالیل 
زیادی را مطرح می کنند. ایــن موضوع در زمان 
افزایش نرخ ارز هم صادق اســت. وقتی قیمت 
ارز بــاال می رود، قیمت ســایر کاالها با افزایش 
نرخ ارز به ســرعت افزایش می یابــد؛ اما وقتی 
نــرخ ارز کاهش پیدا می کنــد، قیمت ها کاهش 
نمی یابند. در واقع این موضوع به این معناســت 
که قیمت ها چســبندگی دارند؛ یعنی نســبت به 
پایین آمــدن مقاومت می کنند. خــب این یک 
رفتار اقتصادی است و انتظاراتی که در کشور ما 
طی ســالیان سال شــکل گرفته نیز بر این اساس 
است. درباره شاخص بورس باید بگویم، زمانی 
که شــاخص باال می رود، این رشــد شــاخص 
در جامعه انتظــارات تورمی ایجــاد می کند. به 
هرحــال بازارهایی مانند ملــک، طال، خودرو، 
دالر و بــورس را می توان بازارهای مالی موجود 
در کشور دانست. وقتی مردم در جامعه می بینند 
شــاخص بورس در حال رشد است و رشدهای 
باال را تجربه می کند، کسی هم که در ملک یا طال 
ســرمایه گذاری کرده با خودش می گوید چرا من 
باید ملکم را ارزان بفروشم، وقتی شاخص بورس 
پنج برابر شده اســت؟ آیا نباید قیمت ملک من 
حداقل دو برابر شود؟ بنابراین ایجاد چنین نگاهی 
در جامعه روی انتظارات تورمی در قیمت ملک و 
سایر بازارها هم تأثیرگذار است. از این رو می توان 
گفت در مرحله اول این انتظارات تورمی است که 
روی قیمت دیگر کاالها و بازارها اثر می گذارد. 
در مرحله بعدی نیز کســی که پولش را به بورس 
برده و ســود خوبی کرده است یا تمام سهم خود 
یا حداقل سود حاصل شده را فروخته و از بورس 
خارج می شــود. در این صورت تقاضا نیز پشت 
 فروشنده ها قیمت ها را 

ً
این بازار می آید؛ یعنی قبال

افزایش می دادند و می گفتند کاالی ما باید گران تر 
شود؛ اما ممکن بود تقاضای مؤثر چندانی برای 
این کاالها نباشد، اما حاال این تقاضا نیز تقویت 
می شود. این موضوع نیز می تواند سبب افزایش 
قیمت ها در سایر بازارها یا کاالها شود. بنابراین 
باید پذیرفت اگر چه رشــد بورس خوب است؛ 
اما رشدهای انفجاری بورس به هیچ وجه به نفع 

اقتصاد نیست.  

بازار

 اثر بسته های حمایتی
 بر تورم

با بررسی آمار نوسانات نرخ ارز 
در یــک ســال اخیــر، متوجه 
می شویم افزایش شــدید قیمت دالر در 
ماه های گذشــته دلیــل و عامل اصلی 
افزایــش نرخ تــورم و قیمــت کاالها و 

خدمات در بازار است. 
در وضعیــت فعلی به نظر می رســد 
دولت برای مهار نــرخ ارز هیچ راهکار 
و برنامه مشــخصی ندارد، اگر چه شاید 
نتوان در وضعیت تحریمــی کنونی نیز 
توقع داشــت دالر به نرخ ثابتی برســد. 
آنچه درباره نرخ ارز و ثبات یا کاهش آن 
در شــرایط تحریمی و کرونایی موجود 
 نوعی آدرس غلط 

ً
ارائه می شــود، اصوال

دادن اســت، چرا کــه در صورت وجود 
تحریم ها، کمبود منابع ارزی و دسترسی 
نداشــتن بــه ارز مورد نیاز کشــور، این 
پیامدهایــی دارد که یک  محدودیت ها 
از این پیامدها همین تورم های صعودی 

است. 
از سوی دیگر اگر دولت نتواند نرخ ارز 
را مهار کند، همانگونه که نرخ ارز در دو 
سال گذشته به اوج خود رسیده و شاهد به 
اوج رسیدن تورم نقطه به نقطه در مهرماه 
 می توان گفت 

ً
ســال جاری بودیم، عمال

هیچ شانسی برای کنترل تورم در اقتصاد 
نخواهیم داشت و هر راه دیگری که بیان 
 ادعای غیر قابل قبولی است 

ً
شود، تقریبا

که انجام آن ممکن نیست. 
اینکــه تورم نقطه به نقطــه برای آبان 
ماه چه عددی اعالم می شــود مشخص 
نیست؛ اما آنچه می توان به قطعیت گفت 
این است که بحران تورمی در ایران مهار 
نشده یا به عبارت بهتر مهار بحران تورم 
در ایران روز به روز ســخت تر می شود. 
 در آبان مــاه هم نرخ تورم باالیی از 

ً
قطعا

سوی مرکز آمار اعالم خواهد شد؛ چرا 
که وقتی قیمــت ارز بــاال رفته و قیمت 
دارایی ها نیز به تبع آن افزایش یافته است، 
در جامعه انتظارات تورمی و روانی ایجاد 
می شــود. در این وضعیت همه افرادی 
که دارایی دارند، ســعی می کنند آن را به 
قیمت باالیی بفروشــند؛ چــرا که افراد 
 قیمت ها را به صورت ذهنی با نرخ 

ً
عموما

دالر ارزیابی می کنند.
به نظر می رســد، تا برداشــته شدن 
تحریم ها و اتخاذ سیاســت های درست 
ارزی و پولــی برای کشــور راهی برای 
کنترل کامل تــورم نداریم؛ امــا در این 
وضعیــت دولــت می تواند به ســمت 
مدیریت عواقب تورمی بــرود؛ یعنی با 
تا حد زیادی  برنامه ریزی های درســت 
اثــرات ضد رفاهی تورم را برای اقشــار 
آســیب پذیر جامعــه کاهش دهــد. به 
عبارتــی، اگــر دولــت نمی تواند عامل 
افزایش نرخ تورم، یعنی نوسانات ارزی 
را مهار کند، حداقل می تواند به ســمت 
با  سیاســت های حمایتی حرکت کند. 
حمایت از دهک های پایین درآمدی که 
فشار تورم بیشــتر بر آنها دیده می شود، 
بخشی از مشکالت کاهش می یابد. هر 
چنــد ایراداتی به جزئیات طرح حمایتی 
مجلس از دهک های آسیب پذیر جامعه 
وارد اســت؛ اما اگر طرح های حمایتی 
خوبی در این راستا تدوین و اجرا شوند، 
می تواند آثــار تورمی بــر روی طبقات 
ضعیــف جامعه را کاهش دهــد. دنبال 
کردن سیاست های بازتوزیع صحیح در 
جامعه و برداشتن فشار از روی خانواده ها 

بسیار مهم است.

یادداشت 

حسین درودیان
استاد دانشگاه تهران

 رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با صبح صادق

وش در بورس نباید بر اساس صف باشد  ید و فر خر

یک اقدام مهم در راستای تحقق اقتصاد بدون نفت این است که 
 اعالم کند که در یک سال مشخص حتی با وجود 

ً
دولت رسما

درآمدهای نفتی، بودجه کشور )حداقل بودجه جاری( بدون در 
نظر گرفتن درآمدهای نفتی تنظیم خواهد شد. اعالم و اجرای 
این تصمیم در این جهت، سیگنال مؤثر و مهمی را هم به داخل 
و هم به خارج از کشــور می دهد که دولت ایران این تصمیم را 
در برابر فشــار و تحریم دشمن گرفته  است. این موضوع افزون 
بر عالمت به داخل کشــور نوعی پالس به خارج از مرزهاست 
که نشــان می دهد وابستگی به درآمدهای نفت به صفر رسیده  

است. 

بودجه بدون نفت
منهای نفت

به گزارش »وال اســتریت ژورنال«، خبر کشف واکسن کرونا 
سبب شد تا بورس های بین المللی به ویژه معامالت آتی بورس 
آمریکا مثبت شــود. در واقع در کنار رشد مثبت معامالت آتی 
بورس آمریکا، پیش بینی می شود وال استریت با چند پله صعود 
باز شود.معامالت آتی شاخص داوجونز هم ۵/9 درصد مثبت 
شد و در واقع پیش بینی می شــود این شاخص با 1۵۰۰ واحد 
رشد باز شود.اعالم خبر کشــف واکسن کرونا موجب شد تا 
حداقل برای کوتاه مدت شاهد رشــد ارزش سهام حوزه هایی 
نظیر شــرکت های هوانوردی، مســافری و بانک ها باشیم که 

همگی جزء بزرگ ترین بازندگان بحران کرونا بودند. 

رشد بورس 
شاخص

ارزش اقتصــادی می تواند به عنوان میزان نفعی تعریف شــود 
که از خدمات یا کاال های یک عامل اقتصادی ایجاد می شود. 
به عبــارت دیگر، هر مقدار منفعتی کــه از فعالیت یک فرد یا 
بنگاه اقتصادی برای خودش یا دیگران ایجاد می شــود، ارزش 
اقتصادی نامیده می شود. اما تعریف دیگری از ارزش اقتصادی 
وجود دارد که شــاید این تعریف، عامل انحراف اقتصاد فعلی 
باشــد. بر اساس این تعریف، ارزش اقتصادی نماینده حداکثر 
مبلغی است که یک عامل اقتصادی حاضر است برای یک کاال 
یا خدمت بپردازد. در حالی که کســب درآمد یا منفعت از هر 

اقدام اقتصادی را نمی توان یک ارزش تلقی کرد. 

چیست؟ اقتصادی  ارزش 
افزوده

شــاخص بورس از اواسط مرداد ماه روی خوش به خود ندیده و می توان گفت عمده این روزها به صورت منفی سپری شده است؛ منفی شدن و سقوطی که 
به ویژه برای تازه واردان به این بازار شوک آور بوده است؛ افرادی که با شنیدن سوددهی بورس بخشی از سرمایه خود را وارد این بازار کرده اند، اما حاال نه تنها 
ســودی نصیب شان نشده است؛ بلکه بخش قابل توجهی از سرمایه خود را نیز از دست داده اند. قرمزی بورس در سه ماه گذشته آنقدر شدید و ادامه دار بوده 
که حتی قدیمی های بازار سرمایه که سرما و گرمای بورس را چشیده اند، با زیان های قابل توجهی مواجه شده اند. اگر چه پر ریسک بودن بازار سرمایه از جمله 
 ناشی از ریسک 

ً
مواردی است که همه کارشناسان و فعاالن حرفه ای بر آن اذعان دارند؛ اما واقعیت این است که سقوط چند ماهه اخیر در بازار را نمی توان صرفا

بازار دانست. صبح صادق در گفت وگویی با دکتر علی صالح آبادی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه کشور و صعود و سقوط آن را طی 
یک سال اخیر بررسی کرده است. 

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار
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7
دین

 عبرت نگرفتن
 نشانه  کوردلی است

آیات بســیاری در قرآن کریم آمده اســت 
که توجه انســان ها را به اطــراف و محیط 
زندگی شــان جلب می کند. هــدف قرآن 
ایجاد انگیزه برای حرکت انسان ها در مسیر 
رشد و تعالی معنوی است. قرآن هدایت گر 
انســان ها در همه زمینه های زندگی است 
و هدایت خود را با اشــارات مســتقیم و 
غیرمستقیم انجام می دهد. پس کسانی که 
ارتباط نزدیکی با قرآن دارند، در مشکالت 
خود و اطرافیان شان با مراجعه به دستورات 
قرآن نسبت به رفع آن اقدام می کنند. یکی 
از مهم ترین و پرتکرارترین اشــارات قرآن 
مســئله »عبرت گیــری« از زندگی و رفتار 
گذشتگان است. در آیه 13۷ سوره آل عمران 
می خوانیــم: »پیش از شــما ســنت هایی 
بوده اســت، پس بــر روی زمین بگردید و 
بنگرید.« همچنین خداوند در آیه 36 سوره 
نحل می فرماید: »ما در هر امتی رســولی 
برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از 
طاغوت اجتناب کنید! خداوند گروهی را 
هدایت کرد و گروهی ضاللت و گمراهی 
دامان شــان را گرفت. پــس در روی زمین 
بگردید و ببینید عاقبــت تکذیب کنندگان 
چگونه بــود!«  این آیات بــه عبرت گیری 
و عبرت پذیــری اشــاره دارد و می خواهد 
انســان ها بــا رجوع بــه احــوال زندگی 
گذشتگان آینده خود را ترسیم کنند. این به 
معنای جاماندن در گذشته نیست، چه آنکه 
خداوند این عادت مردم را که دین و مسلک 
پدران شان را ادامه می دادند، بدون آنکه حق 
و ناحق بودنش را بفهمند، مردود می شمارد. 
پس باید به این فکر کنیــم که نتیجه رفتار 
ظالمان، ستمگران، مستکبران، کذابان و... 
در گذشــته چه بود و آن همه ظلم چه نفعی 
برای شــان داشت؟ وقتی این ســؤال را از 
خود بپرسیم تکلیف مان مشخص می شود. 
در مقابل ببینید که چه نامی از انســان های 
مؤمن، متدین، اهل انصاف و فضل و بخش 
ماند و چقدر توانستند ورق های تاریخ را از 
نام خــود رنگین کرده و کاری کنند که پس 
از صدها ســال هنوز در قلــب مردم جای 
داشته باشند؟  سؤال این است که این سیر 
در زمین به چه صورت باید باشد؟ چطور 
به زندگی گذشتگان برویم و از چه کسانی 
کمک بگیریم. بــه حتم کتابی بهتر از قرآن 
برای عبرت گیــری وجود نــدارد و نیازی 
نیســت که برای درک حقایق عالم به تمام 
نقاط زمین سفر کنیم، کافی است به آیات 
قرآن و اطراف مان توجه کنیم و موقعیت و 
جهت خود را نسبت به آن مشخص کنیم. 
جالب آنکه قرآن کریم کســانی را که اهل 
ســیر در زمین و توجه زندگی گذشــتگان 
برای عبرت گیری نبودند و هیچ توجهی به 
اطراف خود نداشــتند »کوردل« می نامد و 
می فرماید: »آیا آنان در زمین سیر نکردند، 
تا دل هایی داشته باشند که حقیقت را با آن 
درک کنند، یا گوش های شــنوایی که با آن 
)ندای حق را( بشنوند؟! چرا  که چشم های 
ظاهر نابینا نمی شــود، بلکه دل هایی که در 
سینه هاست کور می شود.«)حج/ ۴6( پس 
انســان ها هرلحظه باید با مشاهده اطراف 
خود و اتفاقات پیرامون خود چه در گذشته 
و چه در عصری که زندگی می کنند، عبرت 
بگیرند و آن را به کار ببندند تا مرتکب اشتباه 
نشوند. اشتباهاتی که نه تنها به خودشان بلکه 
به انسان های بی شماری می تواند ضربه وارد 
کند و خســارات جبران ناپذیری وارد کند. 
همچنین قرآن از نابودی ســنت های غلط 
و باورهای اشــتباه و اعتمادهای بیهوده نیز 
می گوید و به مراقبت از خود در برابر شیطان 

و ایادی اش توصیه می کند. 

آیه

در طول تاریخ، در تمامی مکاتب و در میان همه 
انسان ها ظلم کردن مذموم و مردود دانسته شده 
است. کسانی که به هر نحوی و با هر توان و هر 
وسعتی ظلم کرد ه اند، مورد خشم، غضب و قهر 
خداوند و انســان ها قرار داشته اند. البته تفاوت 
مکتب عقالنی و الهی شیعه با مکاتب دیگر این 
اســت که راه های نفوذ، رشد و برقراری ظلم را 
بســته و هرگونه اختیار توجیه را از ظالم گرفته 
اســت. محدود کردن و محکوم کردن ظالم در 
دین اســالم از آن رو قابل توجه است که مظلوم 
به شــدت حمایت شــده و راهکارهای زیادی 
برای برخورد با ظالم به او تعلیم داده شده است. 
خداوند خودش را حامی مظلومان دانسته و با 
امدادهــای الهی اش از آنهــا حمایت می کند؛ 
اما نکته آنجاست که در اســالم ظلم پذیری و 
اجازه دادن به ظالم برای ظلم کردن نهی شده و 

ظلم پذیری تقبیح شده است. 
خداونــد در مــورد جزا و عقــاب ظالمان 
قطعیتی شدید و جدیتی بی مثال دارد و عذابی 
دردناک را برای ظالمان وعده کرده اســت. در 
آیــات و روایات تذکرات شــدیدی به ظالمان 
داده شده است که از شــدت عقاب می گوید. 

دَرُة 
ُ

تک الق
َ

امام علی)ع( می فرمایــد: »إذا َحد
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ُ
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یک«؛ هرگاه قدرت، تو را به ســتم کردن بر 
َ
عل

مردم برانگیخت، به یاد آر که خداوند ســبحان 
بر کیفر دادن تو تواناســت و به یاد آر ستمی که 
بــه مردم روا مــی داری می گــذرد، ولی گناه و 
کیفرش برای تو می ماند. )غررالحکم، ۴1۰9( 
خداوند در پی همین شــدت برخورد گاهی به 
ظلم کننده ای فرصت می دهد و وقتی او را مقهور 
اراده خود می کند که دیگر راه فرار نداشته باشد 
و به هیچ وجه نتواند خود را در سایه سار رحمت 
خداوند قرار دهد تا گناهانش بخشــوده شود. 
پیامبر خدا)ص( می فرمایند: »خداوند، ستمگر 
را چندان مهلت می دهد که وقتی او را گرفت، 
دیگر خالصش نکند.« )صحیح ابن حّبان، ج 
11، ص ۵۷8( اما ظلم مانند هر رفتار دیگری 
اقســامی دارد و بــه اشــکال مختلف صورت 
می پذیــرد. گاهی انســان ها بــه یکدیگر ظلم 
می کنند، گاهی به خود ظلم می کنند و گاهی به 
حق، ظلم می کنند؛ به عبارتی ایستادگی در برابر 
حق نیز نوعی ظلم به شمار می آید. امام علی)ع( 
می فرماید: »بدانید که ظلم بر ســه گونه است: 
ظلمی که هرگز بخشــیده نمی شــود، ظلمی 
که بازخواست می شــود و ظلمی که بخشوده 
می شــود و بازخواســت نمی گردد. اما ظلمی 
که هرگز بخشــیده نمی شود، شرک ورزیدن به 

خداســت... و اما ظلمی که بخشوده می شود 
ستمی است که بنده با ارتکاب بعضی گناهان 
کوچک به خــود روا مــی دارد و اما ظلمی که 
بازخواست خواهد شد، ستم بندگان به یکدیگر 
اســت.«)نهج البالغه، خطبه 1۷6( الزم است 
این نکته را هم ببینیم که برخالف ذهنیت برخی 
مســلمانان خداوند در مورد حق خودش کوتاه 
نمی آیــد و فقط احقاق حق النــاس در اولویت 

نیست. 
اینکه نباید راه ظلم را باز بگذاریم هم یکی 
از توصیه های مهم دین اســت. کسی که اجازه 
می دهد به او ظلم یا ستم شود خودش با دست 
خودش ظالم را توان داده اســت. در قرآن وقتی 
«؛ هر 
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به اراده و خواست انســان ها اشاره دارد. اینکه 
می بینیم ملتی سال ها در ظلم بوده، مبارزه کرده و 
ظالم را از بین برده و پس از مدتی دوباره ظالمی 
دیگر بر آنها مســلط شده، به دلیل این است که 
استکبارستیزی  و  ظالم ستیزی، ستمگرستیزی 
مهجور مانده و باعث به وجود آمدن ظالمی دیگر 
شده است. پس انسا ن ها نباید مبارزه را رها کنند 

و به ظالمان فرصت جوالن بدهند. 
برخی مسلمانان به استناد برخی آیات قرآن 

می گویند: خداوند شــّر ظالمان را دفع می کند 
که البته سخنی بجاست؛ اما آنچه توصیه آیات 
و روایات است، ایســتادگی در مقابل ظالمان 
و دفع شرارت آنان اســت. خداوند در آیه ۴۰ 
ســوره حج، کمکش به دفع ظلم و فساد را در 
راستای اراده انسان ها معرفی می کند و وقتی که 
انسان ها در هر زمان و مکان و دین و عقیده ای 
در مقابل ظلــم و ظالم می ایســتند، حمایت 
خداوند را با خود دارند. در ادعیه ما آمده است: 
اِلِمین و اجَعلَنا 

َّ
اِلِمیَن ِبالظ

َّ
ِل الظ

َ
ُهمَّ اشــغ

ّ
»الل

اِنِمین«؛ اما این اشتغال ظالمان 
َ

َبیَنُهم َساِلِمیَن غ
به یکدیگر هم می تواند در اراده مؤمنین باشد؛ 
یعنی آنها می  توانند با ایســتادگی و مقاومت، 
طرح ریزی برنا مه ها و ترفندهایی دشمنان را به 
یکدیگر مشغول کنند و در میان این مشغولیت ها 
در صحت و سالمت به توسعه، رشد و افزودن 
قدرت خود اقدام کنند. آیه ها و روایات متعدد 
و متواتر در مــورد جهاد به ترفند های مختلف 
برای دفع شرارت دشمن نیز اشاره دارد. کاری 
که پیامبر)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( در دوران 
خالفتش مکرر انجام دادند و با سیاست ورزی 
و برنامه ریزی دشــمنان را دور یا نابود کردند. 
گماشــتن افراد خبره و ماهر در میان دشــمن 
برای جمع آوری اطالعات یــا ارائه اطالعات 
غلط از شــگردهای رســول خدا)ص( بود که 
موفقیت های چشــمگیری در جنگ ها ایجاد 

می کرد.

 اللهم اشغل الظالمین بالظالمین
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

بهتر اســت در مناســبت ها و اعیاد دینی و آیینی 
همچون میالد حضرت عبدالعظیم حسنی بیشتر 
از آنکه به شادی توجه داشته باشیم، به اخالقیات 
و معارف عترت)ع( توجه کنیم. امام رضا)ع( در 
روایتی خطاب به عبدالعظیم حسنی)ع( به نکات 
اخالقی بسیار خوبی اشاره می کنند. امام رضا)ع( 
به عبدالعظیم گفت: »ای عبدالعظیم، سالم گرم 
مرا به دوستدارانم برسان و به آنان بگو: در دل های 
خویش برای شــیطان راهی نگشایند و آنان را به 
راســت گویی در گفتار و ادای امانت و ســکوت 
پرمعنا و ترک درگیری و جدال در کارهای بیهوده 
و بی فایده فراخوان«. شــیطان بــه عزت خداوند 
ســوگند یاد کرده انســان ها را اغوا کند. یکی از 
راه های نفوذ او سوءاســتفاده از نقاط ضعف افراد 
است، چرا  که شیطان مدیریت نقاط ضعف دارد و 
از این طریق افراد را از مسیر حق منحرف می کند. 

توصیــه دیگر امام رضا)ع( راســتی در گفتار 
است. کسانی که اهل تقوا باشند، این خصلت را 
در خــود تقویت می کنند. خداوند در آیه 33 زمر 
می فرماید: »کسی که سخن راست بیاورد و کسی 
که آن را تصدیق کند، آنان پرهیزگارانند.« از دیگر 

سو ریشه تمام بدی ها در دروغ است.
از ابتدایی ترین خصلت های یک مؤمن، ادای 
امانت است. به قدری در روایات بر این موضوع 
تأکید شــده که حتی فرموده انــد امانت یک کافر 
را به او بازگردانید. عالمه مجلســی در جلد ۷۵ 
بحاراالنوار روایتی تکان دهنده از امام سجاد)ع( 
دربــاره رد امانــت نقل می کنــد. در این روایت 
امام)ع( فرمود: »بر شما باد به ادای امانت، به خدا 
سوگند اگر قاتل پدرم حسین بن علی )ع( شمشیری 
را که با آن پدرم را به قتل رســانده، نزد من امانت 

گذارد به او بر می گردانم.«

نکته بعدی که امام رضا)ع( اشاره داشتند، امر 
به سکوت بود. ســکوت دروازه حکمت است. 
انسان ها باید زمانی را برای خلوت خویش داشته 
باشــند و از پرگویی پرهیز کنند. البته اگر سخنی 
ثواب داشته باشد، باید گفت؛ اما باید دیگران ما 
را فردی کم گو بشناســند. عمده مشکالتی که در 
پرگویی نهفته اســت، بیماری تورم ذهن است. 

ذهن مان را درگیر هر مسئله ای نکنیم.

 پرهیزکاران در گفتار و کردار صداقت دارند
گفتاری از حجت االسالم علی سرلک

   منبر    

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

امیدم  انصاری همدانی)ره(: یارب،  آیت الله شیخ محمدجواد 
چنان اســت که با من به مقتضای روی سیاه و زیادی گناه رفتار 
نفرمایی. تاکنون هرچه از تو دیــدم غیر از فضل و کرم نبوده و 
راهی با تقصیرکاران و روســیاهان جــز طریق عفو و اغماض 
نپیموده ...الهی، چون تو قبلة مشتاقان و کعبه مقصود عاشقانی و 
آنجا که آتش حرمان افروخته و دل های عزیزان سوخته، بی دریغ 
نظر داری، هیچ گمان نمی برم که با آن فضل بی منتها چنین نائره 
جان گدازی را بــه حال خود واگــذاری و روزی به آب حیات 

رحمت، تشنگان سرچشمه وصال را سیراب نفرمایی...

 گمان بد نمی برم!
سلوک

حجت االسالم ســیدمحمد حسینی قزوینی در نشست پژوهشی 
مجــازی حوزه علمیه خواهران اســتان یزد بــا موضوع »وظیفه 
حوزه هــای علمیه در رابطه با ترویج وحدت در امت اســالمی« 
اظهار داشت: »یکی از اساسی ترین وظایف حوزه های علمیه تبیین 
وحدت اسالمی در جامعه امروز است.« ایشان با طرح چند سؤال 
که مراد از این وحدت چیست؟ آیا شیعه شدن همه سنی هاست،یا 
سنی شدن همه شیعه ها؟ گفت: »رهبر معظم انقالب فرموده اند: 
»ما در دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و دفاع از حقانیت 

هیچ حد و مرزی برای خودمان نمی شناسیم.«

 معنای وحدت
راهنما

پرسش: در تحلیل های سیاســی، آوردن نام افراد چه حکمی 
دارد؟   

پاسخ: اگر در تحلیل، مفاسد اخالقی فردی ذکر شود، باید از 
ذکر نام افراد خودداری شــود، ولی در مورد مفاسد اقتصادی، 

سیاسی و امنیتی محرزشده، ذکر نام افراد ایرادی ندارد.

 برگرفته  از کتاب احکام هدایت سیاسی بر اساس فتاوای
 رهبر معظم انقالب  منتشر شده از سوی معاونت سیاسی سپاه

 حکم بردن نام افراد!
حکمت
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 برگ پرونده

سبز
 طب سنتی و گذار 

از همه گیری ویروس کرونا

اولین و مهم ترین نکته ای که باید دانست، این است 
که طب سنتی اصیل چیست؟ چرا که تا وقتی آن را 
نشناسیم، هر چیزی به نام طب سنتی مطرح می شود 
و سودجویان و جریان های انحرافی همه چیز را به 
طب سنتی ربط می دهند. طب سنتی تعریف دارد 
و یک طب کامل و غنی با سابقه بیش از هزار سال 
است و استادان و حکمای آن افرادی مانند ابن سینا 
و رازی هستند که متون بسیار غنی و قوی دارند. در 
واقع یک مکتب اســت و علوم پایه، علوم بالینی و 
کاربردی و علوم دارویی دارد و اینطور نیســت که 
فقط چند توصیه کلی داشته باشد که این طب، طب 
سنتی ایرانی اصیل و دقیق می شود. هر چه خارج 
از این باشد، طب سنتی نیست. حتی بارها علمای 
دینی معاصر گفته اند طب اســالمی به عنوان یک 
مکتب کامل طبی وجود ندارد. طب گیاهی در همه 
دنیا وجود دارد و از گیاهان و مواد مؤثر اســتخراج 
شده از آنها به طرق مختلف برای انسان ها تجویز 
می شــود که این نیز طب ســنتی نیســت، چراکه 
برمبنای مزاج و اخالط نیست بلکه برمبنای خواص 

گیاهان و مواد مؤثر موجود در آنهاست. 
مشکالتی که در زمینه طب سنتی در کشورمان 
وجود دارد، به دلیل همین نشناختن این طب است، 
به گونه ای که برخی از پزشکان و مسئوالن وزارت 
بهداشت یا مجامع پزشکی، با مصادیق غیرعلمی 
و غیرمنطقی طب سنتی، به نام طب سنتی برخورد 
می کنند. از سال 1386 دانشــکده ها و گروه های 
طب سنتی در دانشگاه های بزرگ کشور راه اندازی 
شده و پزشکان متخصص تربیت کرده است، از این 
 آکادمیک علمی و پذیرفته شده 

ً
رو یک رشته کامال

در دانشگاه های علوم پزشکی است و انجمن علمی 
و دفتر تخصصی در وزارت بهداشت و درمان دارد 

که برخی ها این نکات را نمی دانند.

 نکته دیگر اینکه برخی ها به پیروی از طب سنتی 
کارهایی می کنند که هیچ کدام با عقل، علم و طب 
سنتی مطابقت ندارد؛ لذا باید حساب پیروان یک 
مکتب را از خود مکتب جدا کرد و افرادی که پیرو 
یا مبلغ مکتب طب سنتی هستند، باید به درستی به 
دســتورات آن عمل کنند وگرنه حساب شان از این 

طب جداست.
در زمینه بیمــاری کرونا و چگونگی مهار آن به 
روش های مختلف، با توجه به اطالعاتی که تا کنون 
در دســت داریم چند نکته قابل توجه است؛ یکی 
اینکه گفته می شود »چین« کشوری است که کرونا 
از آنجا به ســایر نقاط جهان گسترش پیدا کرد، در 
حالی که شاهد هستیم این بیماری بسیار سریع در 
آنجا کنترل شد و به صفر رسید و مردم به راحتی در 
حال گذران زندگی هستند. طی چند جلسه ویدئو 
کنفرانسی که همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با استادان 
گوناگون دانشــگاه های چین داشتند، آنها واضح و 
مکرر گفتند که گاهی اوقــات باالی 8۰ درصد و 
برخی اوقات باالی 9۰ درصد برای بیماران خود از 
طب سنتی چین و گیاهان دارویی استفاده کرده اند 
و حتی وزیر علوم چین ایــن مطالب را بیان کرده 
است. به عبارتی مسئوالن چینی اذعان داشته اند که 
ما برای مهار بیماری کرونا از طب ســنتی استفاده 
کرده و موفق هم بوده ایــم. آقای »تدروس« رئیس 
سازمان بهداشــت جهانی در نشست هایی که در 
اوایل شــیوع بیماری کرونا داشت، وقتی موضوع 
استفاده از گیاهان دارویی؛ از جمله عسل و زنجبیل 
مطرح شــد، آنها را رد نکرد و گفت ممکن است 
مفید باشــند، اما کرونا درمان قطعی ندارد که این 
نیز حرف درســتی است؛ لذا ســازمان بهداشت 
جهانی این موضوع را به صورت ضمنی تأیید کرده 
است )با توجه به اینکه چند دهه است این سازمان 
استراتژی مفصل در موضوع توسعه طب سنتی و 

مکمل در جهان دارد(. 
نکته دیگر در زمینه تجربیات همکاران پزشک 
اســت که در بخش هــای گوناگــون کار می کنند 
و از توصیه های طب ســنتی در کمــک به کنترل 
 
ً
کوویدـ19 و عوارض آن استفاده می کنند که معموال
مفیــد و بی عارضــه بوده اند. مطلــب بعد حدود 
8۰ طرح پژوهشــی در حوزه طب ســنتی است 
که در دانشــگاه های علوم پزشکی و مراکز معتبر 
 علمی کشور کد اخالق گرفته و مصوب شده اند؛

 برخی از طرح ها تمام شــده و مرحله بالینی آنها 
نیز به اتمام رســیده اســت؛ از جمله چهار داروی 
گیاهی که تولید شده، ماحصل همین طرح هاست 
و دکتر زالی، فرمانده ستاد کرونای استان تهران نیز 
مؤثر بودن آنها را تأیید کرده است. همه این نکات 
شواهدی بر مؤثر بودن تدابیر غذایی دارویی طب 

سنتی در کنترل بیماری کروناست. 
داروهای شــیمیایی  نکته دیگر درخصــوص 
مورد اســتفاده در درمان بیماری کرونا بوده که طی 
ماه های قبل اســتفاده شــده و در مقاله ای که روی 
چندهزار نفر بررسی شده، بی اثر بودن تمام آنها یا 
حتی مضر بودن شان نشان داده شده است. همچنین 
هنوز واکســنی برای این بیماری وجود ندارد؛ هر 
چند به تازگی شرکت »فایزر« درباره تولید واکسن 
صحبت هایی کرده، اما کماکان واکسن مؤثر و اثبات 
شده ای در دست نداریم. سؤالی که در اینجا مطرح 
می شود این است که در حال حاضر باید چه اقدامی 
انجــام داد؟ حال که با بیماری ای مواجه هســتیم 
که واکسن و داروی شــیمیایی اثبات شده ندارد و 
شــواهد بسیاری مبتنی بر مؤثر بودن طب سنتی در 
این بیماری وجود دارد، چرا به آن عمل نکنیم؟ این 
در حالی است که عقل می گوید به سمت استفاده از 
طب سنتی برویم، زیرا تدابیر طب سنتی اگر درست 
 بی عارضه یا کم عارضه 

ً
تجویز و اجرا شوند، معموال

 در دسترس همه 
ً
هستند. از ســوی دیگر، معموال

بوده و به نســبت ارزان و مفید به فایده اســت و از 
محصوالت طبیعی بوده و با بدن متناســب است و 
عوارض و مشکالت داروهای شیمیایی را نیز ندارد. 
دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشــت اوایل شــیوع کرونا نامه ای را برای همه 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی صادر و در آن تصریح 
کرد با توجــه به اینکه این بیماری دارو و واکســن 
ندارد، محققان و پزشک ها با مسئولیت خود داروها 
 صالح می دانند، تجویز 

ً
یا روش هایــی را که منطقا

کنند که ذیل این نامه، بندی از بیانیه معروف اخالق 
پزشکی هلسینکی را هم درج کردند؛ در واقع این 
نامــه آتش به اختیار مداخلــه درمانی برای نجات 
جان مبتالیان به کوویدـ19 به حســاب می آید و به 
این معنا بود که هر کاری را که پزشــکان، محققان 
و اســتادان دانشــگاه ها می توانند در حوزه درمان 
کرونا انجام دهند، با مســئولیت خود انجام دهند؛ 
در واقع هر روشی که فکر می کنید عاقالنه تر است 
و عارضه ای ندارد انجام دهید که مشــخص است 
طب سنتی می تواند جزء این اقدامات قرار بگیرد. 
همچنین شورای عالی انقالب فرهنگی سندی را 
در حوزه تقویت تولید ملی با امضای رئیس جمهور 
ابالغ کرد که در اولین بند وظایف وزارت بهداشت، 
توجه به طب سنتی آمده است. لذا با توجه به تمام 
نکات مطرح شده و اینکه از قبل نیز اسناد باالدستی 
درخصوص اســتفاده از طب سنتی کم نداشته ایم، 
پس موانع آن کجاســت و چرا با ورود طب سنتی 
به بحث خدمات بهداشتی درمانی کشور از جمله 

کرونا مخالفت می شود؟!

رضا منتظر
  متخصص طب سنتی و محقق 

طب ایرانی ـ اسالمی

سیدمهدی میرغضنفری
  مدیر گروه طب سنتی

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

از اسفندماه سال گذشــته که بیماری کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، بنده و همکاران متخصص طب 
سنتی، برای درمان و به خدمت گرفتن تجربیات خود، اعالم آمادگی کردیم و از همان زمان در مطب های 
شخصی، درمان مراجعان خود را شروع کردیم که خدا را شکر نتایج بسیار خوبی هم کسب کردیم. در 
واقع کمتر کسی از افرادی که برای درمان بیماری کرونا به ما مراجعه کردند، به بیمارستان رفته و بستری 
شدند. ما بارها به وزارت بهداشت نامه نوشتیم و آخرین نامه را با امضای 3۵ پزشک طب سنتی به همه 
مسئوالن از جمله رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و نمایندگان فراکسیون طب سنتی مجلس نوشتیم 
و در آن درخواست اجازه ورود طب سنتی به درمان بیماری کرونا را کردیم؛ اما متأسفانه تاکنون نتیجه 
مدنظر را نگرفته ایم و فقط یک مرکز مشــاوره افتتاح شــده است که البته حرکت خوبی است و همین 
مشــاوره های تلفنی تا حد زیادی به مردم کمک می کند. این مرکز امکان مراجعه حضوری هم دارد؛ 
اما به این شکل نیست که امکان بستری و تحت نظر گرفتن بیمار وجود داشته باشد، بنابراین همان نگاه 
حداقلی به طب سنتی است و این موضوع نباید دستاویزی برای بستن دهان ما باشد و بگویند که طب 
سنتی نمی تواند به این موضوع ورود کند یا اخالقی نیست؛ ما می خواهیم مراکز درمانی در اختیارمان 

قرار دهند و نتایج درمانی این طب را ببینند و خروجی آن را ضبط و ثبت کنند. 
ما معتقد هســتیم طب ســنتی در کنار طب رایج باشد و باید مراکزی باشــد تا کارهای درمانی و 
پراکنده ای را که در مطب ها انجام می دهیم، در آنجا انجام دهیم و بیمارانی را که نیاز دارند، بستری کنیم 
و تحت نظر قرار دهیم. ما می خواهیم کمک کنیم؛ اما اجازه این کار به ما داده نمی شــود و پس از کلی 

اعتراض چهار داروی گیاهی تولید کرده اند.
پژوهش های متعددی از طرف متخصص های طب ســنتی در دانشــکده ها انجام شده که به تأیید 
وزارت بهداشت رسیده و بعضی از آنها نیز به نتیجه رسیده است، ولی ما از هیچ یک نتیجه عملی که 

ورود به سیستم درمانی کرده باشد، نمی بینیم.
همیشه یک شرایط عادی و یک شرایط جنگی داریم که نمی توان قوانین شرایط عادی را برای شرایط 
جنگی و بحرانی لحاظ کرد. در دوران دفاع مقدس و در وســط میدان جنگ اگر راه تنفس کســی بند 
آمده بود، پزشــک یا پرستار حتی با لوله خودکار راه تنفس مجروح را باز می کرد که زنده بماند، وقتی 
االن روزانه حدود چهارصد و خرده ای نفر تلفات می دهیم، یعنی در شــرایط جنگی هســتیم و اینکه 
یک نفر بخواهد حساســیت به خرج دهد تا بعد از به نتیجه رسیدن تحقیقات کار خود را شروع کنیم، 
جوابگو نیست؛ چراکه این موضوع برای شرایط عادی است. وقتی وضعیت بحرانی و جنگی است و 
پزشکان متخصص عفونی و طب سنتی مدعی هستند می توانند بیماران را درمان کنند، باید فارغ از نتایج 
پژوهشی، یک بخش هایی را نیز در اختیار این متخصصان قرار داد. چطور دارویی را که تأیید نشده، از 

خارج از کشور وارد می کنند و مقام اول آزمایش کردن این داروها روی مردم را ثبت می کنند؟!
توصیه ای که می توان به مردم داشــت، این است که در ابتدا توصیه های پیشگیرانه وزارت بهداشت 
برای مقابله با بیماری کرونا را رعایت کنند و سپس برای پیشگیری، پروتکل های پیشگیرانه ای را که ما 
با همکاران خود تدوین کرده ایم، رعایت کنند؛ اگر دچار عالیم بیماری شدند، به بیمارستان ها مراجعه 
نکنند، چراکه ما پروتکل های درمانی هم تدوین کرده ایم که در منزل چه اقداماتی می توانند انجام دهند، 
فقط در صورتی به بیمارستان مراجعه کنند که اوضاع آنها بحرانی شده یا برای تنفس به دستگاه اکسیژن 
نیاز داشــته باشــند. به نظر بنده اگر مردم رعایت کنند با کمک طب سنتی و تدابیر نوشته شده، خیلی 

راحت تر می توانیم این بحران را پشت سر بگذاریم. 

پیش درآمد 

راهی برای عبور از بحران

 چرا با ورود طب سنتی  چرا با ورود طب سنتی 
مخالفت می شود؟!مخالفت می شود؟!

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند



در حال حاضر، به دلیل شــیوع گســترده بیماری 
کرونا در وضعیت بحرانی به ســر می بریم و روزانه 
تعداد زیادی از هموطنان مان را از دست می دهیم؛ 
از این رو کرونا تهدیدی علیه سالمت هموطنان به 
شمار می آید؛ بنابراین باید همه توان و ظرفیت خود 
را برای پیشــگیری و درمان این بیمــاری به میدان 
بیاوریم. متأسفانه راهکارهای موجود تاکنون جواب 
نداده اســت و مانند همه جهان در این زمینه دچار 
چالش های جدی در نظام سالمت شده ایم. به همین 
رو این شــرایط، فرصتی است برای اینکه کارآمدی 
طب سنتی در پیشــگیری و درمان بیماری کرونا به 
اثبات برسد. البته باید در نظر داشت که این مسیر باید 
یک مسیر علمی و آکادمیک باشد. در همین زمینه 
کارآزمایی های بالینی متعددی انجام گرفته است که 
نتایج خوبی هم در پیشگیری و هم در درمان بیماری 
کرونا حاصل شــده است؛ لذا باید داروهایی که در 
این کارآزمایی های بالینی موفق بوده اند، مجوز خود 
را کســب کنند تا به پیشگیری و درمان کرونا کمک 
کنند و ان شاءالله بتوانیم هر چه سریع تر میزان آمار 
ابتال و فوتی های هموطنان را پایین بیاوریم که البته 

این مهم به توجه مسئوالن نیاز دارد. 
رهبر معظم انقالب در جلســه ای که با اعضای 
ســتاد ملی کرونا داشتند، بحث استفاده از ظرفیت 
طب سنتی را در این بیماری مطرح کردند و به طور 
ویژه این تأکید را به اعضای ستاد ملی کرونا داشتند؛ 
اما متأسفانه مسئوالن چه در وزارت بهداشت و چه 
در ستاد ملی کرونا کمتر به این ظرفیت توجه کرده اند 
که انتظار می رود شــخص آقای دکتر نمکی، وزیر 

بهداشت و معاونان ایشــان بر اساس این فرمایش 
رهبر معظم انقالب، تدابیر جدی را در نظر بگیرند 
و از متخصصان طب ســنتی و داروهایی که در این 
حوزه از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته اند، حمایت 
شود. آنچه تا به حال اتفاق افتاده، به هیچ وجه مورد 
رضایت مردم و مجلس نیســت، بــه همین دلیل 
تذکری در این باب،به رئیس جمهور و وزیر بهداشت 
داده شــد و در خصوص اســتفاده از ظرفیت طب 
ســنتی، نامه ای از سوی مجلس به ستاد ملی کرونا 
ارسال شده است. همچنین مجلس پیگیری هایی را 
در جلســات حضوری داشته و ما در جلسه با ستاد 
مقابله با بیماری کرونای استان تهران هم این بحث 
را مطرح کردیم و خواستار این شدیم که به طور ویژه 

به ظرفیت طب سنتی در بیماری کرونا توجه شود.
به تازگی نیز یک طرح ملی برای مقابله با بیماری 
کرونا اجرایی شــده که در جلســه ای که با بســیج 
جامعه پزشکی داشــتیم، تأکید کردیم در این طرح 
از ظرفیت طب سنتی در پیشگیری و درمان بیماری 
کرونا استفاده شــود. استفاده از ظرفیت طب سنتی 
در درمان بیماری کرونا یکی از مطالبات مجلس از 
مسئوالن در جلسات متعدد بوده است که در جلسه 
با دکتر نمکی و دکتر زالی، فرماندهی ستاد کرونای 
تهران، مطرح شد تا از این ظرفیت در بیمارستان ها 
نیز کمک گرفته شــود. در حال حاضر کشورهایی 
مانند چین از ظرفیت طب مکمل خود در پیشگیری 
و درمان بیمــاری کرونا کمــک گرفته اند که موفق 
بوده اند. ما نیز باید از این ظرفیت در مراکز درمانی 

برای درمان بیماران استفاده کنیم.

به دلیل وضعیت خاصی که بر اثر شیوع بیماری کرونا از اسفندماه سال گذشته در کشور به وجود آمده، منطقی بود که از همه ظرفیت های موجود 
برای مقابله با این شرایط استفاده شود. در همین زمینه همکاران متخصص طب سنتی ما از همان اوایل شروع بیماری، هم برای ویزیت بیماران 
و هم نوشتن پروتکل های خاص متناسب با شرایط موجود اعالم آمادگی کردند، اما اجازه مداخله از طرف بخش های گوناگون دانشکده های 
 به صورت پژوهشی باشد و کارآزمایی های بالینی 

ً
مختلف داده نشد. یکی از علت ها و توجیح مسئوالن وزارت بهداشت این بود که مداخله فعال

انجام شود. همکاران ما خیلی قوی وارد این عرصه شدند و یک چهارم از حدود 3۰۰ طرحی که موجود بود، به طرح های طب سنتی اختصاص 
داشت. در حال حاضر، حدود 9۰ طرح تحقیقاتی در حیطه طب سنتی و گیاهان دارویی مصوب شده، کد اخالق گرفته و در حال اجراست که 
کارآزمایی های بالینی حدود 18 تا از این طرح ها به اتمام رسیده و نتایج آن مشخص شده و چهار دارو نیز در این زمینه مجوز گرفته و وارد بازار 

شده است. 
عالوه بر انجام این طرح ها، از همان زمان دســتورات غذایی و خودمراقبتی و کارهای پیشــگیرانه به صورت تهیه بروشور و ساخت کلیپ 
آموزشــی انجام شــد. همچنین برخی از همکاران در صدا و سیما حضور داشتند و یکسری توصیه های مورد نیاز را از این طریق به مردم ارائه 
می دادند. همکاران متخصص ما به شکل غیررسمی در مطب های خود یا برخی سالمتکده ها خدماتی در زمینه بیماری کرونا ارائه می دادند و 
برخی از دانشگاه ها با بعضی از همکاران متخصص ما لینک شده و مشاوره هایی به بیماران می دادند، اما واقعیت این است که به شکل رسمی، 
جایی برای ورود طب سنتی ایران به منظور کمک به این بیماران نداشتیم. بعد از اینکه کارهای پژوهشی انجام شد و حدود 18 تا از طرح های 
تحقیقاتی به اتمام رسید و نتایج آن در قالب نامه ای به ستاد کرونا اعالم شد، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر زالی رئیس 
ستاد کرونای تهران و همکاری صمیمانه ای که همکاران به صورت شبانه روزی برای آماده شدن این مرکز داشتند، همگی کمک کردند تا »مرکز 

خدمات طب سنتی ویژه بیماران کرونایی« آماده بهره برداری و خدمت رسانی به مردم شود. 
این مرکز، نیازی بود که در این دوره احساس می شد، چراکه طب سنتی ایران ظرفیتی در خودمراقبتی، پیشگیری و  درمان های اولیه بیماری 
کرونا دارد تا حداقل ورودی های بیمارستان کاهش پیدا کند و از خستگی کادر درمان کم شود و یکسری نیروهای تازه نفس به کمک آنها بیایند، 

لذا این مجوز به عنوان »اولین مرکز خدمات بیماران کرونایی مبتنی بر آموزه های طب سنتی ایران« داده شد. 
با توجه به تحقیقاتی که هم در بخش پیشگیری و هم درمان بیماری کرونا داشته ایم و نتایج آن را به ستاد کرونا اعالم کرده ایم، مشخص شده 
که داروهای طب ســنتی در مراحل اولیه در کاهش عوارض، افزایش سطح اکسیژن رسانی بیماران، کاهش عوارض تنفسی، کاهش عوارضی 
مثل تب، ســردرد و بیحالی جواب داده است. به نظر می رسد حداقل کاری که می توان انجام داد، اصالح سبک زندگی و کمک به مردم برای 
 سبب کاهش ابتال به این بیماری می شود و این خودمراقبتی 

ً
خودمراقبتی است که اگر این اتفاق بیفتد و از آموزه های طب سنتی استفاده شود، قطعا

در افرادی که یک فرد خانواده بیمار شده، اثرگذار است و اینکه عوارض را در فرد مبتال نیز کاهش می دهد. امیدواریم 
با انجام این طرح، ورودی های بیماران به بیمارســتان و مرگ و میر کاهش پیدا کند. همچنین امیدوار هستم 

تقابل هایی که با هر مکتبی وجود دارد، کنار گذاشته شود و در زمانی که کشور ما به اتحاد نیاز دارد، همه 
متحد شــوند؛ ما شکل های مختلف طب نداریم و طب روشی اســت برای کمک به مردم برای اینکه 
صحت و سالمتی خود را پیدا کنند و ان شاءالله طب سنتی و طب رایج همچون دو بال در کنار هم بتوانند 

به مردم کمک کنند و کشورمان از این بحران خارج شود.

بیماری های ویروســی و میکروبی بیماری هایی هســتند که طب مدرن اعتقاد دارد با آنتی بیوتیک ها درمان می شوند، در حالی که بیماری های 
ویروسی آنتی بیوتیک خاصی ندارند و بیشتر جنبه های پیشگیرانه دارد که همان واکسیناسیون است. واکسیناسیون هم در بدن فرد خودایمنی به 
وجود می آورد و بدن را مقابل ویروس مورد نظر ایمن می کند. بنابراین تمام راهکارهایی که بتواند مقاومت بدن و ایمنی را افزایش دهد، می تواند 
ایمنی فرد را در مقابل بیماری های ویروسی، از جمله کرونا افزایش دهد. چارچوب طب سنتی این است که بتواند به طریقی سیستم ایمنی فرد 
را باال ببرد و این به طبع افراد نیز بستگی دارد؛ افراد با طبع ها و مزاج های گوناگون در مقابل عوامل بیماری زا متفاوت هستند. این صحبت شاید 
برای برخی ها قابل تصور نباشــد؛ اما استرس و ترس یکی از عوامل بیماری زاست، به عبارتی وقتی یک فرد ترس پیدا می کند و ناراحتی های 
تنفسی و عالیم کرونا در او ظاهر می شود، همین امر سبب کاهش ایمنی بدن او مقابل ویروس می شود. از این رو یکسری از گیاهان دارویی که 
ســبب می شود مقاومت افراد را مقابل ویروس باال ببرد، گیاهان و داروهای گیاهی هستند که یک مقدار آرامش می دهند یا به اصطالح فرد را 
بی خیال می کنند. برای نمونه، گیاهان »نعناع فلفلی«، »بادرنجبویه« و »گل گاوزبان« همگی این خاصیت را دارند که به صورت دم نوش استفاده 
می شود. البته برای استخراج بیشتر مواد مؤثره گیاه دارویی »گل گاوزبان« بهتر است هنگام دم کردن مقدار کمی لیموعمانی نیز به آن افزوده شود.
گروه دیگری از گیاهان دارویی هستند که سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهند و از نظر ما فیتوشیمیست ها ترکیباتی هستند که در بذرها، 
 حاوی مواد مؤثره 

ً
مغزها و ریشه ها وجود دارند؛ مانند مغز بادام و فندق یا بذر اسفرزه و سیاه دانه یا ریشه گیاهانی مثل جینسینگ و زردچوبه عمدتا

قوی و غنی ذخیره شــده هستند که سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهند، یعنی سبب افزایش متابولیسم بدن می شوند و بدن را مقابل عوامل 
بیماری زای تضعیف کننده، تقویت می کنند. گروه دیگر از گیاهان دارویی، گیاهانی هســتند که برای داروهای تنفسی استفاده می شوند و روی 
سیستم تنفسی اثرگذار هستند؛ برای نمونه خشن بودن تنفس و سرفه های خشک را گیاهان دارویی حاوی ترکیبات موسیالژی التیام می بخشند 
و روی ناراحتی های ریوی اثرگذار هستند. گیاهانی از قبیل »آویشن« و »مریم گلی« جزء این دسته از گیاهان هستند که می توانند یک خاصیت 

آنتی بیوتیکی داشته باشند و روی عامل بیماری های تنفسی اثرگذار باشند.  
البته اعتقاد طب سنتی فقط در بحث استفاده از گیاهان دارویی و داروهای طبیعی نیست؛ بلکه توجه به آموزه های طب سنتی در رفتارهای 
تغذیه ای، سبک زندگی و خواب و بیداری افراد همگی می توانند در افزایش مقاومت بدن اثرگذار باشند. به صورت کلی داروها یا دستورالعمل های 
طب سنتی، مکمل هستند. اگر بتوانیم اقدامات پیشگیرانه در مقابل این بیماری را انجام دهیم، در جلوگیری از بیماری بسیار مؤثر است؛ تمام 
دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت جنبه پیشگیرانه دارد؛ مانند استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی که اگر در 
کنار رعایت این موارد، به آموزه های طب سنتی توجه کنیم، جنبه های پیشگیرانه افزایش پیدا می کند و سبب می شود درصد کمی از مردم دچار 
 واکسن یا استفاده از یکسری داروهای تقویتی و ویتامین هاست، اما اینها 

ً
این بیماری شــوند. روش طب رایج در پیشگیری از بیماری ها عمدتا

درمان نیست، لذا درمان های طب رایج هنوز قطعی نیست. طب رایج نیز به نکته ای رسیده که ما به آن توجه نمی کنیم؛ اینکه یک فرد مبتال به 
ویروس کرونا نجات پیدا می کند اما دیگری نجات پیدا نمی کند، به طبع افراد و ویژگی های افراد مانند باال بودن متابولسیم بدن برمی گردد؛ پس 
طب مدرن هم به این نتیجه رسیده که همه داروها برای همه گروه ها اثرگذار نیست، حتی کارشناس ها می گویند حتی اگر واکسن این بیماری 
تولید شود، معلوم نیست چه مدت و روی چه افرادی اثربخش باشد. بنابراین ما توصیه می کنیم پیشگیری و تجویزهای طب سنتی را لحاظ کنیم. 
ســتاد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی فناوری ریاســت جمهوری نیز حمایت های الزم از فعاالن و محققان این حوزه 
انجام می دهد؛ اگر کســی در این زمینه فعالیتی دارد یا کاری انجام داده به او کمک می کند تا بتواند به نتیجه برســد، چراکه در ستاد نمایندگان 
همه دســتگاه های ذی ربط از جمله وزارت بهداشت، ســازمان غذا و دارو، جهاد دانشگاهی و جهاد کشاورزی عضو هستند و کمک می کنند 
دســتاوردهای تحقیقاتی طب سنتی و گیاهان دارویی به نتیجه برسد. توصیه بنده به مردم این است که مقداری به آموزه ها و سوابق طب سنتی 
خودمان اعتقاد بیشتری داشته باشند و به این سمت روی بیاورند؛ ضمن اینکه اعالم می کنم باور مردم بیشتر از باور مسئوالن است؛ یعنی امروز 
مردم جلوتر از مسئوالن به سمت درمان های طبیعی و طب سنتی آمده اند و مسئوالن پشت سر مردم هستند و در این زمینه خیلی به مردم توصیه 

نمی کنیم، چراکه مسیر خود را خوب شناسایی می کنند و توصیه بیشتر ما به مسئوالن است که این مورد را بیشتر باور کنند.

نکته ای که در عرصه طب ســنتی بســیار اهمیت 
دارد، این اســت که طب ســنتی یک طب جامع 
کل نگر اســت و به ســبک زندگی، نحــوه تغذیه 
و خــواب و بیــداری افراد توجــه دارد؛ همچنین 
سالمت محور است و تأکید بیشتر آن در پیشگیری 
از بیماری هاست. ســالیان طوالنی است که مردم 
کشــور ما با این طب زندگی کرده اند و آنچه اآلن 
مورد نیاز جامعه اســت، استفاده از طب سنتی در 
حوزه سالمت کشور است. به همین دلیل در ابتدای 
شروع به کار مجلس یازدهم درخواستی در قالب 
سه نامه جداگانه، از طرف کمیسیون بهداشت تهیه 
و تنظیم و به وزیر بهداشــت ارائه شد. در یکی از 
نامه ها طبق قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های 
کلی ابالغی سالمت رهبر معظم انقالب، خواستار 
ادغام خدمات بهداشتی طب سنتی در شبکه های 
بهداشــت و درمان کشور شــدیم؛ در نامه دیگر 
خواســتار ادغام خدمات درمانی طب ســنتی در 
طب رایج کشور شدیم. گفتنی است، برای ویزیت 
پزشکان عمومی و کالسیک، نظام بیمه ای، سیستم 
ارجاع، شــبکه بهداشــت و درمان، بیمارستان و 
درمانگاه وجود دارد؛ اما این ســاختار برای طب 
ســنتی به صورت شبکه ای و جامع ایجاد نشده که 
اجرای این موضوع را نیز از وزیر بهداشت خواستار 
شــدیم. در حال حاضر، حدود ٢٠ ســالمتکده 
در کشــور وجود دارد که وابســته به دانشگاه ها و 
دانشــکده های طب سنتی کشــور هستند؛ در سه 
ماه گذشته و طی دو جلسه ای که با وزیر بهداشت 
داشــتیم، مقرر شــد انجام وظیفه قانونی وزارت 
بهداشــت در ادغام طب ســنتی در نظام سالمت 
تسریع شود که این مهم با شروع ادغام در سطح یک 
نظام سالمت آغاز شد؛ البته بسیار دیر هنگام است 

ولی آغازی مبارک است. دکتر نمکی هفته گذشته 
در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد، 
ادغام خدمات درمانی طب ســنتی در طب رایج 
کشور، دســتاورد بزرگی برای وزارت بهداشت به 
شمار می آید. ما نیز در مجلس شورای اسالمی به 

شدت پیگیر و ناظر این ادغام هستیم. 
در زمینه بیماری کرونا، از همان ابتدای شروع 
به کار مجلس یازدهم از وزیر بهداشت درخواست 
کردیم که طب ســنتی در خدمات پیشــگیری و 
بهداشتی و درمانی در مراکز درمانی ورود کند که 
متأسفانه برخی از مسئوالن در وزارت بهداشت به 
دلیل شناخت ناکافی مانع می شوند. در سال جاری 
در حوزه های مختلف طب ســنتی به قدری تعداد 
مقاله های متخصصان و پژوهشگران این طب زیاد 
بود که توانستیم رتبه پنج تولید علم در این حوزه را 
در جهان کسب کنیم. اگر این طب، شبه علم است، 
چرا تولیــد مقاله معتبر آن هم بــا این رتبه علمی 
داریم؟ ما در حوزه بازتولید اسناد علمی طب سنتی 
قدم های خوبی برداشته ایم که به گزاره های خوبی 
نیز دست پیدا می کنیم. سؤالی که اینجا از منتقدان 
طب ســنتی در وزارت بهداشــت می توان مطرح 
کرد، این است که چرا اجازه بهره مند شدن از نتایج 
تحقیقات این محققان را در این بحران نمی دهند؟ 
شــاید اگر این دوقطبی ســازی ها در این وضعیت 
بحرانی رقــم نمی خورد، االن به گزاره های بهتری 
در پیشگیری و درمان بیماری کرونا در حوزه طب 
سنتی رسیده بودیم و می توانستیم سیستم بهداشتی 

و مردم را کمک بیشتری کنیم.
داروهایی که در طب رایج برای درمان بیماران 
کرونایی داده می شــود، درصد درمانگری بســیار 
پایینــی دارند و نکته جالب اینجاســت که مرتب 

پروتکل های بیماری کرونا در حوزه طب رایج تغییر 
کرده و اعالم می کنند این داروها قطعی نیســت؛ 
پس چرا اجازه استفاده متناظر از درمان های طب 
ســنتی را نمی دهید و محدودیت ایجاد می کنید؟ 
البته بنده اهتمام شخص وزیر در حوزه تقویت طب 
سنتی را می بینم، اما این اهتمام باید با معاونت ها 
و پژوهش ها همراهی شود. در نهایت این تالش ها 
سبب افتتاح یک درمانگاه ویژه کرونا در دانشکده 
شهید بهشتی شد که در حوزه پزشکی از راه دور نیز 
به مردم خدمت رسانی می کند که باید در سطح کل 

کشور گسترش یابد.
 مــا نیز در مجلس این آمادگــی را داریم که از 
پژوهش های طب سنتی و حوزه درمانی آکادمیک 
طب سنتی و کســانی که فارغ از شیادی و داللی و 
جریان های ظاهری که به نام طب ســنتی هستند، 
حمایت کنیم. می خواهیم طب ســنتی به صورت 
شناسنامه دار و ساماندهی شده و رسمی در کشور 
 به عنوان پزشک حامی سالمت 

ً
فعالیت کند. قطعا

مردم هســتیم و به هیچ عنوان دچار جوسازی های 
مثبت کاذب یا منفی کاذب علیه طب سنتی و طب 
کالسیک نمی شویم. بحث ما دوری از تعصب در 
حوزه طب کالســیک و طب سنتی است؛ چراکه 
ایــن دو توامــان و در کنار هم با شــواهد علمی و 
متقن می توانند بسیاری فعالیت ها را انجام دهند و 
شاهد شکوفایی طب سنتی باشیم. طب سنتی عقبه 
علمی خوبی در کشور دارد و حدود ١٣ سال است 
که دانشگاه های علوم پزشکی متخصص و استاد 
تربیت کرده است و شواهد خوبی جمع آوری شده 
است و اآلن وقت آن است که طب سنتی در حوزه 
کلینیکی، درمانگاهی و پزشکی بالینی ورود جدی 

به تمامی عرصه ها داشته باشد.

زهره الهیان
 نایب رئیس فراکسیون 

طب سنتی مجلس 

فاطمه محمدبیگی
 سخنگوی فراکسیون طب سنتی

مژگان تنساز
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

 حمایت از طب سنتِی حمایت از طب سنتِی
 آکادمیک و علمی آکادمیک و علمی

پیشگیری مهم تر از درمانپیشگیری مهم تر از درمان
محسن بیگدلی

فیتوشیمیست
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ســازمان تروریســتی منافقین پــس از آنکه در 3۰ 
خردادماه 136۰ شورش مسلحانه خود را با کشتار 
مردمــی آغاز کــرد، خیلی زود متوجه شــد که در 
بن بســتی همه جانبه قرار دارد. این وضعیت بیشتر 
وقتی ابعاد خود را آشکار کرد که ترور شخصیت های 
برجسته نظام نه تنها موجب فروپاشی نظام اسالمی 
نشد، بلکه مردم را در حمایت از نظام مصمم تر کرد 
و وحدت حداکثری در کشور ایجاد و موجب اگاهی 

مردم نسبت به ماهیت خط نفاق شد.
اما این ســازمان مطرود شــده همچنان بر تنها 
ابزار خود که ترور و خشونت و جنایت بود، اصرار 
می ورزید. در همین راســتا یک بار دیگر متوهمانه 
تصمیم گرفــت ماننــد 3۰ خــرداد اعضایش را 
مسلحانه به خیابان ها بریزد تا شاید مردم به حمایت 

از آنان برخیزند! روز موعود پنجم مهر 136۰ بود.
در اواخر شــهریور مــاه 136۰، خط و تاکتیک 
»تظاهرات گســترده« در داخل سازمان مجاهدین 
طرح شــد؛ با این ویژگی که تعداد بیشتری تیم های 
مســلح در راه پیمایی شــرکت داده شــوند و همه 
نیروهای اجرایی و عملیاتی و هواداران تشکیالتی در 
صحنه حضور یابند و مناطق شروع راه پیمایی طوری 
در نظر گرفته شود که گروه های مختلف سازمان دهی 

شده ـ در نهایت ـ به هم بپیوندند تا این گونه راه پیمایی 
گسترده شــود.  وقتی ســازمان متوجه شد راهبرد 
سرنگونی ضربه ای امکان پذیر نیست، چنین تحلیل 
کرد که »اختناق«، مانع حضور مردم اســت و باید 
ســازمان به عنوان »پیشتاز«، جّو رعب را بشکند تا 
مردم وارد صحنه شــوند. از این رو خط »تظاهرات 
مسلحانه« و »تظاهرات شورشی« مطرح شد. به این 
شــکل که تعدادی از اعضای سازمان در یک محل 
شلوغ جمع شوند و شــروع به شعاردادن ضد نظام 
کنند تا مردم هم به آنها بپیوندند و عده ای از اعضای 

سازمان هم با سالح گرم، از اینها محافظت کنند. 
قصد از این گونه تظاهرات های کوچک این بود 
که رعب مردم شکسته شود و در صورت تجمع مردم 
با حمایت آنها به مراکز نظامی و اقتصادی نظام هم 
حمله شود تا هم به نوعی خود موجب شکسته شدن 
 سالح یا پول به دست 

ً
بیشتر رعب شود و هم احیانا

 در این بین ممکن بود تعدادی از مردم 
ً
بیاید. ضمنا

هم کشته شــوند که خود این، طبق تحلیل سازمان 
می توانســت »انگیزه انقالب« را در مردم افزایش 
دهد. تظاهرات روز پنجم مهر که ابتدا قرار بود اول 
مهرماه برگزار شود ولی به دلیل برگزاری تظاهرات 
دانش آموزی به مناسبت بازگشایی مدارس به تأخیر 
افتاد، در این مرحله طرح شــد تا »پتانســیل نهفته 
خلق« آزاد شــود. در یکی از نوشــتارهای سازمان 
آمده اســت: »به آن درجه از توان نظامی رسیده ایم 

که اگر از رژیم جلوتر نباشــیم، پا به پای او هستیم و 
به شرایط مساوی دست یافته ایم. ما در ۵ مهر ماه با 
قیامی شبیه به قیام توده ای ۲۲ بهمن روبه رو هستیم 
ح مان به 

ّ
باید مردم را تحت حمایت نیروهای مســل

صحنه بکشانیم. می بایست این تظاهرات با شرکت 
ح از 

ّ
خود مردم صورت گیرد و ما به عنوان پیشتاز مسل

مردم حمایت خواهیم کرد. ضرورت انقالب ایجاب 
می کند که کشته ها زیاد باشد و درخت آزادی خون 
می خواهد. شاید کشته  ها به اندازه ۲۲ بهمن 13۵۷ 
باشد و شاید بیشتر؛ ولی تعداد آن مهم نیست. مردم 
 آماده قیام توده ای هستند. عملیات بزرگی مثل 

ً
کامال

۷ تیر نشان داد که نظام ضربه پذیر است. پیکر نظام 
ظرف بلورینی است که شکسته شده؛ و کافی است 
که یک ضربه دیگر بــه آن وارد آید تا ظرف ریزریز 
شــده و هر تکه اش از هم جدا و به گوشه ای پرتاب 
شــود. شــرایط اجتماعی و مردم مثل چاه آرتزینی 
ه دارد تا پوسته ها 

ّ
اســت که فقط احتیاج به یک جرق

شکافته ]شود و چاه[ فوران کند؛ آن زمان دیگر هیچ 
چیز جلودار آن نخواهد بود.«

افشین قاسمی )یکی از مسئوالن نظامی میدانی 
ســازمان در پنج مهر( ماجرای آن روز را چنین نقل 
کرده اســت: »پیاده شدیم و شــروع به تیراندازی و 
 
ً
شلیک هوایی کردیم. سازمان گفته بود: شما اصال
قرار نیســت در تظاهرات شرکت کنید. فقط بروید 
شــلیک کنید. یک میلیون آدم می آید و شما را روی 

دست بلند می کند. ما هم انتظار داشتیم یک میلیون 
نفر بیایند و ما را روی دست بلند کنند... کسانی که 
به خیابان طالقانی رفته اند می دانند که سه هتل بوده 
که از زمان شاه مصادره شد و اآلن در آن ساختمان ها 
جنــگ زدگان هســتند. از ســاختمان های مزبور 
شــعارهای مرگ بر منافق، منافق اعدام باید گردد و 
نظائر اینها داده می شــد. هر شعاری که می دادند به 
طرف ساختمان جنگ زدگان شلیک می شد... نکته 
جالب دیگر اینکه در موقعی که دســتگیر شدیم و 
می خواستند ما را به زندان منتقل کنند، مردم جمع 
شده بودند جلوی خیابان طالقانی و می گفتند: آقای 
موسوی تبریزی گفته که کسی که در تظاهرات مسلح 
باشــد باید اعدام شود و ما هم همینجا می ایستیم و 
همه آنها باید اعدام شوند. حتی اینطور که من متوجه 
شدم کمیته متوسل به تیر هوایی شد تا ما را از میان 
جمعیت رد کند و به اینجا منتقل کند.«  جالب است 
که مسعود رجوی هم سال بعد در جزوه جمع بندی 
مقاومت یک ساله، به این مطلب که قصد براندازی 
ضربه ای داشــتند، اعتراف کــرده و جالب تر آنکه 
اعتراف می کند با اینکه علم به شکست داشته، باز 
هم آن آدم کشــی های ضدخلقی را »تست« کرده 
اســت!: »اما با این همه علی رغم اینکه از ســی ام 
خرداد به بعد برای ما روشن بود که آن الگو و سقوط 
شاه الاقل در این مقطع دیگر قابل تکرار نیست؛ ولی 

باز هم تست کردیم و آزمایش کردیم.« 

شکل گیری احزاب چپ مارکسیستی 
در ایــران از همــان ابتدا بــا حمایت 
همسایه شــمالی ایران، اتحاد جماهیر شوروی 
صورت گرفــت. حمایتی که زمینــه انحرافات 
فــراوان این احزاب را در ادامه کار فراهم کرد که 
مهم ترین آن از خودبیگانگی و بی توجهی به منافع 
ملی بود. در نقد عملکرد و آسیب شناســی این 
احزاب نوشــتارهای قابل مالحظه ای وارد بازار 
شــده اســت که کتاب »کژراهــه« از مهم ترین 
آنهاســت که به طور خاص بر حزب توده ایران 

تمرکز دارد.
 کژراهه، سند زنده افشاگری سیاسی ـ تاریخی 
اســت که خاطرات »احســان طبری« یکی از 
مهم ترین نظریه پردازان مارکسیســم در ایران و 
جهــان را در بر می گیرد. انتشــار این اثر بازتاب 
وســیعی در داخل و خارج کشور داشت و آنچه 
را کــه تاکنون به عنــوان »اســرار« درون حزب 
توده شــمرده می شد، در ســطح افکار عمومی 
انتشــار داد.  وی در بخشی از این اثر می نویسد: 
»مارکسیست های ایرانی با قبول یک ایدئولوژی 

الحادی و نفی اصالت شــرقی و اسالمی، راه 
بیگانگــی از جامعه ایران در پیش 
گرفتند و برنامه عمل آنها، برخالف 
آنچه که می پنداشتند در راه بهبود 
جامعه ایران نبود، عمل آنها تبعیت 
از سیاست روزانه دولت شوروی 
بــود. در جنبش گیــالن، مبارزه 
بود.  میرزاکوچک خان  علیه  آنها 
در جریــان رســیدن رضاخان به 
سلطنت، مبارزه آنها علیه آیت الله 

شهید سیدحسن مدرس بود. در جریان دسایس 
آمریــکا و انگلیس برای غارت نفت ایران مبارزه 
آنها تالش برای به دست آوردن امتیاز نفت شمال 
برای شــوروی بود. بعدها مبارزه آنها در خدمت 
به تجزیه طلبان آذربایجان و کردســتان و تقویت 
سیاســت خائنانه قوام الســلطنه مصروف شد. 
ســپس مبارزه آنها، در دوران جنبش وسیع ملی 
مردم ایران، علیه ملی کردن صنایع نفت متوجه 
گردید. در دوران سیطره و دیکتاتوری محمدرضا 
 هیچ کاری نکردند 

ً
پهلوی، اعضا حزب توده عمال

و در جریان انقالب اسالمی خواستند از پیروزی 
جنبش اســتفاده کنند و ســرانجام این جنبش را 
از درون منفجــر گردانند. امری که ســرانجام به 
شکســتی فاحش و پایانی ناخجسته منجر شد. 
آری، این است خالصه عملکرد کمونیست های 
ایرانی، یعنی گوشــه ای از انحرافات و کژروی ها 
و نارســایی آنان طی بیش از شــصت ســال به 
اصطالح مبارزه. در این دوران، قیام 1۵ خرداد و 
طلیعه نهضت امام خمینی )ره( در شب ظلمانی 
استبداد ایران درخشید، ولی رهبری حزب توده 
نه تنها به معنــای این وقایع که انگیزه اش 
اســالم بود توجهی نکــرد، بلکه راه 
انــکار آن را پیمود و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی به خیال میوه چینی  
از آن برآمد. این جمع بندی غم انگیز 
یک مبارزه حداقل شصت و دوساله 
اســت. از تاریــخ تأســیس حزب 
کمونیست ایران ـ که چند نسل را به 
باد داد و اســتعدادهای معینی را به 

عبث تلف کرد.«

ایرانی کمونیست های 
   دهلیز    

 پایان توهم 
بررسی سیاست منافقین برای آشوب آفرینی در مهرماه 1360

انتخابات در آمریکا فرآیندی متفاوت و عجیبی 
در مقایسه با دیگر کشــورهای غربی دارد. با 
وجود ادعای دموکراســی، به واقــع آنچه در 
عمل نهادینه شــده، شــبه دموکراســی است 
که با الگوهای نخبه ســاالر اریستوکراسیک 
آمیخته اســت. اریستوکراســی که به تدریج 
به الیگارشــیک فاسد تبدیل شــده است! این 
نظام برآمده از دوران حاکمیــت زمینداران و 
برده داران بزرگی اســت که برای خود حقوق 
ممتازتــری قائل بودند و پس از شــکل گیری 
ایاالت متحده این حقوق را در قانون اساســی 

آمریکا نهادینه کردند. 
اولین انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
در اواخــر قرن هجدهم برگزار شــد که در آن 
جرج واشــنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور 
ایاالت متحده انتخاب شــد. در تاریخ آمریکا 
روز چهارم ژوئیه 1۷۷6 به عنوان روز استقالل 
ثبت شده است؛ روزی که آمریکا پس از جنگی 
تمام عیار از بریتانیا جدا شــد و اعالم استقالل 

کرد.
در سال 1۷88 وقتی موعد اولین انتخابات 
رسید، این کشور سیزده ایالت داشت، اما فقط 
ده ایالت حق داشتند در انتخابات شرکت کنند؛ 
چون تشــکیل ایالت های کارولینای شــمالی 
و رودآیلند هنوز در قانون اساســی تأیید نشده 
بود و نیویورک به موقع بــرای انتخابات اقدام 
نکرده بود. از این ده ایالت، فقط شــش ایالت 
به مردم اجازه رأی دادند، آن هم فقط به مردان 
سفید پوست و چهار ایالت دیگر تصمیم را به 

قانون گذاران ایالتی واگذار کردند.

هیــچ رقابت و مبــارزه انتخاباتــی ای در 
کار نبــود، همه در مورد برنــده قطعی، جرج 
واشــنگتن، متحد و هــم  رأی بودنــد. جرج 
واشــنگتن پس از رهبری نبردهای استقالل از 
بریتانیا، بازنشسته شــده بود؛ اما از او خواسته 
بودند به صحنه سیاســت برگردد. او بهترین و 
هیجان انگیز ترین انتخاب در طیف سیاسی آن 
زمان بود. در این انتخابــات از کالج الکترال 
)مجمع گزینندگان( استفاده شد. برای انتخاب 
رئیس جمهور به هــر ایالت با توجه به اندازه و 
جمعیتش، تعداد مشخصی رأی تعلق گرفت 
که بــه آن کالج الکترال یــا مجمع گزینندگان 
می گویند و همین شیوه با کمی تعدیل امروز هم 
به کار مــی رود. در مجمع گزینندگان آن زمان 
۷۲ گزینشــگر وجود داشت؛ اما فقط 69 نفر 
رأی دادند. هر گزینشگر دو رأی داشت )برای 
انتخاب رئیس جمهور و معاون او( و همه 69 
نفر به جرج واشنگتن رأی دادند، قاطع ترین و 
یک دست ترین حمایت از یک نامزد در تاریخ 
انتخابات آمریکا. واشنگتن پس از آنکه تصمیم 
گرفت در دور دوم ریاســت جمهوری شرکت 
کند، در ســال 1۷9۲ هم بــه همین ترتیب از 
حمایت 13۲ گزینشگر در 1۵ ایالت برخوردار 

شد.

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

تشدید روحیه 
شهادت طلبی

روز 3۰ آبــان فاجعه دیگری در 
تقویم تاریخی انقالب اسالمی 
به ثبت رسیده اســت و آن، حمله عوامل 
رژیم محمدرضا شاه به حرم امام رضا)ع( 
است. حرم مطهر امام هشتم شیعیان که در 
طول تاریخ همواره پناهگاه مردم محروم و 
مظلوم و تحت ستم بود، بار دیگر از سوی 
نظامی محمدرضا  و  امنیتی  دستگاه های 
شــاه مورد تهاجم و هتــک حرمت قرار 
گرفت و خون عده ای بی گناه در آن مکان 
مقــدس بر زمین ریخته شــد و در اذهان 
عمومــی خاطره تلخ تهاجم به مســجد 
گوهرشــاد در دوره رضاشاه را زنده کرد. 
این اقدام احساســات مردم و بسیاری از 
علما و بزرگان را جریحه دار کرد و در این 
زمینه پیام های متعددی صادر شد؛ به ویژه 
حضرت امام خمینی)ره( در این باره پیام 
مهمی صــادر کردند و مرقــوم فرمودند: 
»دولت یاغــی نظامی به امر شــاه، تر و 
خشــک را به آتــش کشــیده و یکی از 
به  ایــن جنایتکار  بزرگ ترین ضربه های 
اســالم، به مسلسل بســتن بارگاه قدس 
حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( است. 
این بارگاه مقدس در زمــان رضاخان به 
مسلســل بســته شــد و قتل عام مسجد 
گوهرشــاد بــه وجــود آمــد. در زمان 
محمدرضا آن جنایت تجدید و دژخیمان 
شاه در صحن و حریم آن حضرت ریخته و 
کشــتار کردند. ملت مسلمان باید از این 
شــاه و دولت یاغی غاصــب تبری کند و 

مخالفت با آن الزم است.«
 مبارزیــن و انقالبیون بــه این نتیجه 
رسیده بودند که اگر این رژیم فرصت پیدا 
کند، آثار شــریعت را محو خواهد کرد؛ 
لذا با تالش مضاعف تا سقوط رژیم شاه 
مصمم شــده بودند مبارزات را شــدت 
بدهند و تجــاوز به حریــم رضوی قابل 
تحمل نبود و از ناحیه همه اقشار محکوم 
شــد و آن روز را عــزای عمومــی و ملی 
اعالم کردند. همچنین مغازه ها، بانک ها، 
ادارات و بازارها تعطیل و پرچم ســیاه بر 
سر درها زده شــد. این اقدام ننگین رژیم 
وقت موجب شد که دیگر هیچ کس، هیچ 
اعتمادی به حکومت ســلطنتی و دولت 
رژیم نداشته باشد، بلکه همه خود را برای 
کشته شدن و راه شهادت آماده کرده بودند 
و احســاس می کردند بیــش از این نباید 
به این نظام ســفاک فرصت اهانت داد و 
استقبال از شــهادت را تنها راه سرنگونی 

این نظام فاسد می دانستند.
 از ایــن مقطع به بعد انقالب و روحیه 
شهادت طلبی در بین جوانان و مردم شتاب 
گرفت. این تغییر به وضوح در رفتار مردم 
مشاهده می شــد و نظام شاهنشاهی را به 
این واقعیت واقف کرد که مقاومت با اتکا 
به قوه قهریه بی فایده اســت و باید به فکر 
رفتن و فرار باشــند؛ زیرا دولت نظامی، 
حکومت نظامی، فرماندار نظامی و تهدید 
و ارعاب نه تنها کاری از پیش نبرد؛ بلکه 
مردم را هر روز شــجاع تر و جســورتر از 

گذشته  کرد.
 برای مبارزین برنده ترین سالح همین 
روحیه شــهادت طلبی در مبارزات بود و 
جوانان در ســرنگونی رژیم هیچ ترس و 
هراســی به خود راه نمی دادند و در ادامه 
انقالب ســر از پا نمی شــناختند که این 
موضوع هرگونــه انجــام کاری را برای 
رژیم بیش از پیش ســخت تر کرده بود و 
هر توطئه ای با درایت خنثی می شد و هر 
روز بخشی از دستگاه های رژیم به ورطه 

سقوط می رفت.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

وابستگی جریان های چپ

 اجماع بر سر واشنگتن
اولین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
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در سیر بررسی فراز و فرود عبرت آموز 
زندگی سیاســی افراد و شخصیت  
هایی که روزی پرچم حمایت از جریان دینی و 
حکومت اســالمی را روی دست بلند کرده و 
برای پیــروزی و بقای این نظــام تالش کرده 
بودند، اما بنا به دالیلی دچار دگردیسی فکری 
م 

َ
و تغییر نگرش سیاســی شــده و این بار َعل

مخالفت با نظام اسالمی و آموزه های دینی را 
احواالت  بررســی  ایستگاه  به  برافراشــتند، 
به  معــروف  حاج فرج الله دبــاغ«  »حســین 

»عبدالکریم سروش« می رسیم. 
حســین حاج فرج الله دباغ در ۲۵ آذر سال 
13۲۴ شمســی در تهران متولد شد. وی در 
دبیرســتان علوی، ریاضی خواند. حضور او 
در این مدرسه موجب آشــنایی و ورودش به 
انجمن حجتیه شــد؛ گروهی که بر پایه عقاید 
مذهبی خاص خود به شدت از فعالیت سیاسی 
خودداری می ورزید. ســروش در دانشــکده 
داروسازی دانشگاه تهران دکترای داروسازی 
گرفت. ســپس به انگلســتان رفت و در لندن 
شیمی آنالیتیک)تحلیلی( آموخت و در همان 
جا فلســفه و تاریخ علم را هــم فراگرفت. در 
ایران نیز به مدت بســیار کوتاه به حوزه رفت و 
فقه و اصول و فلسفه اسالمی را تا حدودی فرا 

گرفت. 
 دباغ درباره سابقه شناخت خود از امام)ره( 
می گوید: »امام را پیش از شــریعتی شناختم، 
وقتی دانش آموز دبیرستان بودم... پس از رهایی 
امام از زنــدان در خیل مشــتاقان و هواداران 
بســیار او به قم به خانه  او رفتیم و این نخستین 

بار بود که او را از نزدیک می دیدم. سالیان بعد 
در دوران دانشجویی، کتاب مخفی حکومت 
اســالمی او را خواندم و در سلک مقلدان او 
درآمــدم... در پاریس بــه مالقات خصوصی 
رخصت فرمود. از او در باب آزادی پرسیدم و 
پاسخ همان بود که بعدها از او شنیدم: آزادی 

آری، توطئه نه«. 
دباغ که در سال های 13۷۲ـ 13۷۴  به ظاهر 
از اندیشه های امام)ره( دفاع می کرد، ناگهان در 
مصاحبه با نشــریه نامه از نقــد خود بر کتاب 
حکومت اسالمی سخن گفت و این کتاب را 
این گونه توصیف کــرد: »... این کتاب برای 
من کتابی دلسردکننده بود. این کتاب را در امر 
سیاست و حکومت بسیار ساده و بسیط یافتم.«  
دباغ که اکنون می خواســت خود را ادیب 
و فیلسوف و روشــنفکر مذهبی معرفی کند، 
اســمی متناســب با این عناوین دســت و پا 
کــرد و با توجه بــه نام های دو نفر از پســران 
خود »ســروش« و »عبدالکریم« نام مستعار 

عبدالکریم سروش را بر خود نهاد.

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری ـ 1

زندگی  و زمانه سیاسی

»من مجلس شورای ملی ای را می خواهم که 
عموم مسلمانان می خواهند، عموم مسلمانان 
هم مجلسی می خواهند که برخالف قرآن و 
شریعت محمدی نباشد.« اگر ادعا کنیم این 
جمله  کوتاه می تواند تمام خواسته و اندیشه 
سیاسی شیخ شــهید فضل الله نوری درباره 
اصل مشروطه و برخی از مظاهر به اصطالح 
دموکراتیک آن همچون مجلس را بیان کند، 
گزاف نیســت. همچنین این جمله در بطن 
خود از تمایــزات و مختصات نــگاه ویژه 
آیت الله نوری پیرامون مشــروطه در مقابل 
ادعای جریان معاصر روشنفکری غربی در 
اتهام زنی به وی در خصوص حمایت نکردن 
از ســاختارهای دموکراتیک پرده برمی دارد 
و راز و رمز مخالفت وی با مشــروطه ای را 
که در ســفارت خانه های بیگانه پخت و پز 
شده بود، آشــکار می کند. از این شماره در 
سلســله مقاالتی خواهیم کوشید با زمانه و 
بیشتر  نوری  زندگی سیاسی شیخ فضل الله 
آشنا شویم. »فضل الله کجوری« مشهور به 
شیخ فضل الله نوری)1۲۵9ـ 13۲۷ق(، از 
مجتهدان تراز اول تهران و از پیشروان جنبش 
مشــروطه ایران بود. وی با پشتیبانی آخوند 
خراســانی، یکی از رهبران ثالث نهضت 
مشــروطیت مســتقر در نجف، اصل دوم 
متمم قانون اساسی مشروطه مبنی بر تشکیل 
هیئت نظارت از فقها را به تصویب مجلس 
شورای ملی رســاند؛ ولی به دلیل اختالف 
با دیگر نمایندگان دربــاره برخی از اصول 
متمم قانون اساسی مشــروطه، از مجلس 
کناره گیری کرد و بــا راه اندازی جریانی که 
مشــروعه خواهان نام گرفــت، اعتراضات 
شدیدی بر مشــروطه خواهان و مشروطیت 
وارد کرد. شیخ فضل الله کجوری، معروف 
به نوری فرزند مالعبــاس نوری طبری، در 
منطقه نــور مازنــدران در دوم  ذی الحجه 
1۲۵9ق در کجور زاده شــد. مادر او دختر 
میرزامحمدتقی نوری و خواهر میرزاحسین 
نوری )محدث نوری( بود. شــیخ فضل الله 
تنهــا یک خواهر داشــت که بــدون فرزند 
درگذشــت. وی در آغاز جوانی به تحصیل 
مقدمات علوم متداول عصر خود پرداخت 
و برای تکمیل تحصیالت، همراه دایی خود 
میرزاحســین نوری به نجف مهاجرت کرد 
و در حوزه به درس شــیخ راضی آل خضر، 
میرزا حبیب الله رشتی و سیدمحمدحسن 
شــیرازی راه یافت و پس از نیــل به مرتبه 
اجتهاد به اشــاره میرزای شیرازی)صاحب 
فتوای تحریم تنباکو( برای ارشاد و هدایت 
مردم به تهران آمد. مرحوم نوری آثار و آرای 
فقهی و سیاسی زیادی دارد که معروف ترین 
آنها رساله المشــتق، تذکرة الغافل و ارشاد 
الجاهل)در نقد مشروطیت( و رساله حرمت 
 اصل نظر خود را 

ً
مشروطه است که صراحتا

درباره مشــروطه غرب گرایان نوشته است. 
البته پیرامون احوال سیاسی ایشان کتاب های 
زیادی نوشــته شــده که گاهی به اغراض و 
دشمنی هایی نیز آلوده است. مرحوم نوری 
همانند همه اسالف خویش در کنار تحصیل 
و تدریس علوم دینی، از تربیت شــاگردانی 
مبرز نظیر عالمــه محمد قزوینی، مال علی 
مازندرانی  و شــیخ غالمحســین  مدرس 
نیز غفلت نکرد. وی پس از دوره اســتبداد 
صغیر و فتح تهران به دست مشروطه خواهان 
در دادگاهــی محاکمه و ســرانجام اعدام 
شد. ســال ها بعد جالل آل احمد در کتاب 
»غرب زدگی« در باره شهید نوری این چنین 
نوشت: »من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، 
همچــون پرچمی می دانم کــه به عالمت 
اســتیالی غرب زدگی پس از دویست سال 
کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته 

شد.«
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وش! از دباغ تا سر

   ریزش ها    

شــاخصه های نظام انقالبی در سطح ساختار در 
سه محور کلی قابل بررسی است. در این مطلب 
دو شاخصه از این ســه محور تشریح می شود و 
محور ســوم که کارآمدی اســت، در شماره آتی 

تبیین خواهد شد. 
1ـ ابتنــاء بر ایده و اهداف انقالب اســالمی: بر 
اساس دیدگاه رهبر معظم انقالب، »نظام انقالبی 
بر مبنای دین و بر مبنای اســالم و بر مبنای قرآن 
شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی 
این ملت برخوردار شــده و...« بنابراین ساختار 
برآمــده از نظام انقالبی نیز بایــد منبعث از این 
ایده بنیادین باشــد. متأثر از این مهم می توان به 
شاخصه های زیر که برگرفته از بیانات رهبر معظم 
ی شوند، 

ّ
انقالب است و باید در ساختارها متجل

اشاره کرد:
ـ ایســتادگی مقابــل زورگویــی و زیاده خواهی 
ظالمان و مستکبران؛ پیگیری تصمیمات مستدل 
در مواضــع اصولی؛در موضع اقتدار ایســتادن، 
تســلیم زورگویی نشــدن، تســلیم زیاده طلبی 
نشدن؛شکستن تقســیم جهان میان سلطه گر و 
سلطه پذیر و مخالفت با هر نوع سلطه گری؛مدافع 
عدالت و کرامت انسان و ارزش ها، ساعی برای 
ایجاد برادری و برابری، ایســتاده در مقابل نفوذ 
دشمن؛مدافع مردم ســاالری، استقالل و حقوق 
ملت در همه زمینه ها؛مدافع حقوق مســلمانان 

عالم و هر مظلومی در هر نقطه عالم؛مطرح کننده 
اسالم طرفدار مظلوم و ضدظالم در دنیا؛پیگیری 

آرمان ها از جمله عدالت خواهی و... .
۲ـ پویایی و انعطاف پذیری: یکی از شاخصه های 
مهم نظام انقالبی در ســطح ســاختار، پویایی و 
انعطاف پذیری آن است. اهمیت این مسئله از آنجا 
ناشی می شود که چون نظام انقالبی ایران مبتنی بر 
آموزه های دین مبین اسالم و قانون اساسی، الگوی 
تغییر در مناسبات قدرت در گستره بین المللی را 
عرضه کرده است، در معرض تهدیدات مضاعفی 
از سوی دشمنان قرار دارد. در این پیوند، از آنجا 
که تهدید مفهومی زمینه ای است؛ یعنی با تغییر 
شــرایط محیطی، زمانی و حتــی ادراکی تحول 
می یابد، ساختارهای نظام انقالبی نیز باید با وجود 
 پویا بوده و 

ً
ابتناء به اصول ثابت اســالمی، کامال

متناسب با تهدیدات جدید، تحول یابد.
به عبارت دیگر، ساختارهای یک نظام انقالبی 
باید به گونه ای باشــد که نه تنها امکان پیش بینی 
تهدیدات و تغییرات را در خود فراهم کند؛ بلکه 
ظرفیت مواجهه با آنها را نیز تولید کرده و در مقابل 
تحوالت جدید و شرایط متغیر غافلگیر نشده و 
دچار ایستایی و رکود نشود. از سوی دیگر، چون 
نظــام انقالبی تحول خواه و تحول آفرین اســت، 
ســاختارهای چنین نظامی نیز بایــد به گونه ای 
طراحی شوند که هیچ گاه به وضع موجود راضی 
نبــوده و همواره وضعیت مطلوب را مطالبه کند. 
به همین منظور، الزم اســت سازوکار بازنگری 
و درونــی کردن تغییرات و تحــوالت جدید در 
ســاختارهای نظام انقالبی در چارچوب اسالم 
ناب و آرمان های انقالب اسالمی پیش بینی شود. 
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 پویایی و انعطاف پذیری

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

گــره خوردن حل مســائل اقتصــادی با 
موضوعات و مسائل سیاست خارجی نزد 
بخش هایی از جامعه و نخبگان از مســائل مهمی 
است که امروزه در جامعه ایرانی مطرح است. آنچه 
به این تصور دامن می زند، وجود مشکالت اقتصادی 
از یک سو و خوش بینی نسبت به تغییر رئیس جمهور 
در آمریکا از ســوی دیگر اســت. در واقع، تصور 
و  آمریــکا  در  بایــدن  آوردن  رأی  بــا  می شــود 
بازگشت)مشروط( وی به برجام از شدت التهابات و 

نوسانات موجود در بازار کاسته می شود. 
در واقع، این دیدگاه  با توسل به تحریف حقیقت، 
می خواهــد این موضــوع را القا کنــد که چنانچه 
جمهوری اسالمی با آمریکا مذاکره کند و امتیازاتی 
به این کشور بدهد، به گونه ای که تنش میان ایران و 
آمریکا رفع شود، مشکل اقتصاد ایران نیز حل خواهد 
شد. هرچند کاهش و رفع تنش آمریکا با جمهوری 
 
ً
اســالمی بر اقتصاد ایران بی تأثیر نیست، اما اساسا
مشکل اقتصاد ایران نه در تحریم و مذاکره، بلکه در 
حاکمیت برخی تصورات و باورهای غلط بر اذهان 
برخی از نخبگان، فعاالن و تصمیم سازان اقتصادی 
و سیاسی کشور است. عمده تصورات غلط آنها نیز 
ناشــی از این گزاره است که حل مشکالت ایران را 
منــوط به تغییر رفتار جمهوری اســالمی در مقابل 
آمریکا می دانند. این در حالی است که باید در جای 
دیگری به دنبال ریشه  یا ریشه های مشکالت امروز 

ایران گشت.

 Bریشه  مشکالت ایران کجاست؟
ریشــه  مشــکل اقتصاد ایران، نه در تحریم و فشار 
خارجی، بلکه در تصورات غلطی اســت که میان 
آرمان ها و هویت انقالبی ملت ایران و نظام اسالمی 
با حل مشــکالت اقتصادی دوگانه سازی می کند و 
هیچ گاه حاضر به تغییر ذهنیــت و تصورات قالبی 
خــود از اقتصاد و سیاســت بین الملل نیســت. به 
عبارت دقیق تر، تصور و پیش فرض مبنایی حاکم بر 

بحث گره زدن حل مشکالت اقتصادی به سیاست 
و روابط خارجی آن اســت که عمــده  راه حل را در 
خارج از مرزهای کشور جست وجو می کند و شرط 
موفقیت در پیگیری این نوع نگاه را ایدئولوژی زدایی 
از سیاســت خارجی نظام می داند و در این میان، از 

توجه به ظرفیت های داخلی کشور غفلت می شود. 
پیامــد حاکمیت ایــن تصور بر ذهــن برخی 
تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور آن است که در 
رابطه با طرف هــای خارجی، فاعلیت تام را به آنها 
واگذار می کنند و تصور می شود که طرف خارجی 
می تواند مشکالت ایران را حل کند. این در حالی 
اســت که تجربیات گوناگون اعتماد به طرف های 
خارجی بی نتیجه بوده و نمونه هــای آن را می توان 
در صنعت نفــت دید. در نقطه  مقابــل، اعتماد به 
ظرفیت های داخلی و کاربســت آنها، ســبب رفع 
آسیب ها و گره گشایی هایی در کشور شده است که 
بــاز نمونه آن را می تــوان در صنعت نفت و به طور 
دقیق تر، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دید که در اوج 
تحریم های ظالمانه و جنایتکارانه  آمریکا، ســاخته 
شد و امروزه ضمن خارج کردن ابزار تحریم بنزین 
از دست دشمن، روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین 

مرغوب تولید می کند.
واقعیت آن است که همانگونه که در بحث های 
اقتصادسیاســی توســعه گفتــه می شــود، عمده  
راه حل های مشکالت اقتصادی در داخل وجود دارد 
و حتی کشورهایی توانســته اند از رابطه با خارج به 
 اتکای آنها به ظرفیت های 

ً
خوبی استفاده کنند که اوال

 از ظرفیت های خارجی نه به 
ً
داخلی خود بوده و ثانیا

عنوان جایگزین، بلکه به صورت مکمل ظرفیت های 
داخلی خود استفاده کرده اند. 

 Bریشه های تاریخی
در دوره  معاصر، چه قبل از انقالب اســالمی و چه 
بعد از آن، نگاه غالب نخبگان سیاســی و اقتصادی 
ایران، مبتنی بر فرصت سازی و تالش برای ارتقای 
موقعیت اقتصادی ایران، با استفاده از امکانات نظام 
بین الملل نبوده اســت، بلکه بــدون در نظر گرفتن 
تمهیدات و مالحظات الزم یا بدون توجه به هاضمه  
سیری ناپذیر اســتعمار و امپریالیســم، بی صبرانه 
درصدد انطباق خود با دنیای غرب و ادغام در نظام 

جهانی سرمایه داری بوده  است. 
برای نمونه، در زمان قاجار، نگاه بیشتر نخبگان 
سیاسی بر مدار تقلید از غرب و ضرورت بازسازی 
ایران بر مبنای تصویر غــرب می چرخید. در دوره 
پهلــوی نیز این نگاه، نگاه محــوری بود که بیش از 
دوره قاجار مجال بروز و ظهــور پیدا کرد. در دوره  
جمهوری اســالمی ایران، اگرچه تصریحی در این 
زمینه وجود ندارد، اما رگه هــای قوی این نوع نگاه 
در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی حاکم بر بیشتر 
دولت ها، کم و بیش وجود داشته است. مبتنی بر این 
نگاه، تا کنون کمتر تالش شــده است تا در ارتباط 
با اقتصادهای توســعه یافته جهــان از ظرفیت های 
آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشــور از جمله 
در حوزه هــای مهمی، چون انتقال فناوری به ایران، 
آموزش نیروی کار ایرانی، وارد کردن ماشــین آالت 
و تجهیزات ســرمایه ای به ایران و... استفاده شود؛ 
بلکه در ارتباط با این نوع اقتصادها، بیشــتر منافع 
کوتاه مدت و مقطعــی را مدنظر قرار داده و کمتر به 
منافع معطوف به توسعه بلندمدت کشور توجه شده 

است. 
البتــه این نگاه معیــوب و بیمارگونــه در حوزه 
توســعه، در موارد زیادی به جای خلق دســتاورد، 
سبب آســیب زایی شده است. برای نمونه، در زمان 
پهلوی دوم، با وجود حضور گسترده  آمریکایی ها در 
ایران)طبق برخی آمارها، ۷۰۰ شــرکت آمریکایی 
در ایران حضور داشــتند و 1۲ بانک بزرگ آمریکا 
در ایــران فعالیت می کردنــد(، از فرصت حضور 
این شرکت ها و بانک ها برای توسعه  کشور استفاده  
چندانی نشــد؛ به گونه ای کــه در اواخر حکومت 
شــاه، اوضاع ایران از نظر شــاخصه های اقتصادی 
و صنعتی، با چند دهه قبل چندان تفاوتی نداشــت 
و حتــی از نظر برخی شــاخصه ها در مقایســه با 

کشورهای منطقه عقب افتاده تر هم بود.
دلیل عمده  چرایــی این موضوع، در دو واقعیت 
ریشه داشت: اول به ناتوانی در به کارگیری سرمایه  
خارجی در حوزه های زیربنایی و اساســی مربوط 
بود و دلیل دوم هم به ماهیت استثمارگرانه  سرمایه  

خارجی برمی گردد.
در برهه  بعد از انقالب و حتی در وضعیت کنونی، 
همان گونه که در اظهارات برخی مسئوالن مشاهده 

می کنیم، نوع نــگاه آنها در قبال ســرمایه  خارجی 
چندان تغییر نکرده اســت. برای نمونه می توان به 
صنعت نفت اشــاره کرد که به محض مواجه شدن 
کشور با تحریم های فلج کننده، شرکت های خارجی 
فعال در این صنعت، بالفاصله ایران را ترک کردند 
و تولید نفت ایران با افت مواجه شــد؛ زیرا در عقد 
قرارداد با شرکت های نفتی خارجی به امور مهمی 
چون انتقال فناوری و تجهیــزات به ایران، آموزش 
نیروی کار ایرانی و... توجه چندانی نشــده بود. در 
همین زمینه، بعد از انعقاد برجام هم که گشایشــی 
در وضعیــت تحریم های نفتی ایجاد شــد، مکرر 
از رســانه ها می شنیدیم که برخی مســئوالن ادعا 
می کردند از وضعیت موجود برای احیای صادرات 
نفت ایران به قبل از تحریم ها)با کمک شرکت های 
خارجی( استفاده خواهیم کرد. این در حالی است 
که اقتضای شرایط اقتصادی ایران، باید تالش برای 
خروج از مدار خام فروشــی نفــت، از طرقی چون 
توسعه صنعت پاالیشگاهی باشد که متأسفانه در به 
کارگیری و وارد کردن شرکت های خارجی، کمتر از 
ظرفیت های آنها برای توسعه این بخش مهم استفاده 

شده است.

 Bنکته پایانی
در وضعیت کنونی نیز حاکمیت و زنده بودن همین 
تصورات تاریخی ســبب شده است، برخی تصور 
کنند که با روی کار آمدن بایدن در آمریکا، مشکالت 
اقتصاد ایران حل خواهد شــد. غافــل از آنکه، ولو 
آمریکایی ها هم در مقابل ایران تغییر رفتار دهند که 
بعید است، حل مشکالت اقتصادی ایران منوط به 
تغییر ذهنیت، سیاســت و راهبرد از برون گرایی به 
درون گرایی اســت. بنابراین، تا تصورات قالبی در 
قبال محیط خارجی تغییر نکند و فهمی هژمونیک 
از ضــرورِت تمرکز بر درون برای حل مشــکالت 
اقتصادی ایجاد نشــود، نمی توان به حل ریشه ای و 
اساسی مشــکالت اقتصاد ایران امیدوار بود. براین 
اســاس، اکنون راه حل آن است که این تصور را که 
با عــدول از مواضع نظام در قبال اســتکبار جهانی 
می توان مشــکالت را حل کرد، کنار گذاشت و با 
عزم و همت مؤمنانه برای شــکوفایی ظرفیت های 

داخلی کوشید. 

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

ذهنیت  تغییر 
ون زایی ون گرایی به در از بر

 بررسی مشکالت ایران و چگونگی زدودن تصورات قالبی در ساحت اقتصاد و سیاست



شماره 9۷6 |  دوشنبه  26 آبان 1399

سیاست
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مجازستانزندگی

همزمان بــا اعالم نتایج اولیــه انتخابات آمریکا 
عبــارات و اخبــاری، مانند »دالر ارزان شــد«، 
»ســقوط قیمت طال«، »خداحافظی با دالر 3۰ 
هــزار تومانی« به ترندهــای داغ فضای مجازی 
کشورمان بدل شدند و حتی در برخی کانال ها و 
گروه های مجازی دالر 1۰ هزار تومانی وعده داده 
 شد. در همان ساعات اولیه اعالم نتیجه انتخابات، 
حجم بمباران خبری افکار عمومی کشورمان در 
فضای مجازی به حدی رسید که برخی کاربران 
تحت تأثیر اخبار و گمانه زنی های اقتصادی منتشر 
شده در گروه ها و کانال های مجازی، دارایی های 
غیر نقدی خود مانند مســکن، دالر، طال و سکه 
را با باالترین قیمت ممکن حراج کردند تا به ظن 
خود با سقوط نرخ های کاذب بازار سود بیشتری 

کرده و ضرر و زیان کمتری متوجه آنها شود!
اما جالب اینکه به دلیل فقر ســواد رسانه ای، 
کمتر کاربر و مخاطبی از خود می پرسید که منبع و 
مرجع طرح این گمانه زنی های به ظاهر اقتصادی 
 کدام مرجع 

ً
کیست و کجاســت؟! یا اینکه اصال

اقتصادی معتبر در نیمه شــب پنج شنبه و جمعه 
امــکان فعالیت و تعیین نرخ در بازار کشــورمان 
را دارد؟! از همان بدو انتشــار شایعات اقتصادی 
 Tracking در فضای مجــازی رد زنی یا همــان
نخستین محتواهای منتشر شــده، از قرار داشتن 
چهره ها و گروه های سیاسی غربگرا بدون توجه به 
منافع ملی در پشــت پرده طرح و نشر این دست 

شایعات خبر می  داد.
آنالیز محتوای منتشر شده از سوی این دست 
افــراد و جریان ها از این واقعیــت تلخ حکایت 
دارد که مهم ترین و کلیدی ترین هدف دشــمنان 
داخلی، القای تصویــری مثبت از رئیس جمهور 
جدید آمریکا و زمینه ســازی برای گرایش افکار 
عمومی به سمت مذاکره و عقد برجام های جدید 

با آمریکاست.
در واقع شــایعه پردازان مجــازی با درک این 
واقعیت که ملت ایران با وجود چهار دهه تجربه و 
مشاهده کینه توزی های مستمر دولت آمریکا دیگر 
اهمیتی برای ادعاها و بازی های سیاسی دو جریان 
جمهوری خواه و دموکرات در قبال کشورمان قائل 
نیستند، با دست گذاشتن بر روی حساسیت های 
اقتصادی توده های مردم و طرح ادعای مخدرگونه 
کاهش تورم و بهبود معیشت پس از انتخاب جو 
بایدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا، عملیات 
روانی ضد ایرانی گســترده ای را با هدف تطهیر 
چهره اســتکباری آمریکا اجرا کردند تا در پی آن 
امکان تعریف آمریــکا به منزله یک مؤلفه مهم و 
کلیدی تأثیرگذار بر سرنوشــتو معیشت ایرانیان 
ممکن شــود و در نهایت سرمایه اجتماعی الزم 
برای ســوق دادن نظام اسالمی به سمت و سوی 
مذاکره و قبول تحمیل برجام های جدید مهیا شود.
برای نمونه، یکی از رسانه های مطرح جریان 
غربگرا در رابطه بــا اثرات اقتصادی اعالم نتایج 
انتخابات آمریکا نوشت: »شکست ترامپ دست 
کم باعث ایجاد یک شــوک مثبت در بازار های 
داخلی ایران شده. اینکه این شوک به نتایج بهتری 
ختم شود یا خیر، بســتگی به تصمیمات بعدی 

مسئوالن و شرایط آینده دارد.«

این رســانه با مثبت جلوه دادن انتخاب بایدن 
به مقام ریاست جمهوری آمریکا، بهبود وضعیت 
اقتصادی و معیشــتی ملت را به تصمیمات آتی 
مسئوالن عالی کشور منوط کرده که منظور از آن 
هم چیزی جز ضرورت پرداختن به »مذاکره« و 

»برجام« نیست!
از این رو با توجه به در پیش رو بودن انتخابات 
1۴۰۰، به نظر می رســد در هفته هــا و ماه های 

پیش رو به ویژه پــس از انتقال قدرت از ترامپ به 
بایدن در ابتدای بهمن ماه شاهد تشدید بازی های 
روانی جریان غربگرا علیه افکار عمومی کشورمان 
خواهیــم بــود؛ از ایــن رو در چنیــن وضعیتی 
رسانه های دلسوز انقالب و منافع ملی کشور باید 
همه ظرفیت های روشــنگرانه خود را به منظور 
ممانعت از اثرگذاری عملیات روانی دشمنان بر 

افکار عمومی کشورمان بسیج کنند. 

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

 در حاشیه تالش رسانه های غرب گرا برای گره زدن معیشت ملت ایران به نتیجه انتخابات آمریکا

یک شرکت دانش بنیان ساالنه ۴ 
هزار دستگاه سافت استارتر 11۰ 
کیلو واتی به منظور شتاب گیری و 
توقف(  و  )راه اندازی  شتاب دهی 
الکتروموتورهای القایی سه فاز با 
کنترل ولتاژ اعمال شده به موتور در 
حین راه اندازی و توقف شده تولید 
فتحعلی پور«  »مهــدی  می کند. 
مدیــر عامــل ایــن شــرکت با 
بیان اینکــه ما تنهــا تولیدکننده 

ســافت استارتر در منطقه هســتیم، افزود: »این محصول یکی از 
پرکاربردترین حوزه های کشاورزی و در موتورپمپ های چاه های 
عمیق بوده و در راه اندازی نرم دستگاه های پمپ های خأل، فن های 

محوری، پودرکننده ها و... از آنها استفاده می شود.«

! تولید  انحصار 
 تولید ۴ هزار دستگاه سافت استارتر

اندیشکده بروکینگز در یادداشتی 
بــا عنــوان »پیــروز یــا بازنده، 
ترامــپ آینه مورد نیــاز آمریکا« 
نوشــت: »ترامپ در جریان بروز 
اخیر  اجتماعــی  ناآرامی هــای 
در اقدامــی نامناســب، ارتش را 
در برابــر شــهروندان آمریکایی 
قــرار داد. وی از تقبیــح برتری 
سفیدپوســتان خودداری ورزید، 
والدین مهاجر را از فرزندان خود 

جدا کرد، بطور مداوم شعارهای نژادپرستانه را تکرار و ورود اتباع 
هفت کشور دارای اکثریت مسلمان را به آمریکا منع کرد، ترامپ 
علت نیســت. او معلول و در واقع آینه تمام نمای سیاستگذاران، 
ارزش ها و عملکردهای گذشته آمریکا یا همان روح آمریکاست.«

یکا  آینه آمر
آیا ترامپ یک پدیده نادر بود؟

استارت آپ دیجیتون به منزله یکی 
از بزرگ تریــن کســب وکارهای 
حــوزه  در  فعــال  مجــازی 
محصوالت سرگرم کننده کودکان 
و نوجوانان برای رفع این نیازمندی 
به ابتکار جالب توجهی دست زده 
و نرم افزار کنترلی ویژه ای را برای 
والدین ارائه کرده است.دیجیتون 
از طریق اپلیکیشــن والدین این 
امــکان را در اختیــار والدیــن 

قرار می دهد تا بتوانند در هر زمان و مکان نســبت به فعالیت های 
فرزندان شــان در این برنامه آگاهی و نظارت داشته باشند؛ چرا که 
مدیریت مدت زمان و میزان اســتفاده فرزندان از فضای مجازی 

می تواند تا حد زیادی مانع از آسیب های مجازی شود.

دیجیتون 
مسیری برای نظارت والدین

مخدری به نام جو بایدن 
نوید کمالی

دبیر گروه رسانه

 محمدباقر قالیباف، رئیــس مجلس: پهپاد 

»تالش« که در سال 1363 ساخته شد و 
در جادۀ شلمچه به پرواز در می آمد، بین 
بچه ها به قارقارکی معروف بود! با تالش 
و ایمان و نگاه به داخل، همۀ قارقارکی ها 
به تجهیزات پیشــرفتۀ امروز ما در حوزۀ 
صنایع دفاعی و موشکی تبدیل می شوند. 
رضــوان خدا بــر قهرمان نابغــۀ صنایع 

موشکی، شهید حسن تهرانی مقدم.

عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای 

نگهبان: عصبانیت پمپئــو از باخت قابل 

درک اســت؛ امــا از این پــس هر وقت 
راجع به انتخابات دیگر کشورها صحبت 
می کنــد، یاد ترامپ بیفتــد که انتخابات 
فاســدکننده  و  فاســد  را  در کشــورش 
افراد خوانــد. بهتره روزی چنــد بار این 
جمله رئیس بازنده را تکــرار کند: نظام 
 آمریکا خراب اســت و مــردم را خراب 

می کند.

ظریــف، وزیر امــور خارجــه: ترامپ ۷۰ 

روز دیگر رفته اســت، اما ما برای همیشه 
اینجــا می مانیــم. شــرط بســتن روی  
خارجی هــا بــرای تأمین امنیــت هرگز 
قمار خوبی نیست. دســت خود را برای 
گفت وگو جهت حل اختالفات به سوی 

همسایگان مان پیش می آوریم.

عبداللــه گنجی، روزنامه نــگار: باید نگران 

باشیم وحدت و انســجامی که در مقابل 
آمریــکای ترامــپ داشــتیم، در مقابل 
آمریکای بایدن از دســت برود و آورده ای 
هم نداشــته باشــیم. روحانی دوباره دو 
پهلوگویی را شــروع کرده. ممکن است 
رئیس جمهور محترم بفرمایند چه فرصتی 
از طرف مقابل در اختیار ما قرار داده شده 
کــه می فرمایید: »هیچ کــس حق ندارد 

فرصت سوزی کند؟«

خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه: 

 قابل درک اســت که پمپئو از اینکه 
ً
کامال

باید بعد از دو ســال و نیم شکســت های 
شــرم آور پی درپی، »فاگی باتم« )وزارت 
خارجه آمریکا( را ترک کند، خشــمگین 
باشد. فشــار حداکثری شکست خورد، 
همینطور شــارالتان های قانون شکنی که 
بانی آن بودند. به زودی او به زباله دان تاریخ 
سپرده می شود، در حالی که ملت عزتمند 

ایران سرافراز ایستاده است.

علیرضــا زاکانی، نماینده مجلس: ســقوط 

ترامپ نشانه ای از درستی این گزاره است 
که گام دوم انقالب و شکست دولت های 
بعــدی آمریــکا راحت تر خواهــد بود. 
مقاومت هوشمندانه و فعال روش پیروزی 
ملت ایران اســت. فقط نفوذی ها هستند 
که می خواهند روش پیروزی را از یاد یک 

ملت ببرند.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با همه فراز و 
نشیب ها و حواشــی کوچک و بزرگ آن به پایان 
رســید و بر مبنــای نتایج اولیه اعالم شــده، جو 
بایدن در ابتدای ســال جدید میالدی ساکن کاخ 
سفید خواهد شــد؛ اما تا آن روز دونالد ترامپ و 
رویکردها و سیاست های ترامپیستی او همچنان 
در آمریکا جاری خواهــد بود؛ از این رو تا بهمن 
 
ً
ماه و انتقال قانونی قدرت به دولت جدید، عمال

هیچ تغییری در روابط سیاســی ایران و آمریکا به 
وجود نخواهد آمد. با این حال، قابل انکار نیست 
که در نتیجه عملیات روانی جریان های غربگرا و 
کاهش کوتاه مدت و نمایشــی نرخ ارز و طال این 
ذهنیت در بخشی از جامعه کشورمان ایجاد شد 
که ریاست جمهوری »جو بایدن« به معنای پایان 
دشمنی ها و کینه ورزی های دولت آمریکا با ملت 
ایران اســت! برای بررسی این موضوع و ابعاد آن 

با »سعید ماماقانی« کارشناس و تحلیلگر سیاسی 
گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

 BBBB چــرا انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا مــورد توجه افــکار عمومی 

جهان است ؟
آمریکا به عنوان یک نظام اســتکباری مداخله پر 
رنگ و انکارناپذیری در تحــوالت جهانی دارد 
و به همیــن دلیل رخدادهایــی، مانند انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا برای سایر کشورها از 
اهمیت باالیی برخوردار است؛ چرا که هر یک از 
دو حزب عمده آمریکا دیدگاه ها و سالیق متفاوتی 
نسبت به مســائل جهانی داشته و قرار گرفتن هر 
یک از آنها در رأس هرم قدرت این کشــور نتایج 
و پیامدهــای متفاوتی را برای جهــان به همراه 
دارد؛ البته باید به این نکته توجه داشت که هر دو 

حزب نسبت به سیاست های استکباری آمریکا، از 
جمله حمایت تمام و کمال از رژیم صهیونیستی و 

دشمنی با انقالب اسالمی پایبند هستند.

 BBBB پشت پرده فضاسازی های اخیر برخی 
انتخابات  ارتباط  رســانه ها در زمینه 

آمریکا با اقتصاد کشورمان چیست؟
رسانه هایی که امروز تالش می کنند انتخاب جو 
بایــدن به مقام ریاســت جمهوری آمریکا را یک 
انقالب سیاسی در آمریکا جلوه دهند، از دو منظر 
قابل بررسی هســتند؛ از منظر اول این رسانه ها 
هیچ شناختی نسبت به ماهیت قدرت در ایاالت 
متحده ندارند؛ لــذا تحلیل های خام و ناصحیح 
را بــه مخاطب خود ارائه می دهنــد، اما از منظر 
دوم این رسانه به صورت هدفمند در حال فریب 
و جهت دهی افکار عمومی هســتند و این اقدام 
را در راستای تأمین منافع حزبی و قبیله ای انجام 

می دهند؛ چرا که جریــان غرب گرا پیروزی جو 
بایدن در انتخابات را تنها فرصت پیش روی خود 
برای حضور در سپهر سیاسی کشورمان می بیند. 
از این  رو رســانه های جریــان غرب گرا با طرح 
وعده های دروغین، مانند نگاه مثبت بایدن به ایران 
و عالقه او به رفع تمام تحریم ها تالش می کنند تا 
جای پایی برای خود در انتخابات آتی فراهم کنند.

 BBBB راهکار پیشنهادی شما برای مقابله با 
این توطئه چیست؟

در وهله اول باید سواد رسانه ای عموم مردم ارتقا 
یابد تا اسیرفضاســازی های رســانه ای دشمنان 
قرار نگیرند. بعــد از آن هم باید به افکار عمومی 
یادآوری کرد که جو بایدن، معاون اول همان دولت 
دموکراتی اســت که با تصویب و ابالغ 13 قانون 
تحریمی علیه کشورمان، در بین تمام دولت های 

آمریکا رکورددار دشمنی با ملت ایران است.

 نگاهی به دست و پا زدن های جریان غرب گرا در فضای رسانه ای 

یان غربگرا! ین امید جر آخر
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در کشور ما، نهادهای فرهنگی نه تنها کم نیستند، 
بلکه گاهی تعدد و تنــوع این نهادها، مردم و حتی 
خواص و نخبگان را به اشتباه می اندازد که تفاوت 
هر یک از آنها با دیگری در چیســت؟ هر کدام چه 
هدف مشــخصی را دنبال می کنند و چه خروجی 
مشخصی در حوزه رشد فرهنگی و تربیتی جامعه 

داشته اند؟
در چهار دهه پس از پیروزی انقالب اســالمی 
تاکنون، افزون بر دســتگاه هایی ماننــد آموزش و 
پرورش، آموزش عالی،  حوزه های علمیه، وزارت 
 به فعالیت 

ً
فرهنگ و ارشاد و صدا و سیما که مستقیما

در حوزه فکر و فرهنگ مشغولند، ده ها نهاد فرهنگی 
دیگر نیز با مأموریت های مشابه شکل گرفته اند و هر 
یک تالش کرده اند تا به رشد و تعالی فرهنگ جامعه 
کمک کنند؛ از جمله ســازمان تبلیغات اسالمی و 
زیرمجموعه های آن، شورای عالی انقالب فرهنگی 
و کمیته های آن، شــورای عالی فضــای مجازی، 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای، بخش های فرهنگی 
زیرمجموعــه نیروهای مســلح و صدها تشــکل 
فرهنگی غیر دولتی در مساجد و کانون های فرهنگی 
هنری شکل گرفته اند که شاید، دوام آوردن کشور در 
مقابل سیل تهاجم فرهنگی دشمن، مرهون همین 

تعدد و تکثر نهادهای فرهنگی باشد؛ اما جای سؤال 
است که آیا خروجی کار این نهادها و دستگاه های 
فرهنگی، باید به همین میزان فعلی در جامعه ایرانی 

باشد؟!

 Bیک تلنگر و هشدار
و  تذکرهــا  ادامــه  در  انقــالب  رهبــر حکیــم 
رهنمودهای شــان درباره اهمیت حوزه »فرهنگ« 
برای قوی شــدن کشور، در ســخنرانی روز میالد 
 جدید و مهمی 

ً
نبی  مکرم اسالم )ص( به نکته نسبتا

اشــاره کردند و گفتند: »در باب فرهنگ هم همین 
جور اســت؛ مســئوالن فرهنگی باید تالش های 
هوشمندانه ای بکنند. گاهی حجم کار فرهنگی  ما 
زیاد است، لکن بایســتی فعالیت هوشمند باشد؛ 
یعنی بدانیم کجا نیاز به چه چیزی اســت، به کدام 

کار فرهنگی ]نیاز[ است، برویم سراغ آن کار.«
شاید این نخســتین بار باشــد که رهبر معظم 
انقالب بــا این صراحت، به اهمیــت هم افزایی و 
»هوشــمندی« در کار فرهنگی و نیز توجه به نقاط 
هدف در برنامه هــای فرهنگی اشــاره کرده اند تا 
از هــدر رفتن انــرژی و فرصت فعــاالن فرهنگی 
جلوگیری شود و کارهای انجام شده نیز، دردی از 
دردهای فرهنگی، فکــری و اخالقی جامعه را دوا 

کند.
اما کار فرهنگی »هوشــمندانه« که رهبر معظم 

 چگونه 
ً
انقالب بر ضرورت آن تأکید کرده اند، دقیقا

است و چه مؤلفه هایی دارد؟ 

 Bکدام کار هوشمند؟
در این چند خط،  قرار نیست به دنبال همه ویژگی ها 
و مشخصات »کار فرهنگی هوشمندانه« باشیم؛ چه 
بسا الزم باشد خود اهالی فکر و فرهنگ، به دور از 
کلیشه های تکراری مانند برگزاری همایش و جلسه، 
با مــروری بر مجموعه رهنمودهــای رهبر فرزانه 
انقالب در حوزه فرهنگ، در تمام ســالیان گذشته 
تاکنون، به یک منظومه مشخص از مختصات »کار 

فرهنگی هوشمندانه« برسند.
حضــرت آیت الله العظمی خامنه ای در ســال 
1396 به همین مسئله اشاره ای داشته و گفتند: »ما 
رج فرهنگی زیاد داریم؛ جاهایی که نفوذگاه 

ُ
لل و ف

ُ
خ

دشمن است از لحاظ فرهنگی، بسیار است؛ این را، 
هم مجموعه های مسئول دولتی، هم مجموعه های 
فند که انجام بدهند. 

ّ
گســترده  عظیم مردمی موظ

»آتش  به  اختیار« به معنی کار فرهنگی خودجوش 
و تمیز اســت؛ آنچه ما گفتیم معنایش این است که 
در تمام کشــور، جوان ها و صاحبان اندیشه و فکر، 
صاحبــان همت، خودشــان با ابتکار خودشــان، 
کارهای فرهنگــی را پیش ببرند، منافذ فرهنگی را 

بشناسند و در مقابل آنها، کار انجام بدهند.«
ایشان در جای دیگر، به مسئله »دفاع یا تهاجم 

در کار فرهنگی« اشاره کرده و می گویند: »در زمینه  
فرهنگ، هــم در مورد آفند ضعیف عمل می کنیم، 

هم در مورد پدافند.«
معظم له در ســال 1393 هم به مسئله رخنه ها 
و نفوذهــای فرهنگــی کــه پنبــه »کار فرهنگی 
هوشــمندانه« را می زند، اشــاره کرده و هشــدار 
داده اند: »مســئوالن فرهنگی، بایــد مراقب رخنه  
فرهنگی باشند؛ رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک 
است؛ باید حّســاس باشند، باید هشــیار باشند. 
نمی خواهیم بگوییم همه  آسیب های فرهنگی کار 
بیگانگان است؛ نه، خود ما هم مقصریم؛ مسئوالن 
مختلف، مسئوالن فرهنگی، مسئوالن غیرفرهنگی، 
کم کاری ها، غلط کاری ها، اینها تأثیر داشته؛ ما همه 

را به گردن دشمن نمی اندازیم.«
اگر قــرار بــر معرفــی اجمالــی ویژگی ها و 
مشخصات »کار فرهنگی هوشمندانه« و اثرگذار 
باشــد، شــاید بتوان به ویژگی هــا و مؤلفه هایی از 
قبیل »ابتکاری و خالقانه بودن، تناسب با نیازهای 
مخاطــب، تناســب بــا تهدیــدات و برنامه های 
فرهنگی دشــمن و نگاه به آینده« اشاره کرد که اگر 
همه برنامه ریزان و فعاالن فرهنگی، با هماهنگی و 
هم آوایــی و البته با رویکرد جهادی و مخلصانه، به 
این مؤلفه ها و شــاخصه ها توجه کرده و آنها را در 
کارشان لحاظ کنند، بدون شک اثرگذاری کارهای 

فرهنگی در جامعه چند برابر خواهد شد.

یادداشت

مســابقه کتابخوانی »شمه ای از 
کتاب« ویــژه نوجوانان 1۰ تا 1۷ 
سال به همت فرهنگسرای اندیشه 
با  این مسابقه  برگزار می شــود. 
محوریت کتاب »تن تن و سندباد« 
نوشــته »محمــد میرکیانی« که 
انتشارات قدیانی به چاپ رسانده 
اســت، برگــزار خواهد شــد. 
عالقه مندان برای شرکت در این 
مسابقه باید پس از مطالعه کتاب، 

پیام برگرفته از آن را در حداکثر 1۰ ســطر به پســت الکترونیکی 
»gmail.com@andisheh.lib13۷۴« آدرس  بــه   کتابخانــه 
 ارســال کنند. به پنج نفر از کسانی که بهترین متن را ارسال کرده 

باشند، جوایز نفیسی به قید قرعه اهدا می شود. 

تن تن و سندباد
مسابقه کتابخوانی برای نوجوانان

   مسابقه    

کتــاب »بیســت و دو روز نبرد« 
با زیرعنوان بررســی آزادســازی 
ســنندج 13۵9 ـ 13۵۷ نوشــته 
»مجیــد نداف«، مدتــی قبل در 
مرکز اســناد و تحقیقــات دفاع 
بــازار  وارد  و  منتشــر  مقــدس 
بحران آفرینی  شد.بررســی  نشر 
گروه هــای ضد انقــالب، روند 
اشغال و آزادسازی شهر سنندج با 
تعرض مسلحانه به پادگان سنندج 

در فروردین 13۵8 شروع می شود. پس از اشغال شهر سنندج، تمام 
راه حل های صلح جویانه به بن بســت رسید و کتاب بیان کننده ۲۲ 
روز نبرد خونین نظامی بین عناصر مسلح تجزیه طلب و رزمندگان 

مدافع انقالب اسالمی از ۴ تا ۲6 اردیبهشت 13۵9 است.

وز نبرد بیست و دو ر
روایتی از روزهای اشغال سنندج 

   کتاب    

کارگــردان  افشــار«  »جــواد 
و نویســنده ســریال حضــرت 
معصومــه)س( دربــاره آخرین 
روند پیشروی این سریال گفت: 
»در حــال حاضر مــن به همراه 
حمید رسول پور مشغول نگارش 
قسمت های پایانی سریال هستیم 
و فکــر می کنــم تا پایان ســال 
نگارش فیلمنامه به اتمام برسد تا 
در ســال 1۴۰۰ برای پیش تولید 

و تولید سریال آماده شویم.«همچنین »مجتبی امینی« تهیه کننده 
ســریال حضرت معصومه)س( از انعقاد قرارداد با مرکز سیما 
فیلم برای تولید این پروژه در رده الف ویژه خبر داد. این مجموعه 

تلویزیونی قرار  است در سی قسمت ساخته و پخش شود. 

    رسانه ملی    

معصومه)س( فاطمه 
نگارش سریال خواهر امام هشتم)ع(

 بایدهای 
یک جشنواره

جشــنواره فیلــم مقاومــت در حالی به 
شانزدهمین دوره خودش رسیده که امروز 
در آستانه شکوفایی و رسیدن به بلوغ قرار 
دارد. این جشــنواره، بــه دلیل محوریت 
موضوع »مقاومت« یک رویداد سینمایی 
خــاص به شــمار می آید؛ ایران کشــور 
مقاومت اســت و به طور طبیعی جریانی 
که قرار است پرچمدار سینمای این کشور 
باشــد، باید هویت مقاومتی داشته باشد. 
مقاومت، اصلی ترین راهبرد رهایی بخش 
جامعه مــا در این مقطع اســت؛ نه فقط 
در عرصه نظامــی و بین المللی، بلکه در 
فرهنگ و اقتصاد و حتی در کارزار مبارزه 
با شیوع ویروس کرونا! به همین دلیل هم 
یکی از بخش های این دوره از جشــنواره 

فیلم مقاومت، مدافعان سالمت است. 
ایــن ویژگی هــا باعث شــده اند که 
رویداد  یــک  مقاومت،  فیلم  جشــنواره 
ســینمایی پرجاذبه در عرصه بین المللی 
شود. این تنها جشــنواره سینمایی است 
که بیش از 1۰ هزار اثر از هنرمندان 13۰ 
کشور جهان در آن شرکت کرده اند. نکته 
جالب این است که سینماگران آمریکایی 
هــم اســتقبال باالیی از جشــنواره فیلم 
مقاومــت ایران داشــته اند. این در حالی 
اســت که یکی از رویکردهای اصلی این 
جشــنواره، آمریکاســتیزی است! خب، 
جشنواره فیلم مقاومت باید از این ظرفیت 
بی بدیل به خوبی اســتفاده کند. حضور 
گسترده هنرمندان جهان به ویژه فیلمسازان 
غربــی و به طــور خاص تــر آمریکایی، 
بایــد هدف تبلیغــات رســانه ای فراوان 
قرار بگیرد تا به دنیا اعالم شــود گفتمان 
و آرمــان مقاومت، حــاال دیگر بین همه 
مردم جهان، حتی بین هنرمندان غربی و 
آمریکایی نیز محبوبیــت دارد. همچنین 
حضور فیلمســازان عراقی در این رویداد 
باید به عنوان نشانه اتحاد دو ملت در برابر 
اســتکبار جهانی با وجود جنگ تحمیلی 
هشت ساله، پرداخت تبلیغاتی و رسانه ای 
شود. جشنواره فیلم مقاومت با وجود همه 
 جنبه های قوی و مثبت خودش، هنوز در 
بین عالقه مندان حرفه ای ســینما جایگاه 
ســزاوار خودش را آن طور که باید نیافته 
اســت و این میسر نیست مگر اینکه خود 
هنرمنــدان بیش از پیش بــه موضوعات 
مرتبط با مقاومت که شامل موارد زیادی 
هم می شــود، عالقه مندی نشــان دهند؛ 
موضوعاتــی کــه می توانــد ارزش هایی 
چون ایثار و فــداکاری، کمک به هم نوع 
 
ً
و وطن دوستی را به تصویر بکشد، و قطعا

با توجه به وضعیت کنونــی جامعه زنده 
شــدن و پویا بودن این ارزش ها، می تواند 
در حل مشکالت و کمتر کردن معضالت 
کنونی تأثیری بسزایی داشته باشد و نقشی 
پررنگ ایفا کند، بنابراین این جشــنواره 
باید راهکارهایی داشــته باشــد تا نه تنها 
بین هنرمندان، بلکه بین عموم مردم نفوذ 
بیشتری پیدا کند؛ زیرا جشنواره مقاومت 
وقتــی می توانــد تأثیرگــذاری فرهنگی 
خودش را تقویت کند که به مسئله و مورد 
عالقه جمع زیادی از مردم و سینمادوستان 
در داخــل تبدیــل شــود، همچنــان که 
 
ً
تاحدودی نیز ایــن جایگاه را دارد و قطعا
ظرفیت این را نیز دارد که بسیار بهتر از این 
هم باشد. امسال که جشنواره مقاومت قرار 
است به صورت مجازی و برخط برگزار 
شود و آثار آن ازطریق پلتفرم های نمایش 
فیلم به مخاطب برســد، بهترین فرصت 

است تا گستره مخاطبان آن افزایش یابد.

آرش فهیم
منتقد سینما

فرهنگ

حامد حسین عسکری
خبرنگار

»ســروش صحت« را ابتدا به بازیگری اش و پس 
از آن به ســریال های طنزی کــه کارگردانی اش را 
بر عهده داشته است می شناســیم، به ویژه سریال 
»لیسانســه ها« و »فوق لیسانســه ها« که توانست 
رضایت نســبی مخاطبان را فراهم کند، اما مدتی 
است که این بازیگر در نقش مجری برنامه ای به نام 
»کتاب باز« را برگزار می کند، برنامه ای که توانسته 
به قول یکی از رســانه ها مرجــع کتابی تلویزیون 
به شــمار آید. کتاب باز همان طــور که از نامش 
پیداســت، توانســته در زمینه کتاب و کتابخوانی 
و نگاهی به فعالیــِت فعاالن ایــن عرصه، موفق 
عمل کند. خوشــبختانه تأثیر این برنامه بی حاشیه 
امــا کامال مفید، در حوزه فرهنگــی به ویژه حوزه 

ادبیات و کتاب سبب شده اســت تا پنج سری از 
این برنامــه با موفقیت بر روی آنتــن برود و مورد 
استقبال نیز واقع شود. برنامه ای که حتی در برخی 
موارد توانسته جریان ساز نیز باشد. برخی منتقدان 
معتقدند، یکی از دالیل اصلی موفقیت این برنامه 
خاص در حوزه کتاب، به عالقه شــدید ســروش 
صحت به کتاب و کتابخوانی باز می گردد، مصداق 
همان ضرب المثل که »هر چه از دل برآید الجرم 
بر دل نشیند«. البته نمی توان برنامه را مجری محور 
دانســت، بلکه مجری، مهمانان و مهم تر از همه 
موضوعات این برنامه ســبب شــده است تا حاال 
تلویزیون بتواند ادعا کند که برای گسترش فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی قدمی جدی برداشــته است؛ 

قدمی که هر چند با دقت و با موفقیت برداشته شده، 
 کم است و باید این موضوع، یعنی تشویق 

ً
اما قطعا

به کتاب و کتابخوانی بیش از این در دستور کار صدا 
و سیما قرار بگیرد، چه بسا بتوان با این برنامه ها تا 
حدی مردم کشورمان را که سرانه مطالعاتی کمی 
دارند، با این مقوله آشتی داد. البته یکی از دالیل این 
موفقیت را می توان در این نکته دانست که کتاب باز 
تنها به معرفی کتاب اکتفا نکرده؛ بلکه بحث ها و 
گفت وگوهایی که در طول برنامه صورت می گیرد، 
موجب می شــود تا بیش از پیش بیننده به مطالعه 
رغبت پیدا کند و این رغبت همان حلقه مفقوده ای 
است که اگر وجود داشته باشد، کتابخوانی تا این 

حد در کشورمان مهجور نخواهد بود.

   برداشت    

 کشف حلقه ای مفقوده در  کتاب باز 

 

گذری بر رهنمود اخیر رهبرمعظم انقالب درباره  کار فرهنگی هوشمندانه

باید که   تیرهایی 
 به هدف بخورد
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جنبه های اجتماعی دفاع هشت ساله همواره زیر سایه جنبه های 
دیگر این نبرد،  کمترمورد توجه واقع شــده اســت. مدیریت و 
سروسامان دادن به جنگ تحمیلی مسئله ای نبود که فقط از عهده 
ساختار نظامی کشور بربیاید و بی شک، اگر همه اقشار به نوبت 
خودشان در این عرصه وارد نمی شدند، با چنین موفقیت هایی 
در ایــن زمینه روبه رو نبودیم. کتاب »مشــارکت اجتماعی در 
جنگ تحمیلی« مجموعه ای از مقاالت و گزارش هاســت که 
به الیه های زیرین این مشــارکت سری زده است. این کتاب را 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به اهتمام »یحیی نیازی« 
منتشر کرده و با قیمت 1۵۰۰۰تومان در اختیار عالقمندان قرار 

داده است. 

 مشارکت در جنگ
   تازه ها    

جبهه

   یادداشت    

ســال 13۵9 خدمت دکتر چمران در اهواز رسیدیم. ایشان وقتی 
فهمیدنــد ما از قزوین آمده ایم، خیلی خوشــحال شــدند و ما را 
حســابی تحویل گرفتند که بعدا متوجه شــدیم به خاطر حضور 
حاج آقا ســید علی اکبر ابوترابی فرد در بین ما بود. دکتر چمران از 
ویژگی های آقای ابوترابی فرد تجلیل کرده و فرمود: یک روز با حاج 
آقا ابوترابی فرد نشسته بودیم که آقای مقدم، یکی از فرماندهان وقت 
در اهواز، نزد ما آمد. حاج آقا را به ایشان معرفی کرده و گفتم: ایشان 
می خواهند در جبهه ها با ما همکاری کنند؛ ایشــان را هم با خود 
ببرید. آقای مقدم هم با اکراه قبول کــرده و حاج آقا را با خود برد. 
شــهید چمران می گفت: سه روز از این ماجرا گذشته بود که آقای 
مقدم از خط برگشــت، وقتی مرا دیــد، گفت: این آقایی که با من 
فرســتاده اید، باید 1۰۰ نفر را درس رزم بدهد. ایشان مثل آهو از 

ارتفاعات الله اکبر باال می رود.

راوی:  ابوالفضل ثقفی

 مثل آهو
   خاطره    

صدای ماشــین تبلیغات که از راه دور شنیده می شد، دل همه 
بچه های خط گرم می شد. یا نوای حاج صادق آهنگران بود یا 
تصنیف  هایی از حافظ و موالنــا. گاهی هم بچه های باصفای 
تبلیغات میکروفن را می گرفتند و ول کن هم نبودند. از لطیفه و 

حکایت های شاد گرفته تا مداحی و روضه خوانی.

 بوق و امید
   قاب    

  مورد عجیب
 یک راننده کامیون

در بحث بسیجیان تخصصی،  تعمیرگاهی 
داشتیم به نام تعمیرگاه حضرت معصومه 
کــه ماشــین های منهدم شــده و الشــه 
ماشین ها را به آنها تحویل می دادیم و از آن 

طرف، سالم تحویل می گرفتیم.
۴8 ســاعت مانده به عملیات،  پست 
امدادی خط پزشــک های حاذق قمی به 
مدت 1۰ روز در جبهه حاضر می شــدند 
و رزمنده هــا را مــدا وا می کردند و بعد از 
عملیات به قم برمی گشــتند. ما تعمیرکار 
و مکانیک تا متخصص جــراح و رئیس 
بیمارســتان بخش بــه عنوان بســیجی 

تخصصی در لشکر داشتیم.
مــا از میان روحانیــون، آیت الله هایی 
داشــتیم که خیلی پــای کار جنگ بودند 
مثل بقیه اقشار و مردم عادی. برای نمونه، 
بسیج مدرســه فیضیه که خاص لشکر ما 
بــود و هیچ کجای دیگری مانند آن وجود 
نداشت. شهید مجتبی اکبرزاده که بعد از 
شهید سیدمحسن روحانی مسئول واحد 
سیاسیـ  عقیدتی لشکر شد، معروف شده 
بود به »شــیخ صلواتی«. ایشان خودش 
در عملیــات کربــالی ۴ در آن ماجرای 
گیر افتــادن در کانال خین به عنوان کمک 

آرپی جی زن بود و آنجا به شهادت رسید.
در لشــکر فــردی داشــتیم بــه نــام 
»ابوالفضل مرگ بر شاه« که یکی از فالوده 
فروش هــا به نام »خســرو فالوده فروش« 
را برمی داشــت می برد توی خط مقدم و 
توی کمین. من یادم هست در کربالی ۵ 
کنار کانال ماهی یک دفعه دیدم خســرو 
و ابوالفضل با ســرو کله پر از رشته فالوده 
توی خط هســتند. پرســیدم چه شــده؟ 
گفتند رفتیم تا سنگر کمین. بعد ابوالفضل 
داشت رجز می خواند که یکهو عراقی ها 
دوشکا را گرفتند طرف ما. ما هم توی این 
چاله چوله ها با ماشین سریع حرکت کردیم 
رو به عقب که ماشــین را نزنند و فالوده ها 

ریخت روی سرمان!
مــا در دوران دفــاع مقدس از اقشــار 
مختلــف از نجــار گرفتــه تــا آهنگر و 
جوشکار؛ تأسیســاتی تا پزشک و فالوده 
فــروش و تعمیرکار در منطقــه عملیاتی 
داشتیم. در حساس ترین جاها از این تیپ 
نیروهای مردمی داشتیم تا آیت الله هایی که 
منشأ اثر زیادی برای جنگ و جبهه بودند. 
در میان اقشار از این موارد زیاد داریم. برای 
نمونه سررسیدی از سال 1363 وجود دارد 
از راننده های  که دست نوشــته های یکی 
کامیون در آن نوشته شــده است. یکی از 
همین داش مشتی های قم که در عملیات 
بدر هم شــهید شــد. آن زمان هر راننده 
ماشین ســنگین که می خواست قطعه ای 
از ماشــینش را عوض کنــد، باید یک بار 
می رفت جبهه. این راننده هم جزء همین 
افراد بود. او می نویســد:  مــن رفتم خط 
طالییــه. باران آمده بــود و زمین ِگل بود. 
دیدم یک بسیجی پتو پهن کرده روی زمین 
نمناک و دارد نماز شب می خواند. یکهو 
به خودم گفتم خاک توی ســرت! تو نماز 
خودت را هم نمی خوانی، یاد بگیر. از آنجا 
بود که متحول شــدم و مدت مأموریتم که 

تمام شد، دیگر به شهر برنگشتم. 
بعد شــروع می کند به شــرح حاالت 
بسیجی ها و می گوید : من می دیدم با این 
سنم از گلوله می ترســم؛ اما برای این ها 
عــادی بود و زیر رگبار گوله شــوخی هم 
می کردند. اینهــا واقعیت هایی بود که در 
جبهه با چشمان خودمان می دیدیم و باید 

کاری کنیم که از خاطرمان حذف نشوند.

 گفت وگوی صبح صادق با »زینب عرفانیان« که چندی پیش تقریظ رهبر معظم انقالب به کتابش منتشر شد

 ۱۴ بار بازنویسی
 موجب قوت  مربع های قرمز  شد

»مربع های قرمز« نه فقط برای اینکه خاطرات یک فرد معروف و شــناخته شده اســت، که به دلیل ادبیات فاخر و یادهای زاللی که از شهدا در بین خطوطش 
می درخشد، همچنین به دلیل تقریظ رهبر معظم انقالب باید مورد توجه قرار گیرد. به بهانه انتشار تقریظ رهبر فرزانه انقالب بر این کتاب، گفت وگویی کوتاه با 

»زینب عرفانیان« نویسنده این کتاب ترتیب دادیم.

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس حاج احمد فتوحی
 جانشین لشکر۱۷ 

در دفاع مقدس

 BBBB همیــن ابتدا اجازه دهیــد بابت کتاب
خوب تان تبریک بگویم. قبل از این چه 

کتاب هایی از شما منتشر شده بود؟
»رســول مولتان« کــه روایتی از زندگی ســردار 
فرهنگی، شهید سیدمحمدعلی رحیمی  به روایت 
همسر شهید، خانم مریم قاسمی زهد بود و قبل از 
آن هم یکی از کتاب هــای مجموعه علمداران که 
جلد یک آن مربوط به خاطرات جانباز عباس ساکی 
بود. زندگی نامه نویسی را از همین کتاب آغاز کردم. 
جانباز ساکی قطع نخاع بوده و در آسایشگاه ثارالله 
مســتقر بودند که خاطرات شان را ضبط کرده و در 

قالب کتاب منتشر کردم.

 BBBB بــا اینکه »مربع های قرمز« کار ســوم 
شماســت، کاری قوی اســت؛ چرا و 

چگونه؟
گاهی اوقات ناگهان کانال ها به ســمت سراشیبی 
می افتنــد و به هــدف نزدیک می شــویم. کار اول 
خامی های خودش را داشــت و در کار دوم، قدری 
تالش کردم تا ایرادات رفع شود و کار سوم هم شکر 
خدا گامی رو به جلو بــود. زمانی که برای این کار 
گذاشتم هم چشــمگیر بود و در طول سه سال، 1۴ 
بار بازخوانی و بازنویسی واقعی انجام شد که در کم 
نقص شدن اثر تأثیر داشت. اآلن هم ادعا نمی کنم 
کــه هیچ ایرادی در کار نیســت و پیــدا کردن این 
نواقص را به منتقدان می سپارم؛ اما خودم به عنوان 

کار سوم، از آن راضی هستم.

 BBBB در این سه سال دقیقًا چه کارهایی انجام 
دادید؟

من همزمان مصاحبه، پرداخت، فضاسازی، برش، 
طرح داستان و ویرایش را با همدیگر جلو می بردم و 
خاطره به خاطره پیش می رفتیم. هر بخش از خاطره، 
تیترهایی داشت؛ اما از نظر فنی با مشکالتی روبه رو 
می شــدیم و کتاب، پر از تیترهای متفاوت می شد. 
اعتقاد داشتم که هر تیتر، یقه خواننده را می گیرد و او 
را از دل متن بیرون می کشد؛ به همین دلیل تیترها را 

حذف کردم تا جریان متن، پیوسته تر باشد.

 BBBB دسترســی به حاج حسین یکتا سهل 
و ممتنع اســت. برای سومین کار چرا 
چنین کار ســختی را انتخاب کردید. 
اصــواًل انتخــاب کردید یــا انتخاب 

شدید؟

انتخاب شــدم. در رونمایی کتاب »رسول مولتان« 
اولین بار آقای یکتا را دیدم و با ایشان صحبت کردم. 
 ایشان را نمی شناختم. آقای یکتا 

ً
پیش از این اصال

جزء مهمانان ویژه بودند تــا در رونمایی آن کتاب 
صحبت کنند. من سخنرانی ایشان را گوش کردم و 
رونمایی که تمام شد، من را صدا کردند و خواستند 
که به دفترشــان بروم تا در مــورد برخی خاطرات 
صحبت کنیم. چند روز بعد به دفترشان رفتم و پاگیر 

شدم و بعد از سه سال این کتاب منتشر شد.

 BBBB یکی از چیزهایی که احســاس می کنم 
کار شما را ســخت تر می کرد، این بود 
که به ظاهر، حاج حسین یکتا خاطرات 

زیادی به یاد دارند اما وقتی دقت کنیم، 
متوجه می شــویم جزئیــات زیادی به 
یادشان نیست و بیشتر روی کلیات تکیه 

دارند...
این مشــکل وجود داشــت؛ زیرا از زمان آن خیلی 
دور شــده بودیم و غبار فراموشی روی آنها نشسته 
بود. مشکل بعدی این بود که به علت بازگویی های 
مکرر، خاطرات دســت و پا در آورده و شاخه های 
زیادی پیدا کرده بود که آن را از هسته اولیه اش دور 
می کرد. همان زیبایی که شــما گفتید یک نوع سم 
اســت و همین رنگی شــدن خاطرات برای حفظ 
امانت، کار را خیلی سخت می کند. ما برای اینکه 
کتاب مان زنده باشــد و جزء منابع مستند تاریخی 

قرار بگیــرد، مجبور بودیم تا جایــی که می توانیم 
تالش کنیم. من با سؤاالت مکرر از جزئیات، تالش 
می کردم واقعیت را از دل جمالت بیرون بکشــم. 
متن ها را برای همرزمان شان که خاطرات مشترک 
داشتند، فرستادیم تا بخوانند و اشکاالت احتمالی 

را رفع کنند.

 BBBB رونــد گرفتن خاطرات حاج حســین 
منظم بود؟

هفته ای یک روز را برای این کار خالی می کردند که 
البته کار سختی بود؛ چون در آستانه اربعین بودیم و 
حجم کارهای ایشان روز به روز بیشتر می شد. آقای 
یکتا در ساعت اداری یکشنبه ها به صورت کامل در 
اختیار این کار بودند. شش ماه که این گونه گذشت، 

خیالم راحت شد و به جای یک روز کامل، صبح تا 
ظهــر کار را پیگیری می کردیم. از اصول حرفه ای، 
این است که گفت وگو زیر سه ساعت نباشد؛ چون 
تا فرد با محیط آشــنا بشود و جزئیات اتفاقات را به 
خاطر بیاورد، چیزی حدود دو ســاعت می گذرد و 

تازه بعد از آن موتور اصلی روشن می شود.

 BBBB فکر می کنم اوج خاطرات حاج حسین 
در عملیات والفجر 8 است...

بله، هم والفجر 8 و هم عملیات بدر. در والفجر 8 
مجروحیت چشم شان رخ می دهد و در عملیات بدر 
هم دوستان عزیزشان را از دست می دهند و حکایت 
دفترچه قرمز و مربع های قرمز در عملیات بدر است.

 BBBB چه لزومی داشــت که متــن، دو رنگ 
باشد و عکس ها رنگی کار شود؟ چون 
این کار خیلی روی قیمت تأثیر گذاشته 

است.
این نظر طراح و ناشــر بود. البته ایــن کار در تأثیر 
روانی بر روی خواننده مؤثر بوده است. آقای خلیلی 
با جان و دل برای این کتاب کار کردند و شکر خدا 
 ناشری هســتند که به کتاب به چشم یک کاال نگاه 

نمی کنند.

 BBBB یــک ســؤال خیلــی در ذهنــم تقال 
در  مقدمه حاج حســین  می کنــد... 
ابتدای کتاب به قلم خودشان است یا 

شما؟
اگــر منظورتان »پلی به آســمان« اســت، من آن 
را نوشــتم. برای همین نامش را یادداشــت راوی 

نگذاشتیم.

 BBBB اما امضای حاج حســین در انتهای آن 
است.

چون من قدم به قدم آن را با ایشان هماهنگ کردم، 
نام شان را در انتهای آن گذاشتیم. در حقیقت نوشته 

خودشان است.

 BBBB چیزی که در ذهن من ایجاد شــد، این
بود که اگر قلم حاج حســین این قدر 
قوی اســت، چرا کل کتاب را خودش 
ننوشــته و اگر این نوشــته برای حاج 
حسین نیســت، چرا امضایش را پای 
آن گذاشته؟ در همین مقدمه بخشی از 
خاطرات هم بیان شده، چرا نام مقدمه 
برای آن گذاشــتید و این مطالب را از 

بدنه کتاب جدا کردید؟
آقا یکتا تأکید داشتند برای آیت الله احمدی میانجی 
و پســر شهیدشــان یک فایل جدا باز کنم؛ چرا که 
این خانــواده در زندگی آقای یکتا یک جایگاه ویژه 
و جداگانه ای دارند. آن امضا هم برای تأیید محتوای 
مقدمه بود. در طول نگارش کتاب، دو ســه بار من 
 جدی از ایشان خواستم که نام من در 

ً
به طور کامال

کتاب نباشد و مابقی کار را خودشان نهایی کنند و به 
صورت خاطرات خودنوشت ارائه دهند؛ اما ایشان 
قبول نکردند چون فرصت نداشتند، واال من ذهنی 
جزئی نگر و خالق در ایشــان دیــدم و اگر فرصت 

 کتابی بهتر از این می نوشتند.
ً
داشتند حتما
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سیاست
۱۵

 احسان امیری
خبرنگار

 علت یکسان نبودن 
 فوق العاده بسیجیان کد 89

 با برادران کد 11 در چیست؟
۰9۰۳۰۰۰۰9۵۵/ بازنشســته لشکر 1۰ 

هستم، ســال 1383 چند سالی روزنامه 
صبح صادق به دست مان می رسید؛ ولی 
خیلی وقتــه که دیگه خــودم و خانواده ام 
نمی دونــم بــرای چــی تمام شــد؟! به 

تحلیل های روزآمد سیاسی نیاز داریم.
۰9۰۵۰۰۰۰446/ چــرا نخبگانــی بــا 

مدرک دکترا که به عنوان بســیجی ویژه 
کد 8۲ جذب شدند، نمی توانند از سطح 

خاصی باالتر بروند؟! 
 کمکی که بابت 

ً
۰9۱۰۰۰۰7762/ لطفا

فرزندان دوقلو می دهید، قطع نکنید یا چند 
سال دیگر تمدید کنید.

 پیگیری کنید چرا 
ً
۰9۱4۰۰۰789۰/ لطفا

تمام حقوق بگیران دولت مشمول افزایش 
۵۰ درصــدی شــدند، به جــز کارکنان 

نیروهای مسلح.
۰9۱4۰۰۰68۳۰/ علت یکســان نبودن 

فوق العاده بسیجیان کد 89 با برادران کد 
11 در چیست؟

۰9۱4۰۰۰6۳۳۰/ خواهشــمند اســت 

درخصــوص اعمــال تطبیــق حقوق و 
فوق العاده عملیاتی شرایط کدهای 89 که 
نسبت به سایر کدها در سخت ترین نقاط 
بدی آب و هوا و بدون تردد، با مسئولیت 
شــغلی باال انجام وظیفــه می کنند، )با 
کمترین حقوق نســبت به سایر کدها( به 
مســئوالن ذی ربط اطالع رسانی شود تا 

عدالت شغلی رعایت شود.
۰9۱۵۰۰۰۳872/ کمیســیون مــاده 9۲ 

برای کســانی که دوره تــکاوری رفتند، 
اعمال شــد و مدارک شان را تطبیق زدند، 

اما چرا االن اعمال نمی کنند؟
فوق العــاده  چــرا   /۰9۱۵۰۰۰2۵62

عملیاتی بسیجیان تمام وقت کم شد؟
۰9۱6۰۰۰2۳7۰/ در ارتــش بــه تمــام 

کســانی که با رشــته تحصیلی بدو ورود 
مدارک تحصیلی در مقاطع باالتر کسب 
کرده انــد، 18 ماه ارشــدیت تعلق گرفته 
است، ولی در سپاه شرط مدرک تحصیلی 

باید با شغل هم خوانی داشته باشد؟
۰9۱7۰۰۰۱۱74/ با این وضع اقتصادی 

و معیشتی، حقوق تا دهم برج هم کفاف 
نمی دهد!

۰9۱7۰۰۰۱897/ بــه نظــر شــما بــا 

۲۰۰میلیون وام آن هم 18درصد می توان 
خانه خرید یا ساخت که سند شش دانگ 

هم می خواهند.
۰9۱8۰۰۰۵98۰/ ســهام بانــک انصار 

 سهام شان را نفروخته اند، 
ً
کسانی که قبال

چه می شود؟
۰9۱8۰۰۰99۵4/ چــه تفاوتــی میــان 

جانبازان داخلی ســپاه و جانبــازان بنیاد 
وجود دارد؟! مگر هردو مرجع، طی فرایند 
قانونی و برابر ضوابط مربوطه، جانباز بودن 
افراد را بررسی و تأیید یا رد می کنند، پس 
چرا در مزایا و خدمات دریافتی متفاوتند؟

۰9۱8۰۰۰۳689/ بانک انصار مدت دو 

ســاله که هیچ سودی به سهامداران نداده 
است. وضعیت سهام در بورس غیر فعال 

است.
۰99۰۰۰۰۰۰49/ می خواســتم در مورد 

وام های تســری پیگیری کنم که نزدیک 
چهار ماه هســت که آن را تکمیل پرونده 

کردیم؛ ولی هنوز نریختند.
۰992۰۰۰۳۵28/ بنده فرزند دوقلو دارم؛ 

نامه ســتاد کل و معــاون هماهنگ کننده 
سپاه تأکید دارد که به این همکاران منزل 
ســازمانی یا وام ودیعه مسکن پرداخت 
خراسان  اســتان  کارکنان  شود.خدمات 
رضوی می گویــد ما وامی به نــام ودیعه 

مسکن نداریم.

   روی خط    

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

پاسدار

نشســت علمــی و بیــن االدیانی بــا موضوع 
»محکومیت اهانت به مقدسات دینی و پیامبران 
بزرگ ادیان توحیدی« به همت معاونت فرهنگی ـ 
اجتماعی ســپاه و با حضور نمایندگانی از ادیان 
توحیدی کشــور برگزار شــد. در این نشســت 
علمی که با حضــور نمایندگانی از میان علمای 
ادیان توحیدی برگزار شــد، ســخنرانان به نقاط 
اشتراک ادیان توحیدی اشــاره کردند و هرگونه 
توهین به مقدسات توحیدی را مغایر با اعتقادات 
سایر ادیان دانســتند؛ اما به نظر می رسد یکی از 
ادیان  مهم ترین بخش های صحبت های علمای 
در این نشست در حوزه اخالق اجتماعی یک بیان 
مشــترک از همه انبیای الهی)ع( بود و آن، اینکه 
»آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران 

هم نپسند.«

 Bامام)ره( مبدع وحدت ادیان
حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شهریاری، 
دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اســالمی در این 
نشست علمی اظهار داشــت: »یکی از اوصاف 
خداوند متعال قدوس اســت. قــدوس از کلمه 
قداست می آید و به معنای منزه بودن از هر عیبی 
اســت و به نوعی تنزیه ذات اقدس الهی است؛ 
اگر ما دین را مقدس می دانیم، این قدسیت و این 
تنزیه الهی ناشــی از ذات اقدس خداوند متعال 
اســت.« وی تصریح کرد: »در تمامی ادیان یک 
اصل و عقیده مشترک وجود دارد و آن هم اعتقاد 
به خداوند متعال اســت؛ بنابراین انسان هایی که 

معتقد به خداوند باشند، متدین هستند.«
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
با بیان اینکه خداوند متعال مبدأ هستی است و تنه 
اصلی دیانت، اعتقاد به اوســت، اظهار داشت: 
 اگر 

ً
»خداوند هم مبدأ است و هم منتها و اصوال

معــاد و قیامتی وجود دارد، به خاطر اصل دیانت 
اســت؛ این اعتقاد به خدا در میان ادیان مختلف 
مشترک است و هر یک از متدینان معتقد هستند 
که پیامبر)ص( آمده است تا آنها را هدایت کند و 

پیام آور خداوند متعال باشد.«
شهریاری اذعان داشــت: »اینکه ما می بینیم 
برخی از افــراد نادان به یک امر قدســی توهین 
می کنند، نشان از جهالت آنان دارد؛ دنیای غرب 

یــک دنیای وازده از دین اســت و دین در اروپا از 
سوی حاکمان در حاشیه ای از زندگی قرار گرفته و 
آن چیزی که محور حیات در زندگی و تفکر غربی 

وجود دارد، انسان است.«
وی در همیــن خصوص ادامه داد: »انســان 
به دنبال منافع و ســود خودش اســت. شواهد و 
مــدارک در صحنه هم حاکی از آن اســت که تا 
سال ۲۰1۵ یک درصد از مردم جهان ۵۰ درصد 
ثروت جهان را در بر می گیرند؛ یعنی همین دنیای 
 مســتکبر و 99 درصد آن را مستضعفین تشکیل 

می دهند .«
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
افزود: »در مقابل اســتکبار جهانی 99 درصد از 
مردم جهان قرار گرفته اند؛ لذا برای حفظ قدرت 
و ثروت خویش، اولین نقشه این است که بررسی 
کنند چگونه می توانند در بین آنها شــکاف ایجاد 

کنند.«
حجت االسالم شــهریاری تصریح کرد: »ما 
قبل از انقالب اسالمی و قبل از بیانات امام راحل 
چنین تفکری در عالم نداشته ایم که کسانی بیایند 
تا جلوی اســتکبار بایســتند، باید گفت با تفکر 
حضرت امام)ره( نه تنها مســتضعفان بلکه همه 
ادیــان مختلف در یک گروه قــرار گرفتند؛ حال 
چگونه می شــود که مذاهب با یکدیگر به دلیل 
تفاوت در رأی متحد شــوند. بنابراین دشمن از 

همین تفاوت رأی وارد می شود.«

وی با بیــان اینکه تعدد انبیــاء موجب تعدد 
جوهره دین نیســت، افزود: »انبیاء)ع( آمده اند تا 
دســت ما را بگیرند و به نورانیت الهی و ملکوت 
برســانند، جلوه های خدا متعدد است؛ اما ذات 

اقدس الهی منفرد است.«

 Bماجرا از کجا شروع شد؟
اســقف اعظم مارنرسای بنیامین، رهبر کلیسای 
شرق آشوری ایران در این نشست اظهار داشت: 
»از نظر ادیان آسمانی خشونت، گناه و توهین به 
مقدسات از آنجایی شــروع می شود که انسانی 
انسان دیگر را از بین می برد. این کشتن ها از زمان 
هابیل و قابیل شروع شد و متأسفانه از آن زمان به 

بعد شاهد قتل و ترور در دنیا هستیم.«
وی افــزود: »یکــی از خصایــص انســان 
عقل، درایــت و حکمــت اســت. خداوند به 
ما آموخته اســت تا با اســتفاده از این وسایل به 
 گفت وگــو و تعامل مثبت و ســازنده با یکدیگر 

بپردازیم.«
وی با بیان اینکه وظیفه انســان این است که به 
هم نوع خود ارج ندهد و آزادی باید بنای همدلی 
باشد، ادامه داد: »این توهین و افترا نتیجه ای جز 
دعوای بشریت و ترور و شورش نخواهد داشت. 
جملــه ای در انجیل آمده و آن، این اســت که با 
دیگران همان گونه رفتار کنید که دوست دارید با 

شما رفتار کنند. این پیام مسیحیت است.«

 B خدشه به معنای آزادی
خاخــام یونس حمامــی اللــه زار، مرجع دینی 
کلیمیان ایران در ادامه این نشست اظهار داشت: 
»چیزی که در تمام ادیان مشــترک اســت، پیام 
محبت و دوســتی است. حضرت ابراهیم)ع( به 
حفظ حرمت انسانی تأکید داشــتند. در تورات 
آمده است که حتی به کسی که ناشنواست، توهین 
و دشــنام نگویید، خداوند محبت خویش را در 
ذات انسان نهاده است و هیچ منطقی توهین کردن 
را نمی پذیرد.« وی گفت: »توهین نشان از ضعف 
طرف مقابل دارد. در جایگاه ادیان توحیدی حفظ 
حرمت انســانی مورد تأکید است. کسی که حق 
بنده را نشناسد، حق خداوند را هم نمی شناسد. 
این نوع آزادی بیان مورد تأیید هیچ عقل سلیمی 

نیست و به معنی آزادی خدشه وارد کرده اند.«

 Bآزاداندیش ترین انسان ها
موبد پدرام ســروش پور، عضــو انجمن موبدان 
زرتشتی هم در این نشست گفت: »پیروان ادیان 
هرچقدر به هم نزدیک تر باشند، به حقیقت اصلی 
و به قله زودتر می رســند.«وی افزود: »پیامبران 
مــا در زمــان خودشــان آزاداندیــش بوده اند و 
ناراستی ها را به خوبی شناسایی کرده و با آن مقابله 

می کردند.«

 Bسکوت در مسئله هلوکاست چرا؟
همایون ســامه یح، نماینــده کلیمیان در مجلس 
شورای اســالمی نیز اظهار داشت: »اشتراکات 
بســیاری در ادیان وجود دارد، اینکه در دین یهود 
شنبه تعطیل است، در مســیحیت یکشنبه یا در 
اســالم جمعه تعطیل است، نشــان از اختالف 

نیست و باید برروی اشتراکات توجه کرد.«
وی افزود: »اگر در کشــور فرانسه آزادی بیان 
وجود دارد چرا در خصوص مسئله هولوکاست، 

نمی توان سخن گفت؟« 
سامه یح گفت: »این توهین برنامه ریزی شده 
است و به دنبال اسالم ستیزی هستند که در گذشته 
نیز تکرار شــده بود. آنان بــه دنبال عکس العمل 
مسلمانان هســتند که در این اتفاق هم رخ داد تا 

بگویند مسلمانان اینگونه هستند.«
نماینده کلیمیان در مجلس شــورای اسالمی 
افزود: »اگر بخواهیم صلح در جهان ایجاد شود، 
باید به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم و رفتاری 

محترمانه با هم داشته باشیم.«

در نشست علمی »محکومیت اهانت به مقدسات دینی و پیامبران بزرگ ادیان توحیدی« مطرح شد

 امام خمینی)ره( مبدع وحدت ادیان
 در برابر استکبار بود

حجت االسالم والمسلمین حسین طیبی فر، 
جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه در بازدید 
از مرکز چاپ ســپاه ضمن آشنایی با فرآیند و 
مراحل چاپ، در جریان کم و کیف چاپ و 

توانایی های این مرکز قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار صبح صادق، بازدید 
از بخش های مختلف مرکز چاپ نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه شــامل بخش های پیش 
چاپ)لیتوگرافی(، چاپ و صحافی و بخش 
انبار و معرفی دستگاه ها و توانایی های موجود 
در این مجموعــه بــزرگ از برنامه های این 

بازدید بود.
پایان  از  پــس  حجت االســالم طیبی فر 
بازدید خود در مرقومه ای در دفتر یادبود مرکز 

چاپ سپاه چنین نوشــت: »در این بازدید با 
فضای مناسب و مدیریت کارآمد و نیروهای 

متخصص و چاپ با کیفیت روبه رو شدم.«
وی در ادامه نوشــت: »هرچند امروز کار 
رسانه ای در فضای مجازی گسترش ویژه ای 
پیدا کرده اســت؛ ولی هیچ چیز جای چاپ 

کتاب را نخواهد گرفت.«
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان 
تأکید کرد: »ضمن تشــکر از همه عزیزانی 
کــه در این مجموعه زحمت می کشــند، به 
امید روزی که همه چاپخانه های متفرق سپاه 
به صورت متمرکــز و با کیفیت عالی بتوانند 
وظیفه فرهنگی خود را به نحو احســن انجام 

دهند.«

 تجمیع مراکز چاپ سپاه

آسیب دیدگان از کرونا از مجموعه اقلیت های 
مذهبی در مرحله ســوم کمک هــای مؤمنانه 
سازمان بســیج تحت پوشــش قرار خواهند 

گرفت. 
با آغاز مرحله ســوم از رزمایش کمک های 
مؤمنانه سازمان بسیج مستضعفین و در راستای 
همبستگی بیشتر میان ادیان توحیدی در کشور 
با همکاری کلیسای آشوریان و ارامنه، رهبران 
دینی کلیمیان ایران و انجمن موبدان زرتشــتی 
ایــران آســیب دیدگان از کرونــا از مجموعه 
اقلیت هــای دینی کشــور هم تحت پوشــش 

خدمات این رزمایش مواسات قرار گرفتند.
دکتر محمدعلی مؤمنی ها، معاون بین الملل 
سازمان بسیج در این باره معتقد است: »اهانت 

به مقدسات اسالمی در اروپا به ویژه در فرانسه 
و سوئیس توسط بســیاری از پیروان و علمای 
ادیــان توحیدی محکوم شــد و در کشــور ما 
هم که سال هاســت ادیان توحیدی به شــکل 
مســالمت آمیز و با وحدت در کنــار هم قرار 
گرفته اند، هم وطنان مــا از اقلیت های دینی در 
کنار مسلمانان همواره این اقدامات را محکوم 
کرده اند و این نشــان از وحدت اســت. بر این 
اساس ما هم در مجموعه ســازمان بسیج روا 
ندیدیم که در رزمایش مواسات و در شرایطی 
که همه از ویروس کرونا دچار آسیب شده اند، 
این عزیزان را تنهــا بگذاریم و لذا با همکاری 
مجامع مذهبــی اقلیت های دینی این رزمایش 

را برای این قشر از جامعه نیز در نظر گرفتیم.«

 گسترش چتر مواسات 



تورا به خدا می سپارم

با  کــه رفت وآمدش  بود  مدتی 
دوســتان هم تیپ و شخصیت 
خودش بیشتر شده بود. تا اینکه یک مرتبه 
آمد کنارم نشســت. دست هایش را روی 
زانوی من گذاشــت و گفت: »من از شما 
خواســته ای دارم؛ می خواهم به ســوریه 
بروم.« من به او جواب دادم: »عباس من 
پدرت هستم اگر بگویم نباید بروی تو چه 
عکس العملی نشــان خواهــی داد؟« او 
گفت: »پدر جان دین ما چیست؟ ما پیرو 
دین اسالم و شیعه  اثنی عشر هستیم.« من 
صحبت او را تأیید کردم. عباس ادامه داد: 
»خــب پدرجان آیا ما بایــد به کالم قرآن 
عمل کنیم؟ جهاد وظیفه  ماست، پدرجان 
من باید برای جهاد به ســوریه بروم. این 
وظیفه  اعتقادی من است.« گفتم: »پسرم 
من اگر مانع رفتن تو برای جهاد در راه خدا 
بشــوم، نمی توانم در روز قیامت در برابر 
خداوند و ائمه)علیهم الســالم( پاسخگو 
باشم و انتظار شفاعت از آنها داشته باشم.« 
عباس این جواب مرا تحسین کرد و من به 
او گفتم: »تو را به خدا می سپارم؛ زیرا کار 

دیگری از من بر نمی آید.«
به نقل از پدر شهید

عباس کردانی ۲۰ بهمن مــاه 13۵8 در 
شــهر اهواز به دنیا آمد. او هفتمین فرزند 
خانــواده ای متدیــن و ازنظــر اجتماعی 
متوســط بود. روحیه بســیجی اش او را 
به خدمت در سپاه کشــاند. او 19 بهمن 
139۴ در ارتفاعــات نبــل و الزهــرا در 
حالی که در دلش عشق به ائمه و خدمت 
به اســالم داشت، به شــهادت رسید و به 
مشتاقان دیدار با ســید و ساالر شهیدان 

پیوست.
فاطمه سادات طالیی

 یادت نوید بهار می دهد
روزهای ســخت و اندوه بار یکی پس از 
دیگری سپری می شــود . برگ های عمر 
در بهار زندگی، پاییزی می شود. خون ها 
از غصه، منجمد و مغزها از شدت اندوه 
گداختــه می شــود. حال ایــن  روزهای 
دنیا خوش نیســت. مادری در غم فرزند 
, فرزنــدی در غم مادر بغــض می کند. 

بغض ها از هم سبقت می گیرند.
در گوشــه ای از جهان، جهنمی به پا 
شــده، پدری غافل از جــور زمانه، غافل 
از قســاوت آدمیان و غافل از وحشی گری 
پدر کجاستی؟  دشمنان می نویسد: جان 
طرف دیگرش طفلی، در حســرت یک 

آغوش پدرانه جان می دهد.
آقاجانم، روزگار غریبی است. در مسیر 
اندوه افتاده ایم. تنهایی و ســرگردانی بیخ 
گلوی مان را فشرده؛ تنها یاد شماست که 
این بیابان زندگــی را نوید بهار می دهد و 
باغ خزان زده عمر را گلباران می کند. آقا 
جان به نگاهی از سر لطف شما محتاجیم، 
نگاهی که دنیا را برای ما جای بهتری کند 
و اندوه را از ما بگیرد، آقاجان کجایی، به 

حضورت تشنه ایم...
یا صاحب الزمان)عج(

حسن ختام

   تلخند    
عاقبت یک دیوانه! / ترامپ که نتایج انتخابات را قبول ندارد، در نهایت در لباس دیوانگان از کاخ سفید خارج خواهد شد!                    کارتونیست: لوک دشمائخر از بلژیک

از پیامبر)ص( روایت شد که خداوند فرمود: اظهار دوستی نکرد بنده من جز باچیزی که دوست داشتنی تر 
از آن واجب نکردم بر او، و او با نوافل به سوی محبت من می آید تا من نیز او را دوست بدارم. پس هنگامی 
که او را دوست بدارم شنوایی او هستم آن گاه که می شنود، بینایی او هستم آن گاه که می بیند و زبان او، آن گاه 
که سخن می گوید و دست او، آن گاه که ضربه می زند و پای او، آن گاه که راه می رود، هنگامی که به درگاه 

من دعا کند اجابت می کنم و اگر از من درخواست کند به او می دهم.
اصول کافی، کلینی، ج 2، ص ۳۵2

 اجابت دعا
   صادقانه    

افراد کمی هستند که  می توانند به آنچه در رؤیاهای شان داشته اند برسند، آن هم به این دلیل که وارد صحنه  
عمل نمی شــوند، علم می آموزند، اما عمل کردن را نیاموخته اند. علم آموزی به این معنا نیست که رشد 
می کنیم. رشــد زمانی اتفاق می افتد که چیزهایی را که می دانیم زندگی مان را تغییر دهند. بیشتر ما در 
سردرگمی کامل هستیم. درواقع زندگی نمی کنیم. فقط روزها را می گذرانیم و هیچ وقت آرزوها را دنبال 
نمی کنیم. مهم نیست که نابغه باشیم یا دکتر، اگر عمل نکنیم نمی توانیم کوچک ترین تغییری در زندگی 

ایجاد کنیم. دانش و هوش بدون عمل هر دو بی ارزش هستند. به همین سادگی!

علم و عمل
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

پرســش: خانمی 28 ساله هســتم و مدت ۱۰ ماه است که تصمیم 

گرفته ام رابطه عقد با همسرم را که سه سال طول کشیده، تمام کنم. دلیل 

آن هم فحاشــی همسرم بعد از یک جر و بحث ساده بود. همچنین بی توجهی و 

 راهنمایی ام کنید.
ً
بی احترامی او تصمیمم را برای طالق جدی تر کرده است. لطفا

پاسخ: پرسشــگر عزیز! طالق گاهی قبل از زندگی زیر یک سقف برای 
زوج ها اتفاق می افتد، تصمیم برای این اقدام کار راحتی نیست و قبل از آن 
باید همه موارد را سبک و سنگین کرد. اگر در زمان عقد متوجه تضادها، 
اختالف عقیده ها، رفتار های ناپسند و... شدید، باید حد آن را در زندگی 
مشــترک 1۰ برابر در نظر بگیرید؛ برای نمونه، اگر هنوز ازدواج صورت 
 پس از شروع زندگی مشترک، 

ً
نگرفته و پرخاشگر و عصبی است، قطعا

بدتر خواهد شــد. در هر شرایط یک نکته را مدنظر داشته باشید، جدایی 
اگر به علت نواقص همسرتان باشد و شما به فکر کسی هستید که از هر نظر 
عالی باشد، بدانید که امکان ندارد؛ چون شما هم کامل نیستید. رابطه های 
دیگر هم، مشــکالت از نوعی دیگر دارند، پس می شود در همین رابطه 
هم فکر حل مشــکل بود. با همســرتان در مورد انتقادهایی که به ایشان 
دارید، صحبت کنید. در فضایی امن و کالمی به دور از کنایه و خشــونت 
و در آرامش مسائلی را که دغدغه ذهنی شما شده  است، با ایشان در میان 
بگذارید. از پدر و مادر خود و ایشان در این مسیر و تصمیم کمک بگیرید. 
مطمئنا پدرها و مادرها می توانند فرزندان شان را راهنمایی کنند؛ ولی به 
جای ایشان نباید تصمیم بگیرند. در مقوله طالق صبر کنید تا درست ترین 
تصمیم را بگیرید. هیچ گاه همسرتان را به طالق تهدید نکنید، چون ارزش 
خود را از دست می دهد. این نکته را هم در نظر بگیرید که تا قطعی نشدن 
اصالح رفتارهای نادرست به فکر تشکیل زندگی مشترک و زیر یک سقف 

رفتن نباشید.

   راه نرفته    

تردید

من و برادرم احمد، با هم سه سال تفاوت 
ســنی داشــتیم. من بزرگ تر بودم، اما او 
همیشــه مورد توجه اطرافیان بود. ســاکت و آرام و 
 با او فرق داشتم. دو سه سال 

ً
کم حرف بود و من کامال

قبل، از شهرکوچک مان به تهران آمدیم، سرمان داغ 
بود، مثل خیلی از جوان های پرشور و شر می خواستیم 
زندگی مان را تغییر دهیم. خدا با ما یار بود و هر چند 
با خیلی چیزها آشنا نبودیم، کار و کسب خوبی راه 
انداختیم. گاهی با خوشحالی و افتخار برای مادر و 
پدرمان پولی می فرستادیم، خرده جهیزیه  خواهرها را 
می خریدیم یا اینکه لباسی، کفشی و پالتوی گرمی 
برای شان می بردیم. دعای مادرم که همیشه می گفت 
الهی دســت به خــاک می زنید طال بشــود؛ انگار 
مستجاب شــده بود. کارمان خوب پیش می رفت، 

احمــد نبوغ ذاتی اش را بــه کار گرفته بود و من هم 
مدیریت می کردم. با چند شــرکت بزرگ در حال 
مذاکره بودیم و داشــتیم کارگرهای دیگری اضافه 
می کردیم که همگی همشهری مان بودند. مسافت 
طوالنی و پیشرفِت کار فرصتی نمی گذاشت تا سری 
به شهر و دیار پدری بزنیم. شاید یک  سالی می شد که 
مادر و پدر و بقیه اقوام را از نزدیک ندیده بودیم. هفته 
پیش قرار مهمی برای ثبت اختراع احمد داشــتم و 
می خواستم دستگاهی را که اختراع کرده بود، به مدیر 
یک شــرکت مهم نشــان بدهم. صبح زود با احمد 
رسیدیم جلوی کارگاه! خشــکم زد! پدر و مادرم با 
همان لباس هــای محلی و چند بقچــه، جلوی در 
ایســتاده بودند. اینها ِکی این همه راه را آمده بودند؟ 
چرا ما خبر نداشتیم؟ چرا با این سر و وضع؟ خون 
خونم را خورد. سالم و علیک سردی کردم و تشر زدم 
که چرا بی خبر آمده اند. همه ذوق شان به یک باره از 
بین رفت. کلید را به احمد ســپردم تا آنها را به خانه 
ببرد و خودم خیلی آراســته و مرتب رفتم تا به قرارم 

برسم. به موقع رسیدم؛ اما متوجه شدم تلفن همراهم 
را جا گذاشــته ام. مدیری که با او قرار داشتم، نبود و 
طبق گفته  منشی تا ظهر هم برنمی گشت. با عصبانیت 
به ســمت کارگاه برگشــتم. در دفتر را که باز کردم، 
غافلگیر شــدم. احمد، مادر و پدرم را پشت میز من 
نشانده بود و مدیر شرکتی که با او قرار کاری داشتم، 
در حال بگو و بخند با آنها بود. گیج شده بودم. احمد 
موبایل را به سمتم گرفت و با لبخند گفت: »موبایلتو 
جا گذاشــتی داداش، آقای اسکندری چند بار زنگ 
زده بودن که شــما نرید شرکت شــون، می خواستن 

کارگاه رو از نزدیک ببینن... .«
لبخند پدر و مادرم با تعریف و تمجیدهای آقای 
اسکندری، عمیق تر می شد. انگار بدون حضور من 
قرارداد خوبی در حال شــکل گرفتن بود. احمد دور 
و برشــان می چرخید و مدام می گفــت: »ننه و آقام 
صاحب اصلی اینجان، ما کارگرشونیم...« از خودم 
شرمسار بودم، آرام و ساکت گوشه ای نشستم. شاید 

بهتر بود من هم گاهی سکوت را تجربه کنم.

   داستان    

سکوت

از آِن ماست فردا
ما یه کوهیم،کوه استقامت

پر از وحدت، پر از همبستگی ها

آره، از پا نمی شینیم هرگز!

پیِش ما کم میارن خستگی ها

تموِم قله  ها رو فتح کردیم

یه ایرونی محاله کم بیاره

به الطاِف الهی گرمه پشتش

همیشه مثِل کوهی استواره

تو سختی های راهی که جلوشه

توکل بر خدا داره، صبوره

براش هرگز مهم نیست اینکه این راه

د صعب العبوره
َ

د دوره، ِچق
َ

ِچق

جواِن مؤمِن ایرانی ما

همیشه پای کاره، با اراده   اس

اگه تحریم، اگه تهدید، اگه جنگ

به پای مکتِب خود ایستاده  اس

باید با عزِم راسخ توی میدون

واسه اهداف خود هر لحظه جنگید

یکی چون »حاج  قاسم« پشِت مرزا

یکی هم مقتدر در کاِر »تولید«

به پاِس عزم و ایمانی که داریم

بدوِن شک از آِن ماست فردا

طال از سنگ می سازیم روزی

به زودی غرِق حیرت می شه دنیا

خدا تنها به هر قومی تو دنیا

فقط قدِر تالشش روزی می ده

داره از آسمون ها »حاج قاسم«

به ما هم مژده  پیروزی می ده

همه پشت حصار غرب وحشی

زمین گیرن، گیر افتادن اسیرن

تو دنیا انقالبو نشر می دیم

تا از ایران ما الگو بگیرن

محمد شکری فرد

کتیبه سبز

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

 دوران جوانــی بهترین ایــام برای علم آموزی و کســب مهارت های 
حرفه ای برای ورود به شغل مناســب و ترسیم آینده درخشان است؛ 
اما در عین حال فرصت طالیی کســب تجربه و مهارت زندگی آینده 
نیز هســت. در واقع، حرفه ای شدن در کار و انتخاب شغل مناسب و 
وضعیت مالی مطلوب، به تنهایی ضامن آینده و خوشبختی فرد نیست؛ 
بلکه زندگــی اجتماعی و خانوادگی ایده آل و موفق، نیازمند کســب 
مهارت های فردی و اجتماعی خاصی است که در کنار دانش و حرفه 

مناسب، آینده موفق را برای فرد رقم می زند. 
انعطاف  پذیری در برابر نامالیمت ها و شکســت های احتمالی و 
مهارت تبدیل تلخی ها به شــیرینی و لذت، از مهم ترین مهارت های 
الزم  موفقیت است، مهارت برقراری ارتباط سالم و مؤثر با اطرافیان، 
از دیگر ضروریاتی اســت که افزون بر درخشان کردن دوران جوانی، 
گفتار و رفتار مطلوب و پســندیده ای را بــرای فرد در تمام دوران های 
 زندگی فراهــم می کند که بــه ارزشــمندی در خانــواده و اجتماع 

می انجامد.
مهارت های اخالقی، نظیر مهربانی، صداقت، شــجاعت، ایثار، 
گذشت، خوش رفتاری و آراستگی به سایر فضایل اخالقی نیز از جمله 
مؤلفه هایی است که در کنار دانش و مهارت حرفه ای، آینده روشنی را 

برای جوان و خانواده و جامعه رقم می زند.
 البتــه این ارزش ها و مهارت ها نیازمند آمــوزش و ارزیابی مداوم 
هســتند که الزم است سازمان های فعال در امور جوانان در این زمینه 
اهتمام ویژه داشته و به مهارت ورزی این سرمایه های اجتماعی اهمیت 
دهند. تالش خانواده برای توانمندی مهارت های زندگی جوان نیز از 

ضرورت های انکارناپذیر است.

    جوان    

زندگی مهارت های 

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان


