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تحتتعقیب
وحشت قاتالن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی  از انتقام سخت

در سال 2007 میالدی یک نظریه پرداز فرانسوی به نام 

»دومینیــک مویــزی« مقالــه ای با عنــوان »برخورد 

احساسات« در مجله آمریکایی »فارن افرز« منتشر کرد و با وجود 

تأیید نظریه برخورد تمدن های »ساموئل هانتینگتون« نوشت: 

»یکی از ویژگی های جهان غرب، وجود »فرهنگ ترس« در آن 

است. البته آمریکا و اروپا بر سر این فرهنگ ترس مشترک با هم 

اختالف دارند.« 

نگاهی به صحنه تحوالت سیاسی و اجتماعی غرب در سال 

2022، یعنی 15 ســال پس از انتشار این نظریه نشان می دهد، 

غلبه فرهنگ ترس بر کشــورهای غربی پدیده ای واقعی است. 

این پدیده شــاید نتیجه حوادث تروریســتی باشــد یا حاصل 

جریان سازی های رسانه ای و فیلم های هالیوودی. به هر صورت، 

واقعیت این اســت که مردم در غرب دچار ترس هستند و این 

موضوع فرصت خوبی برای دولتمردان و سیاست گذاران غربی 

شــد تا از برآیند این ویژگی اجتماعی مردم جامعه خودشــان، 

اهداف و منافع خاص سیاسی شان را دنبال کنند.

با علم به این موضوع بود که اندیشکده های غربی در اتاق های 

فکر خود، ســناریوهایی، مانند اسالم هراسی، شیعه هراسی و 

ایران هراسی و... را طراحی کرده و با کمک ابزارهای رسانه ای 

خود آنها را در بین افکار عمومی تئوریزه کردند. سپاه هراســی 

و القای تروریستی بودن این نهاد انقالبی در جمهوری اسالمی 

که ساختاری قانونی، مانند دیگر نیروهای مسلح در جهان دارد، 

یکی دیگر از این طراحی های پیچیده اتاق فکرهای غربی بود که 

در نتیجه به معرفی سردار حاج قاسم سلیمانی ـ که سال ها عمر 

خود را صرف مبارزه با تروریســم تکفیری داعش کرده بود ـ به 

منزله یک چهره تروریست در جوامع غربی منتهی شده و ترور او 

به منزله رفع یک تهدید از جامعه بین المللی به ویژه غرب ترسو 

قلمداد می شود. 

البته آمریکایی ها با حضور غیرقانونی و اشغال سرزمین های 

مختلف در جهان و پایه ریزی حضور نظامی در برخی کشورها و 

مناطق، تالش زیادی برای ایجاد هیمنه نظامی مقتدر و شجاع از 

فرماندهان و سربازان خود کردند که تا مدت ها به یک باور در میان 

ملت های تحت سیطره آمریکا تبدیل شده بود؛ اما در سال های 

اخیر به کرات این هیمنه پوشالی در هم شکسته شده و واقعیت 

چهــره آمریکایی ها به نمایش درآمده اســت. البته این ترس و 

وحشت مختص نظامیان آمریکایی نیست؛ بلکه دولتمردان این 

کشور هم در ورای نام پرطمطراق رئیس جمهور ایاالت متحده 

از ترس جان خود به صورت شبانه به عراق و افغانستان و... که 

در آنها پایگاه های نظامی داشتند، سفر می کردند و مهم تر از این 

تجربه ای از حضور رؤســای جمهور آمریکا در بین مردم کشور 

خودشان هم در هیچ رسانه ای به ثبت نرسیده است.

ادامه سرمقاله در صفحه2

علی حیدری
سردبیر

جهان
۵

محمد صالح نادری

امتداد ترور مجازستان
۱۲



شماره ۱۰32 |  دوشنبه  2۰ دی ۱۴۰۰

سیاست
2

محله پونک تهــران، نزدیک امامــزاده عین علی و 
زین علی در طبقه پنجم یک ســاختمان مســکونی 
منتظر مــا بودند. قــرار بر دیدار حجت االســام 
والمســلمین حاجی صادقی، نماینــده ولی فقیه در 
سپاه با خانواده شهید ســردار حاج حسین صفری 
بود و ما هم برای پوشــش خبری ایــن دیدار رفته 
بودیم. همراه کنندگان حــاج آقای حاجی صادقی، 
معاون نیروی انســانی نمایندگی ســردار نقی زاده 
و مســئول ایثارگران بودند؛ اما ســردار صفری که 
اکنون دیگر مفتخر به صفت شــهید شــده، همان 
حاج حســین صفری خودمان اســت که سال ها به 
عنوان پاســخگوترین مسئول با صبح صادق همراه 
بود و از این جهت بارها با ایشــان مراوده داشتیم و 
صمیمی بودیم و خبر شهادتش برای مان خیلی حزن 
و ســرور داشت؛ حزن از دست دادن چنین مردی و 
سرور به فوز عظیم رسیدن او بعد از چهل سال دست 
و پنجه نرم کردن بــا این حجم باالی مجروحیت. 
حاج حســین چهل سال بعد از مجروحیتش و پس 
از ســال ها زحمت و تاش برای خانواده ایثارگران 
ســپاه و بسیج با لقا ءالله آرام گرفت. از بدن او شاید 
تنها دست هایش ســالم مانده بود، اما در مواجهه با 
هر فردی ضمن اینکــه روحیه خیلی زیادی به افراد 
می داد، خیلی ها باورشــان نمی شد که حاج حسین 
عاوه بر قطع نخاع نابینا هم هست.حدود یک سال 
قبل از شهادتش بود که در دفترش مهمان او شدم تا 
برای مان از کارها و خاطراتش بگوید و خیلی جلسه 

خوبی شد.
اما بازگردیم به ماجــرای دیدار. با ورود به منزل 
شهید با خانواده ایشان مواجه شدیم. داماد، همسر 
و دختران شهید به همراه نوه ایشان میزبان ما شدند. 

حاج آقای حاجی صادقی از صفای باطنی حاج 
حسین صفری می گفت و از جلسات خصوصی که 
با هم داشــتند، از پیگیری های شهید برای خانواده 
ایثارگران و زحمت ها و مرارت هایی که در این مسیر 

با وجود حجم زیاد مجروحیت می کشید.
ایشــان برخی نکات از جلســات خصوصی با 
شــهید صفری را گفت و در ایــن میان آقای فرجی 
یادی هم از افســر همراه و یار و مددکار همیشگی 
حاج حسین کرد. داماد شهید گفت که آقای فرجی 
زمانی که در ســتاد فرماندهی کل سپاه سرباز بود با 
حاجی آشنا شد و بعد از مدتی شد نفر همراه حاجی 
و بعد نیروی رسمی ســپاه و تا دقایق آخر هم یار و 
همراه حاجی و مرید ایشــان بود، االن هم که به ما 
 باورم نمی شود حاجی 

ً
ســر می زند، می گوید اصا

 رفته و پس از شــهادت حاجی حالش خیلی خوب
 نیست.

حاج آقا از داماد شــهید دربــاره وضعیت کاری 
ایشان ســؤال می کند و او هم پاسخ می دهد که در 
دانشگاه بقیه الله در کمیسیون پزشکی مشغول است 
و اتفاقا حاج آقا هم می گوید پس کار شــما با شهید 

ارتباط داشته، که داماد شهید صفری می گوید ارتباط 
داشت ولی این طور نبود که حاجی از من بخواهد 
کاری برای کســی در کمیسیون ها انجام دهم، البته 
من خیلی جاها به کســانی که مشکلی داشتند و به 
کمیسیون مراجعه می کردند، از روی هفته نامه صبح 
صادق شماره دفتر حاجی را می دادم و چندین نفر را 
هم در کمیسیون ها دیدم که به همین شماره تماس 
استناد می کردند و می گفتند از دفتر حاجی مشاوره 

گرفته اند.
اینجا بود کــه نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت 
حاج حســین صفری ذهن خیلی قــوی و حافظه 
خوبی داشت، به من می گفت من واو به واو قوانین 
را حفظ هســتم و دایرةالمعــارف قوانین ایثارگری 
هســتم. همینجا بود که من هــم در تأیید حاج آقا 
گفتم در مواجهه با ایشــان وقتی که می خواســتند 
پاسخ درخواست ها و مشاوره به پیامک های ارسالی 
ایثارگران به هفته نامه را بدهند، وقتی متن تنظیم شده 
نهایی را تلفنی برای شان می خواندم، اگر یک نقطه 
یا واو در متن جابه جا می شــد، می گفت که این را 

درست کنید.
از همیــن جــا وارد بحــث شــدم و مهم ترین 
نکته خانوادگی حاج حســین صفری را در جلسه 
حضوری که در دفترش داشــتم گوشزد کردم. آنجا 
حاج حســین در همه فرازهای زندگی خصوصی 
جانبازی اش روی ایثار و زحمات همســرش تأکید 
داشت و به نظرم این جلسه جای بیان این مسئله بود.

حاج آقا هم بعد از این نکته و تأیید این مطلب از 
همسر شهید خواست که درباره حاج حسین صفری 

بگوید.
همسر مکرمه شــهید چند نکته گفتند که همه 
جای تأمل داشــت. زندگی مشترک ایشان با حاج 
حســین صفری دقیقا چند ماه بعــد از مجروحیت 
شــهید در سال ۶۰ شــروع شــد. حاج آقا با کمی 
تعجــب گفتند که پس بعــد از مجروحیت ازدواج 
کردید و همسر شهید ادامه داد، من فرهنگی بودم و 
آن زمان برای کارهای امدادگری به جبهه می رفتم. 
یک شب در عقبه جبهه در استان ایام که با خواهران 
جمع بودیم، مجله ای را دیدم که ماجرای یک جانباز 
 این جانباز 

ً
را در چند صفحه بیان کرده بود که ظاهرا

به سبب مجروحیتش مجبور شده بود از همسرش 

جدا شود. خیلی ناراحت شدم؛ از همانجا تصمیم 
گرفتم و با خدا عهد کردم با یک جانباز ازدواج کنم. 
در ذهنم بود که نهایت جانبازی قطع نخاع اســت؛ 
ولی وقتی شــهید صفری برای خواستگاری آمد و 
برادر خودم و برادر ایشــان با تاش زیاد ایشان را با 
ویلچر به منزل آوردند و من با ایشــان مواجه شدم 
و نابینایی ایشــان را هم دیدم، اولش مردد شــدم؛ 
اما بعــد دیدم همه اینها آزمون الهی اســت و خدا 
دارد می بیند که من بر عهدم هســتم یا نه و پذیرفتم 
 که خدا را شــکر می کنم ســال ها با حاج حســین

 دمخور بودم.
 
ً
حاج آقا اینجا پرســید، یعنی حاج حسین اصا
شما را ندید و بعد از مجروحیت و نابینایی با ایشان 
ازدواج کردید؟ همســر شهید تأیید کرد و ادامه داد 
البته زندگی با شرایط و امکانات آن سال ها، آن هم 
با یک جانباز ویلچری که نابیناست، خیلی سخت 
و دشــوار بود، خانه آب لوله کشــی نداشت و باید 
می رفتیم از تانکر آب می آوردیم. همه آن ســال ها با 

سختی های فراوان گذشت اما شیرین بود.
ثمره زندگی حاج حســین صفری هم سه دختر 

است که همگی تحصیات عالی دارند.
 
ً
یکی از دختران حاج حســین صفری که ظاهرا
دختر کوچک تر ایشان است، در این میان با صدایی 
که معلوم است همزمان با شنیدن این روایت ها دارد 
برای پدر گریه می کند می گوید، پدرم خیلی هوای 
ما را داشــت، خیلی زحمت می کشید، با آن حجم 
مجروحیت و جانبازی یاد ندارم که بیشــتر از ســه 
چهار ساعت بخوابد، نیمه شب بلند می شد و تا اذان 
صبح نماز شب می خواند و راز و نیاز داشت و بعد از 
نماز صبح هم کارش را شروع می کرد. خیلی دغدغه 
ایثارگران و خانواده های آنها را داشت، گاهی اوقات 
 یک و نیم نیمه شــب فردی زنگ می زد و با بابا 

ً
مثا

درباره مشکاتش صحبت می کرد.
اصا ما اجازه نداشتیم از شرایط و موقعیت بابا 
استفاده کنیم و باید خودمان با تاش خودمان رشد 

می کردیم.
همسر شــهید هم در ادامه گفت حاجی خیلی 
پیگیر کار شهدا و خانواده شــهدا و جانبازان بود و 

همه دغدغه اش این بود.
نماینده ولی فقیه در ســپاه هــم ضمن تأیید این 

مسئله با تأکید بر اینکه خدمت به خلق از پر اجرترین 
کارهاســت که در روایت خیلی بر آن تأکید شده و 
حضرت آقا هم در این باره بســیار سخن گفته اند، 
گفت، از نگاه من شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید 
حاج حسین صفری در این مسیر با همه وجود خیلی 

تاش کردند.
حاج آقا با اشــاره به تاش شــهید صفری برای 
زنده کردن ردیف های بودجــه مربوط به ایثارگران 
و ماجــرای حضور حاج حســین و چنــد جانباز 
ویلچری دیگر در ســازمان برنامــه و بودجه و بعد 
گرفتن حکم مشــاور رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور و بافاصله احیای ردیف های بودجه مربوط به 
عزیزان ایثارگر که خود یک جهاد بزرگ بود، گفت 
این باقیات الصالحات حاج حسین بود که عاوه بر 
مجاهدت های چهل ساله و خدمت به خلق، همیشه 
در ذهن جامعه ایثارگــران باقی خواهد ماند. اینکه 
چند هزار میلیارد طلب معوقه ایثارگران را زنده کند 
خیلی حرف است، آن هم در شرایطی که دولت قبل 

با آن تفکرات خاص خود مستقر بود.
بعد از این حرف ها همسر شهید گفت، متأسفانه 
در کشور ما کار رســانه ای و فرهنگی در خصوص 
جانبازان نشــده اســت. من در مواجهه با خیلی از 
دختران جوان و نوجوان متوجه شــده ام این عزیزان 
 درک درستی نسبت به جانبازان و خانواده های 

ً
اصا

 کار فرهنگی الزم اســت. حاال 
ً
آنها ندارند و واقعا

حاج قاسم ســلیمانی که منحصر به فرد بود و حتی 
قبل از شهادتش خوب شناخته شد و شهادتش هم 
موجب شد بهتر شــناخته شود و شاید هنوز حق او 
ادا نشده اســت. نماینده ولی فقیه در سپاه همینجا 
گفت حضرت آقا هم بعد از شــهادت حاج قاسم 
فرمایشی دارند که به مضمون می گویند من هم هنوز 
حاج قاسم را خوب نشناخته ام؛ االن که ایشان شهید 
شده، تازه دارم ابعاد جدیدی از زندگی حاج قاسم را 

متوجه می شوم.
وقتــی فرماندهــان جمع بودیــم، آقــا قبل از 
سخنرانی، می گشتند دنبال حاج قاسم و ایشان را در 
بغل می گرفتند و می بوســیدند؛ با هیچ کس اینطور 

 عاقه وافری به حاج قاسم داشتند.
ً
نبودند و واقعا

حاج حسین صفری هم یکی از این افراد خاص 
بود. 

بحث شرفیابی شهید حاج حسین صفری محضر 
حضرت آقا شد که همسرشان گفت، حاج حسین 
چند نوبت خدمت آقا رسیدند؛ اما دفعه آخر که قرار 
شــد من هم ایشان را همراهی کنم، نشد. یک آرزو 
در دل دارم و آن، اینکه خدمت حضرت آقا برســم 
که همینجا نماینده ولی فقیه در ســپاه قول پیگیری 
دیدار خانواده شهید با حضرت آقا را بافاصله پس 

از عادی شدن وضعیت کرونا داد.
و اما نکته آخر که همسر، دختران و داماد شهید 
صفــری روی آن تأکیــد کردند، این بــود که حاج 
حسین صفری هیچگاه و هیچ زمانی برای خودش 
و اطرافیانش هیچ امتیاز یا موضوعی را پیگیری نکرد 
و می گفت اگر برای خودم یا شما چیزی را پیگیری 
کنم، دهانم بسته می شود و دیگر نمی توانم مطالبه گر 

باشم و کار ایثارگران را به خوبی پیگیری کنم.

نگاه

 

تحتتعقیب
ادامه از صفحه اول

مگر با تدابیر شدید امنیتی، جمعیت های 
مشخص یا پشت شیشه های ضد گلوله؛ 
از ایــن  رو واقعیــت این بود کــه چهره 
دولتمردان ترسو و بزدل آمریکایی در پشت 
هیمنه ساختگی و بزک شده آمریکا و در 
جلوی دوربین ها و در محدوده کاخ سفید 

چهره ای قدرتمند به نمایش در می آمد.
صحت ایــن ادعا زمانی مشــخص 
می شــود که حجت االسام والمسلمین 
رئیســی در مراسم بزرگداشــت دومین 
سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 
می گوید، اگر ســازوکار محاکمه عادالنه 
آقای ترامپ، پمپئو و دیگر جنایتکاران در 
یک دادگاه عادالنه فراهم نشــود، دست 
انتقام از آســتین امت بیرون خواهد آمد. 
متعاقب این هشدار صریح رئیس جمهور 
کشــورمان، »مایک پمپئو« رئیس اسبق 
ســازمان ســیا و وزیر خارجه ترامپ که 
تابســتان داغ برای ملت ایــران طراحی 
می کرد و حاال رؤیای ریاســت جمهوری 
آمریــکا در انتخابات 2۰24 را در ســر 
می پروراند، به وحشت افتاده و خطاب به 
دولتمردان کشورش اعام می کند: »این را 
دیدیم که رئیس جمهور رئیسی درباره این 
حرف زده که رئیس جمهور ترامپ و من 
محاکمه شویم و اگر این کار عملی نشد، 
 بی ســابقه 

ً
 و عمیقا

ً
ما را ترور کنند، واقعا

اســت و تیم رهبری سیاسی )جو بایدن( 
واقعــا )برای حفاظــت از ترامپ و من( 
مســئولیت دارد.« دونالــد ترامپ هم از 
ترس جان خود برخی برنامه های خود را 
لغو کرد. ایــن را بگذارید کنار اظهارنظر 
ســردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اســامی که به تازگی 
گفته اســت: »زمینه انتقام از آمریکایی ها 
را از درون خانه های شان فراهم می کنیم.«

حاال دیگر دوران ســناریوپردازی در 
اندیشــکده ها و اتاق های فکر آمریکایی 
برای اسام هراسی و ایران هراسی به سر 
آمده و هــراس از انتقام ســخت به جان 
کسانی افتاده که دستور حمله نظامی شبانه 
و ترور ناجوانمردانه حاج قاسم سلیمانی 
را صادر کردند. از این پس مســببان این 
جنایت بزرگ در کشور خودشان هم روی 
آرامــش را نخواهند دیــد و هر لحظه در 

انتظار مرگ به سر خواهند برد. 
البته انتقام از قاتان شــهید سلیمانی، 
بخشی از سیاســت راهبردی جمهوری 
اسامی ایران اســت که مورد تأکید ویژه 
رهبر معظم انقاب اسامی قرار گرفته و 
آن، اخراج آمریکا از منطقه  است؛ سیاستی 
که ضــرورت آن به تأمین منافع ملی ایران 
و سایر کشــورها و ملت های این منطقه 
بازمی گردد؛ چرا که حضــور و دخالت 
آمریکایی ها در منطقه غرب آســیا عامل 
بحران آفرینی، بی ثبات ســازی، ناامنی و 
اختاف اســت و این مسئله با همکاری 
متقابل ملت هــا و دولت های این منطقه 

می تواند پایان یابد. 
امروز که دو ســال از اقدام تروریستی 
دولتمردان آمریکایی و ارتش تروریستی این 
کشور در به شهادت رساندن سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی می گذرد؛ در همین مدت 
کوتاه گام های مهمی در سرعت بخشــی 
تحوالت و بیــداری و هم گرایی ملت ها 
برداشته شده اســت که منشأ یک رویداد 
بــزرگ و عظیم خواهد شــد. تحولی که 
به حول و قوه الهی خواهد توانســت فتح 
بزرگ و دستاورد تاریخی مهمی را برای 
ملت های مسلمان و شکست و ضربه ای 
بنیادین برای نظام سلطه و دولت آمریکا به 

شمار آید؛ ان شاءالله.

   سرمقاله    

چهلسالهمراهیچهلسالهمراهیباشهیدزنده!باشهیدزنده!
 

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه امروز تاش دشمن برای از بین 
بردن اعتماد به نفس ملت و القای خودباختگی اســت، گفت: 
»در این شرایط با اعتماد و اعتقاد به ظرفیت ها و توانمندی های 
داخلی می توان اهداف را محقق کرد.« سردار سرلشکر پاسدار 
حسین ســامی میدان عمل را بهترین عرصه قضاوت دانست 
و گفت: »دشــمنان ما در مقابل کرونا در مرحله تســلیم شدن 
هســتند و می بینید در صدر میزان کشته ها قرار دارند. ایران به 
برکت اسام و رهبری که حکمت، ایمان و نفوذ بر قلب ها دارد، 
توانســت به خوبی مشکات را آســان کند. ما هیچ راهی جز 

مستقل بودن نداریم.«

استقاللراهپیشرفت
»سردار اسماعیل قاآنی« در کنگره بین المللی شهدای مهاجر 
مدافع حرم »جبهه مقاومت« اظهار داشــت: »زمینه انتقام از 
آمریکایی ها را از درون خانه های شــان فراهم می کنیم، هرجا 
الزم نیست ما به صورت مباشــر حضور داشته باشیم، هر جا 
که الزم باشــد زمینه انتقام از آمریکایی ها را از درون خانه های 
خودشــان و با افرادی از کنار دست خودشان فراهم می کنیم، 
بدون اینکه ما حضور داشته باشیم.« وی خاطرنشان کرد: »اگر 
عاقانی در آمریکا پیدا شــدند که با کســانی که جنایت ترور 
سردار سلیمانی را مرتکب شدند برخورد بکنند، این کار برای 

آمریکا بسیار کم هزینه تر است.«

انتقامازدرونخانه
»محمدباقــر قالیباف« در مراســم تشــییع پیکر های مطهر 
۱۵۰ شــهید گمنام دفاع مقدس در تهران با بیان اینکه نشــانه 
انقابی بودن گره گشــایی از مشــکات مردم اســت، گفت: 
»ملت ایران اگــر در صحنه نبودند، انقاب اســامی و دفاع 
مقدس بــه پیروزی نمی رســید و ما زمانــی در هر عرصه ای 
موفق بوده ایم که ملت ایران در صحنه حضور داشــتند. در این 
فرصت بی نظیر باید با همدلی ای که منجر به هم افزایی و حل 
مشکات مردم شود، تمام تاش خود را در مسیر شهدا به کار 
 بگیریم. شــهدا زمانی از ما راضی هستند که در مسیر خدمت 

به مردم باشیم.«

انقالبیبودن نشانه

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

گزارش خبرنگار صبح صادق از دیدار صمیمانه نماینده ولی فقیه در سپاه با خانواده سردار شهیدحسین صفری
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 B ،مکتب سلیمانی تداوم مکتب نبوی
فاطمی و علوی است

حجت االسام والمسلمین حسین طیبی فر، جانشین 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاســداران در این مراسم 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان، گفت: 
»شهیدان رجزخوانان و رجزگویان انقاب در برابر 
همه کفر و عربده کش های بی دین دنیا هستند.« وی 
در ادامه ضمن بیان اینکه برگزاری جشــنواره های 
شــعر و کنگره های فرهنگی این چنینی جای تقدیر 
دارد، افزود: »در این رویدادهای فرهنگی، فرزندان 
انقــاب، کســانی که وظیفــه دفــاع از انقاب و 
دستاوردهای آن را دارند، به تناسب و اقتضای زمان، 
در قالب شعر و سروده از دستاوردهای انقاب دفاع 

می کنند.«
  حجت االســام والمســلمین طیبی فر عجین 
شــدن این دوره از کنگره شعر سپاه با ایام مهم اخیر 
را اتفاقی مبارک خواند و عنوان کرد: »هم 9 دی ماه 
گویای یک حرکت درونی و قلبی بود که ظهور آن در 
میادین انقاب اسامی تجلی پیدا کرد. هم سالگرد 
قافله ســاالر مقاومت که با میدان داری اش مدعیان 
قدرت جهان را به زانــو درآورد، هم ایام فاطمیه که 
زمان متعلق به مادر ســادات اســت و شاعران این 
کنگره هم سرایندگان مکتب فاطمی، نبوی و علوی 
هســتند.« وی افزود: »امروز اگر سخن از سراییدن 
برای مکتب حاج قاســم است، در حقیقت مکتب 
سلیمانی هم چیزی جز مکتب نبوی، فاطمی، علوی 

و مهدوی نیست.«

 B سردار سلیمانی در میدان دفاع گفتار را
به عمل تبدیل کرد

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه سردار 
ســلیمانی به گفتار اکتفا نکرد، بلکه در میدان دفاع 
گفتــار را به عمل تبدیل کرد، افزود: »حاج قاســم 
پیوند و پیوســتگی همه امت اسامی را با یکدیگر 
در میدان مبارزه تجلی داد و آشــکار کرد. او تصویر 
کارآمدی را در میدان حضور و نبرد نشــان داد و در 
عین حفظ مصلحــت، آرمانگرایی واقع    بینانه را در 
میدان حضور و نیاز جامعه به تصویر کشــید؛ حاج 
قاســم آرمان گرایانه اندیشــید و واقع بینانه تصمیم 
گرفت و عمل کرد و اینها چیزی به جز مکتب اهل 
بیت عصمت و طهارت و ثمره اخاص او نیست.«

وی در ادامه ضمن اشــاره به ایام شهادت حضرت 

فاطمه زهرا)س(، عنوان کرد: »ایام فاطمیه شــروع 
جنگ شــناختی اســت که بعد از رحلت حضرت 
رسول)ص( رخ داد و بیچارگی دنیای اسام به دلیل 

شکست در جنگ شناختی بود.« 
حجت االســام والمســلمین طیبی فر با اشاره 
به بدعهدی برخــی یاران پیامبر در پذیرفتن والیت 
حضرت علی)ع( اضافه کرد: »حضرت زهرا)س( 
که می دید چه ظلمی بر امت اسام وارد می شود و 
عده ای گرد کســانی حلقه زده اند که پروژه انحراف 
مکتب اســام را کلید زده اند؛ خود به میدان آمد و 
با بیــان، گفتار، خطبه خوانــی و وصیت اعام کرد 
کســانی که در دفــاع از والیت کوتاهــی یا اعام 
بی طرفی می کنند، لیاقت دفــاع آنچنانی ندارند و 
عاقبت بخیر نمی شــوند و این حرف امروز مکتب 
اســام و در امتداد آن، مکتب ســلیمانی است.« 
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در پایان 
گفت: »این قریحه زیبایی که شاعران و رجزگویان 
 ما دارند، باید این مکتب را به زبان شعر برای امروز

 تبیین کنند.«

 Bبیشتر طبیبان 
 شاعر هم بودند

در ابتدای این مراسم دکتر حسن ابوالقاسمی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی بقیه الله ضمن تسلیت ایام 
فاطمیه و شهادت سردار سلیمانی و تجلیل از مقام 
شــامخ مدافعان عرصه ســامت و کادر درمان به 

ویژه در دو سال اخیر، گفت: »پیشینه تاریخ طبابت 
در ایران زمین بسیار کهن است؛ از همین رو سعی 
داریــم در محیط های آکادمیک پزشــکی به ابعاد 
مختلفی همچون شعر نیز توجه داشته باشیم؛ چرا 
که در گذشته بیشتر طبیبان خود نیز یک شاعر بوده اند 
و رابطه تنگاتنگ بین جامعه پزشکی، ادیبان علم و 

فرهنگ نیز در تاریخ ایران به اثبات رسیده است.«

 Bشعر یکی از بهترین ابزارهای 
 انتقال مفاهیم است

پس از آن ســردار حســین محبی، معاون فرهنگی 
و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در ســپاه با بیان این 
موضوع که شــعر جزء ابزاری اســت که خداوند 
متعال بــرای تعالی به بشــر عنایت کرده اســت، 
اظهار داشت: »شعر با اثرگذاری خوبی که بر جان 
و دل ها دارد، می تواند ابزار بســیار مناســبی برای 
انتقال و پذیــر مفاهیم ارزش ها باشــد؛ به گونه ای 
که حضرت امــام خمینی)ره( فرمودند: »لســان 
شعر باالترین لسان اســت«، که این خود نشان از 
اهمیــت واالی شــعر در حفظ و نشــر ارزش ها و 
معارف های انسانی، اسامی و الهی دارد؛ از همین 
رو معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه با هدف شناسایی، جذب، توانمندسازی و 
به کارگیری ظرفیت فرهنگیاران شاعر سپاه، به منظور 
استفاده از این ظرفیت در توسعه، گسترش و تعمیق 
نشــر معارف و فرهنگ اســامی، حفظ و تقویت 

روحیه انقابی و والیی در ســپاه و جامعه، از سال 
 ۱39۰ اقدام به برگزاری کنگره های شــعر در سپاه 

کرده است.
 سردار محبی با اشاره به اینکه محور اصلی هر 
یک از کنگره ها شــامل پنج قسمت است، تصریح 
کرد: »اغلب کنگره های برگزار شــده طی یک دهه 
گذشــته با حضور کارکنان ســپاه در عضویت های 
مختلف، خانواده ها و وابســتگان سپاه در تعامل با 
ســازمان فرهنگی خانواده و کانون وابستگان سپاه 
بوده است که شامل محورهای شعرخوانی شاعران 
برتر سپاه، شعرخوانی شاعران کشوری، تجلیل از 
نفرات برتر هر کنگره، رونمایی از کتاب هر کنگره 
و برگزاری کارگاه توانمدســازی شاعران در حاشیه 
اختتامیه است.« وی در ادامه افزود: »هم اکنون نیز 
شــاعران فرهنگیار با ده ها تشــکل ادبی، در سطح 
کشــور در عرصه های ادبی در زمینه های مختلف 

فعالیت دارند.«

 Bکنگره شعر در وضعیت کرونایی 
 پر رونق بود

دبیر  انصاری نژاد،  محمدحســین  حجت االسام 
علمی دهمین کنگره شعر فرهنگیاران سپاه هم ضمن 
شعرخوانی در رثای حضرت زهرا)س( و حضرت 
امیرالمؤمنیــن)ع( و تقدیــر از دســت اندرکاران 
برگزاری این دوره از کنگره شــعر سپاه، عنوان کرد: 
»به یاری خداوند و دوســتان برگزارکننده با وجود 
شــرایط خلوت گزینی این روزها، کنگره بســیار 
پررونق برگزار شــد و داوری آثار بســیار با دقت و 

ستودنی بود.« 
در ادامه این مراسم که با شعرخوانی سیداحمد 
بابایی در رثای حضرت زهرا)س( و سیدالشهدای 
محور مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
آغاز شده بود، تعدادی از شاعران برگزیده این کنگره 

شعرخوانی کردند. 
در پایــان نیــز ضمــن رونمایــی از کتاب های 
»ســواحل بی تاب« و »اشــعار منتخــب دهمین 
کنگره شــعر فرهنگیاران ســپاه«، تجلیل و تکریم 
خانــواده شــهیدان ســامت، شــهیده شــیرین 
صفوی، شــهید قدرت الله تقی زاده و شــهید تقی 
زارع، از 37 شــاعر برگزیــده و شایســته تقدیــر 
 ایــن کنگــره در دو بخش اصلــی و ویــژه تقدیر

 به عمل آمد.

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

   روی خط    

یارانهنقدیاتکا
بهضررکارکنانشدهاست

091200003520/ همزمانی ســالگرد 

حاج قاسم و حماســه 9 دی نشان الهی 
اســت که پیوند جهاد و کار برای خدا و 
بصیرت دو رکن جدایی ناپذیر هســتند و 

جمع این دو است که اکسیر می کند.

بدونــم  خواســتم   /09100001765

تکلیف کســانی که پنج سال به باال که به 
عنوان خرید خدمت در ســازمان جهاد 

خودکفایی حضور داشتند، چیست؟ 

برای  09130009195/ چــرا فکــری 

ساخت مســکن طرح حکمت کارکنان 
نمی کنید؟ اآلن ۱۰ ســال است که شاغل 
هســتیم، ولی یا اجاره نشین بوده ایم یا در 

خانه های سازمانی زندگی کرده ایم.

ســران  تهدیدهای   /093800006903

غاصــب صهیونیســتی ما پاســداران را 
در مســیری کــه بــرای دفــاع از نظام و 
مســتحکم تر  کرده ایم،  انتخاب  انقاب 
می کند، ســران تل آویو بدانند پاسداران 
انقاب اسامی برای رویارویی با ارتش 
 پوشــالی صهیونیســتی لحظه شــماری 

می کنند.

در عرصه  امروز  ما   /091500004179

دفاعی و امنیتی در قله ایســتاده ایم و آنچه 
امــروز مهم ترین تکلیف برای ماســت، 
جهــاد تبیین و حضــور در میدان فضای 
رسانه ای برای مقابله با خط تحریف است 
تا به گفته امام خامنه ای ـ که نباید بگذاریم، 
جای شــهید و جاد عوض شودـ جامه 

عمل بپوشانیم.

09170004818/ آیــا رواســت با این 

وضعیت بد اقتصادی شارژ حکمت کارت 
ماهانه برای یک خانواده چهار نفره ناچیز 
باشــد؟ و برای کارخانه ها و شرکت های 
 دیگــر دولتــی حداقــل تــا ۱۰ برابر آن

 بیشتر؟

09170004355/ چــرا با وجود کســر 

اقساط حکمت مســکن و حذف کمک 
هزینه مسکن از ســال گذشته، پس انداز 

مسکن ما برگردانده نمی شود؟

09130004954/ طــرح یارانــه نقدی 

 به ضــرر ما و 
ً
فروشــگاه اتــکا کامــا

 فکری شود.
ً
خانواده های مان است. لطفا

09140001385/ مستدعی است مدت 

زمــان تحصیل افســران دانش آموخته به 
عنوان سابقه خدمتی و سنواتی محاسبه و 

لحاظ شود.

ســنوات   
ً
لطفــا  /09030007287

تحصیات قبــل از ورود به ســپاه را در 
سنوات مثبت خدمتی محاسبه کنید.

09150002562/ برای ســاخت پروژه 

مسکن استان سیستان وبلوچستان مبالغی 
اعام شــده با حقوق کارکنــان و با تورم 
و وضعیت معیشــتی امکان پرداخت آن 

وجود ندارد!

 کاالی ســبدی از 
ً
09140000078/ قبا

فروشگاه اتکا می دادند. مدتی است یارانه 
نقدی شده است. خوب که نشده، به ضرر 
کارکنان هم شده)گرانی دو برابری اجناس 
با احتساب تخفیف( است. گفتنی است، 
توی شهرســتان ها ســوپرمارکِت محل 

جنسش بیشتر از اتکاست.

دیدگاه

   عکس و مکث   

گواهــی بر تقــوا/ تصویر امضای رهبر معظم انقالب نقش بســته بر کفن 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی برای نخستین بار منتشر شــد. چه نعمتی 
باالتــر از اینکــه نایــب امــام زمان)عــج( بر پاکــی و تقوای کســی صحه 
بگذارند. همانطور که امام خامنه ای در نماز بر سر پیکر شهید سلیمانی 

ا« ا َلاَنْعَلُم ِمْنهم ِاّلا َخْیرًا َوَاْنَت َاْعَلُم ِبهم ِمنَّ ُهمَّ ِانَّ فرمودند: »اللّٰ

یــاران آینده ســلیمانی/ همایــش بزرگ یاران ســلیمانی و بزرگداشــت 
شــهدای مدافع حرم با حضور ســردار اســماعیل قاآنــی، فرمانده نیروی 
قدس ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در برج میالد تهران برگزار شد. 
فرزندان شهدای مدافع حرم در ادامه  راه پدران شان نشان خواهند داد 

که در آینده جهان، ظلم و ستم جایی نخواهد داشت، ان شاءالله.

به شــما نزدیکیم/ همزمان با سالگرد شهادت حاج قاسم پایگاه اینترنتی 
اورشــلیم پســت و اکانت روزنامه معاریو رژیم صهیونیســتی هک شد و 
تصاویری از حمله تمرینی سپاه پاسداران به نیروگاه هسته ای دیمونا در 
آن به نمایش در آمد. در این تصاویر خطاب به بزدالن صهیونیستی گفته 

شده بود: »از آن جایی که فکرش را هم نمی کنید، به شما نزدیکیم.«

آش بــا جــاش!/ نیروهــای مســلح یمــن یــک کشــتی اماراتی را کــه حامل 
تجهیــزات جنگی بــرای اقدام علیه مردم یمن بوده اســت، توقیف کردند! 
اماراتی هــا و عربســتانی ها در خــواب هــم نمی دیدند کــه این گونه حقیر 
شوند که ســامانه های پدافندی میلیارد دالری آمریکا به کمک شان نیاید 
و رزمنــدگان یمنــی با قایق آنها را مبهوت خود کنند. ایمان حقیقی یقین و 

باور می آورد که سعودی ها برخالف یمنی ها، نه ایمان دارند و نه یقین.

بحــران کرونــا/ امیکــرون در دنیــا در حــال تازیدن اســت و بســیاری از 
کشورها، مانند آمریکا آمار ابتال و مرگ و میر روزانه خود را شکسته اند 
و ارتش به کمک بخش درمان آمده است؛ اما در ایران با فروکش کردن 
موج پنجم به خیال اینکه کرونا تمام شــده اســت، رعایت شیوه نامه ها 
به حداقل رســیده اســت که زنگ خطری برای آینده اســت. مراقب هم 

باشیم...

بسیج همیشه در صحنه/ از ساعات آغاز وقوع سیل در مناطق سیل زده، 
ایــن بســیجیان بودند که جهادگرانــه خود را برای کمک بــه میان مردم 
رساندند و منتظر بخشنامه و دستور نبودند. بسیجی به کارت عضویت 
و مدرک نیست، بسیجی به مرام و معرفت و انقالبی به فکر مردم بودن 

در همه شرایط است. بسیجی شیر میدان دار عشق است...

ادبیاتادبیاتسالحجهادتبیینسالحجهادتبیین
دهمین کنگره شعر فرهنگیاران سپاه پر رونق تر از گذشته برگزار شد

در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا)س( و سردار حاج قاسم سلیمانی، آیین اختتامیه دهمین کنگره شعر فرهنگیاران سپاه، همراه با تجلیل از خانواده معظم شهدای مدافع 
سالمت و رونمایی از کتاب های »سواحل بی تاب« و »اشعار منتخب دهمین کنگره شعر فرهنگیاران سپاه«، سه شنبه 14 دی ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( 

در سالن همایش های مالصدرا برگزار شد.گزارش خبری صبح صادق از این رویداد فرهنگی را در ادامه می خوانید:

 زهرا مغازه ای
خبرنگار
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   یادداشت    

حملهاشغالگران
ازسراستیصال

در آخریــن روزهای ســال 2۰2۱ رژیم 
صهیونیستی برای دومین مرتبه در یک ماه 
اخیر منطقه ساحلی سوریه و بندر الذقیه 
را هدف حمله موشــکی قــرار داد که در 
نتیجه این حمله و آتش ســوزی ناشی از 
آنها، خسارت های مادی به این بندر مهم 

و راهبردی  سوریه وارد شد.
 بهانه و توجیه ســران رژیم اشغالگر 
صهیونیستی برای این تهاجم غیر قانونی 
و خاف اصول بین الملل این است که به 
باور خود از این طریق مانع از بســط نفوذ 
و قــدرت گرفتن بیــش از این جمهوری 
اسامی ایران در این منطقه به ویژه کشور 
سوریه شــده و مانع از تهدیدهای  محور 

مقاومت علیه  منافع تل آویو شود! 
در ایــن میان مجموعــه ای از اهداف 
را برای اینگونه اقدامات صهیونیســت ها 

می توان متصور بود: 

1
ناخرســندی سران رژیم  و  سرخوردگی 
صهیونیســتی از روند مذاکرات هسته ای 
در ویــن و به نتیجه نرســیدن رایزنی ها و 
گفت وگوهــای آنها با کشــورهای غربی 
برای تغییــر در موضوعاتی کــه باید در 
مذاکرات به آنها پرداخته شــود. درواقع 
رژیم صهیونیســتی تمایلی به بازگشــت 
بــه توافــق 2۰۱۵ ندارد؛ توافقــی که در 
آن به مســائلی، مانند توانمندی موشکی 
ایران پرداخته نشــده است، همچنان که 
درخواست برخی کشورهای عرب منطقه 
برای حضور در مذاکرات مورد توجه قرار 

نگرفته است.

2
 تاش برای خــارج کردن مهم ترین بندر 
ســوریه از دایره فعالیت هــای تجاری و 
اقتصادی؛ امری که تأثیری مستقیم روی 
اقتصاد سوریه داشــته و بر مسائل مربوط 
به درگیری های داخلی در این کشــور نیز 

اثرگذار خواهد بود. 

3
 تاش بــرای ایجاد ایــن ذهنیت در بین 
شهروندان سوری که بین همپیمانان نظام 
مستقر در دمشــق اختافاتی وجود دارد؛ 
موضوعی که از سوی رسانه های غربی و 
عربی نیز بر آن دامن زده می شود و همان 
گونه که گفته شــد واکنش نشــان ندادن 
ســامانه های دفاعی روســیه به حمات 
انتقادهایی نیز  رژیم صهیونیستی، باعث 
شده است که بخشی از آن متأثر از همین 

تبلیغات رسانه ای است.

4
 چراغ ســبزی که از ناحیه ایاالت متحده 
آمریکا نشــان داده می شود مبنی بر اینکه 
رژیم صهیونیســتی در حمــات خود به 
تأسیســات نظامی و غیرنظامی ســوریه 
به دنبــال جلوگیــری از متوقــف کردن 
توانمندی هــای ســوریه در خصــوص 
ساح های کشتار جمعی است. همچنان 
که در ژوئن گذشــته رسانه های آمریکایی 
مدعی شدند، تل آویو تأسیسات شیمیایی 

سوریه را هدف قرار داده است. 

منطقه

 حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

تحوالت سیاســی و نظامی در عــراق روندی 
پرشــتاب به خود گرفته و در این میان دو اتفاق 
مهم طی هفته های گذشته به وقوع پیوسته است: 
اول، اعام خروج نظامیــان آمریکایی و دوم، 
تأیید نتایج انتخابات ازسوی کمیساریای عالی 
عراق. دربــاره اعام خروج نظامیان آمریکایی 
باید گفت، این اتفاق نوعی چرخش از موضع 
نظامی بــه موضع سیاســی، فرهنگی و حتی 
اقتصادی در عراق اســت. البته آمریکا از زمان 
اشــغال عراق نفوذ اقتصادی و سیاسی در این 
کشور داشته است، اما در مقطع فعلی برای فرار 
از هزینه های مادی و انسانی از گزاره سخت به 
نرم تغییر رویکرد داده اســت؛ اما آن چیزی که 
بیشتر بر روی آن باید تمرکز کرد، آینده سیاسی 
در عراق پس از تأیید نتایج انتخابات است که 
در رابطه با این مسئله ذکر چند نکته قابل تأمل 

است:

۱ـ برخاف ادعای بسیاری از رسانه های وابسته 
به آمریکا و عربستان سعودی که مدعی انشقاق و 
چنددستگی در میان شیعیان هستند، این جریان 
در چارچوب »اطار تنسیقی« قبل از انتخابات 
وارد کارزار شــدند و اکنــون نیــز در همیــن 
چارچوب فعالیت خود را ادامه داده است. اطار 
تنسیقی شامل بیشــتر گروه های شیعی به جز 
جریان صدر است. هرچند طی چند وقت اخیر 
جریان صدر و خود شخص مقتدی صدر نیز به 
همکاری و تفاهم با چارچوب هماهنگی تمایل 
دارند و تاکنون چندین جلســه با اطار تنسیقی 

برگزار کرده است.

2ـ در میــان جریان های موجــود در عراق دو 
طیف جریان ســنی و کردی نیز با واقعیت های 
موجود خود را تطبیق داده اند. در این راســتا، 
جریان تقدم وابسته به حلبوسی اعام کرده، تابع 
شرایط موجود برای ائتاف است )در صورتی 
که هــر جریانــی بتواند کتله اکبر را تشــکیل 
دهد، به آن خواهد پیوست(. در جریان کردی 
نیز همیــن موضع گیری وجــود دارد و جریان 

دموکرات با وجود جوســازی های رســانه ای 
مبنی بر ائتاف با جریان صدر، اما تاکنون هیچ 
موضع گیری رسمی برای ائتاف با جریان صدر 
صورت نداده و حتی پالس هایی مبنی بر ائتاف 

با چارچوب هماهنگی را مطرح کرده است.
3ـ بــا توجه به وضعیت فعلی و آرایش ائتافی 
 اطار تنســیقی 

ً
موجــود می توان گفت که فعا

شــانس بیشتری برای تشــکیل کتله اکبر دارد 
و در صــورت وقــوع چنین رویــدادی از میان 
همین چارچوب نخســت وزیر آینده انتخاب 
می شــود. البته در این میان برخــی بازیگران 
خارجــی، همچون آمریکا تمــام تاش خود 
را به کار گرفته اند کــه این چارچوب به نتیجه 
خاصی نرســد و وضعیت سیاســی در عراق 
همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشــته باشد. 
ســناریوی مطلوب آمریکایی هــا در وهله اول 
ادامه وضعیت بی ثباتی سیاسی و در وهله دوم 
انتخاب نخست وزیری وابسته است. سناریوی 
آمریکایی هــا با همراهی برخــی جریان های 
داخلی نیز همین اســت که تا جای ممکن از 
ائتاف جریان های سیاســی جلوگیری کنند و 
سپس در یک روند فرسایشی گزینه مدنظر خود 

را به احزاب سیاسی تحمیل کنند.

4ـ گزاره دیگری کــه آمریکایی ها با همراهی 
برخــی جریان های داخلی عراق بــه دنبال آن 
هستند، ایجاد هزینه برای سایر جریان هاست؛ 
به گونه ای که از هم اکنون سفیر آمریکا در عراق 
تاش های زیــادی برای عــدم ائتاف برخی 
جریان های ســنی و کردی با اطار تنســیقی به 
کار گرفته اند. به تازگی آمریکایی ها تاش هایی 
برای ایجاد انشقاق در میان جریان شیعی نیز به 
کار برده انــد تا وضعیت موجود را به مراتب در 

حالت پیچیده تری از نظر سیاسی قرار دهند.
در مجمــوع می توان گفت، وضعیت فعلی 
عراق نســبت به گذشــته در مســیر بهتر و با 
ثبات تری قــرار گرفته و تاش هــای صورت 
گرفته بــرای ایجاد یک نوع وحدت و همراهی 
جریان ها با یکدیگر فراهم شــده است. در این 
میان، ایجاد برخی چالش هــا از طرف برخی 
بازیگران، همچون آمریکا بر پیچیدگی وضعیت 
موجود افزوده و با توجه به هم افزایی جریان های 
سیاســی این وضعیت چنــدان دوام نخواهد 

داشت.

مسیرثبات
   پنجره    

بــا وجود اظهــارات تند و مواضع آتشــین که 
هر از گاهــی مقامــات عالی ترکیــه در قبال 
رژیم صهیونیســتی و جنایــات آن علیــه ملت 
فلســطین ابراز داشته و خود را یکی از مدافعان 
سرسخت فلسطین و آزادی قدس شریف اعام 
می کنند، اما در صحنه عمل آنچه دیده می شود، 
متفاوت از آن چیزی اســت که گفته می شــود! 
ترکیه تنها کشور در منطقه و جهان اسام است 
که مواضع »اعامی« آن در قبال مسئله فلسطین 
و رژیم  صهیونیســتی، با اقدامات و رفتارهای 

»اعمالی« اش، »تناقض« عجیبی دارد! 
البته باید اشــاره کــرد که روابــط ترکیه با 
رژیم صهیونیستی از پیشینه ای دیرینه برخوردار 
اســت و در واقع جزء آن دســته از مناســبات 
دوجانبه در روابط بین الملل تلقی می شــود که 
از وضعیت »سینوسی« برخوردار شده است؛ 
یعنی گاهی گرم و گاهی ســرد شــده اســت. 
ترکیه نخستین کشور اســامی است که رژیم 
 صهیونیســتی را در ســال ۱949 به رســمیت 
شناخت. تا قبل از سال 2۰۰3 که حزب عدالت 
و توسعه بر سر کار آمد، دو طرف روابط متنوعی 
در حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی، علمی، 
نظامی و امنیتی با یکدیگر داشتند. روابط ترکیه 
و رژیم  صهیونیســتی در ۱9 ســال گذشته و از 
زمان حاکمیت حزب عدالت و توســعه و روی 
کارآمدن رجب طیب اردوغان به عنوان نخست 
وزیر ترکیه فراز و فرودهای مختلفی داشته است.  
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس در سال 
2۰۱8 و درگیری هــای میان غــزه و نیروهای 
اشغالی در اطراف دیوار مرزی، آخرین موضوع 
مورد اختاف بین ترکیه و رژیم صهیونیســتی 
بود که منجر به قطع روابط دیپلماتیک شد؛ اما 
طولی نکشید که در اواخر دسامبر 2۰2۰ رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعام کرد 
به بهبود روابط با تل آویو عاقه مند اســت. ماه 
گذشته میادی نیز اردوغان بار دیگر با تأکید بر 
اینکه تل آویو ابتدا باید سیاست های حساس تری 
در قبال فلســطینی ها از خود نشان دهد، اعام 
کرد آماده بهبــود روابط با رژیم صهیونیســتی 

است.  در روزهای گذشته، وزیر خارجه ترکیه 
در سخنانی گفته است: »رایزنی هایی با کابینه 
جدید اســرائیل آغاز شــده، ما این عملیات را 
با یک رویکــرد واقع بینانه انجام می دهیم، البته 
ما برموضع ســابق خود درباره فلسطین استوار 
هستیم.« همزمان رســانه های خبری از جمله 
نشــریه آمریکایی »المانیتور« نیــز اخباری را 
مبنی بر از ســرگیری روابط دیپلماتیک آنکارا و 
تل آویو منتشــر کردند و گفتند ترکیه قصد دارد 
»افق الوتاش«، از دیپلمات های این کشــور را 
که به زبان عبری نیز تسلط دارد و دانش آموخته 
دانشــگاه عبری اورشلیم است، به عنوان سفیر 
در تل آویــو انتخاب کنــد. در خصوص بهبود 
مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی توجه به چند 

نکته ضروری است:
 با بررســی مواضع دولت ترکیه و همچنین 

ً
اوال

مقامات صهیونیســتی این نکته به وضوح دیده 
می شود که آغازگر تقویت روابط دوجانبه، دولت 
 نیز این گونه بوده؛ ولی طرفی 

ً
ترکیه است که قبا

که »ناز می کرد« و شروط می گذاشت، همیشه 
رژیم صهیونیستی بود.

، در بهبود روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی 
ً
ثانیا

دو عامــل مؤثر وجود دارد: نخســت، »بحران 
اقتصــادی ترکیه« و دوم، »مســئله روســیه و 

آمریکا«.
ترکیــه در مقاطعی که با بحــران اقتصادی 
مواجه شــده و در همین دوره اخیر نیز اهمیت 
و ضــرورت روابط با رژیم  صهیونیســتی برای 
ترک ها اگرچه با پشت کردن به آرمان فلسطین 
بیشتر شــده اســت؛ موضوع مهمی که رژیم 
صهیونیســتی نیز به خوبــی آن را دریافته، لذا 
همیشــه و در چنین مواقعی بهبود یا گســترش 
روابط دوجانبه را منوط به تحقق شروطی کرده 
اســت. بنابراین، »اقتصاد« همواره رکن مهم و 
اساسی در مناسبات دوجانبه مطرح بوده است.  
در خصوص عامل دوم نیز باید تأکید کرد، دولت 
ترکیه همیشه از طریق تعمیق و گسترش روابط 
خارجی با رژیم صهیونیســتی به دنبال این بوده 
که با اســتفاده از ابزار و البی صهیونیسم ضمن 
کاســتن از تهدیدهایی کــه از جانب آمریکا و 
روسیه متوجه این کشور اســت، از امکانات و 
فناوری هایی که واشنگتن به صورت مستقیم در 
اختیار ترکیه قرار نمی دهد، از طریق همکاری با 

رژیم صهیونیستی به دست آورد.

بیاصول
   فراسو    

ترکیه؛ از حرف تا عمل در قبال رژیم صهیونیستینگاهی به وضعیت عراق و چشم انداز سیاسی آن

   رصد    

انزوایعمیقتلآویو
هزینه برای بازگشت ترامپ

وبگاه سعودی  لیکس: عربستان سعودی و امارات 
کمک مالی سه میلیاری دالری را به »جرد کوشنر« 
داماد دونالد ترامپ در ماه گذشته پرداخت کرده اند 
که با انتشــار این خبر، رسانه های عربی به تکاپوی 
بررسی پشــت صحنه این کمک ها افتاده اند. این 
کمک مالی می تواند اهداف متعددی داشته باشد 
و طبق گزارش وبگاه خلیج24، بن ســلمان تاش 
دارد با کمک مالی به جرد کوشنر، برای بازگشت 
دونالد ترامپ به مسند ریاست جمهوری آمریکا در 
ســال 2۰24، اقدام کند و از این رو سرمایه گذاری 
میلیارد دالری در آمریکا را آغاز کرده اســت. جرد 
کوشنر موفق شده است تا ســه میلیارد دالر برای 
سرمایه گذاری در شــرکت جدیدش در سرزمین 
اشغالی از ریاض و ابوظبی دریافت کند. عاوه بر 
این، کوشنر بخشی از کمک عربســتان و امارات 
را بــرای پروژه جدیدش به نام »آوینتی پارتنرز« در 
ـ الگو« ترامپ  میامــی در کنار تفریــح گاه »مارـ ئه 
صرف خواهد کرد. ســعودی لیکــس همچنین 

نوشت، افزون بر کمک به کارزار انتخاباتی ترامپ، 
محمدبن سلمان سعی دارد با کمک به جرد کوشنر 
که روابط بسیار عمیقی با رژیم صهیونیستی دارد، در 
راستای سرپوش نهادن به جنایات خود گام بردارد.

اعتراف به قدرت ایران

هاآرتص: اســرائیل میلیاردها دالر برای تقویت 
دفاع هوایی در برابر تهدید موشــکی بالســتیک 
ایران ســرمایه گذاری کرده اســت. تهران به طور 
قابل توجهی زرادخانه موشک های دوربرد خود را 
افزایش می دهد که می توانند هر نقطه ای از اسرائیل 

را هدف قرار دهند.         

انتقام یمنی ها از متجاوز 

پایــگاه خبری العهــد: دلیل اصلــی حمات 
هیســتیریک ائتاف ســعودی به مناطق مسکونی 
و بیمارســتان ها در برخی از استان های یمنی طی 
روزهای گذشــته سرپوش گذاشــتن به شکست 
مفتضحانه اش است؛ شکســتی که ریاض سعی 

دارد تــا حد امــکان تاریخ اعام رســمی آن را به 
تعویق بینــدازد. زمانی که ارتش هــای متجاوز از 
مواجهه با مبارزان در میادین نبرد عاجز بمانند، به 
روش بســیار پست و نفرت انگیز متوسل می شوند 
که فرزنــدان، زنان و خانواده های این مبارزان را در 
مناطق مســکونی و غیرنظامی هــدف قرار دهند. 
 انتقام این جنایات سعودی در میادین نبرد و با 

ً
قطعا

شتاب بخشیدن به عملیات آزادسازی مأرب و دیگر 
استان های یمن از اشــغال متجاوزان و مزدوران و 
همچنین از طریق هدف قرار دادن تأسیسات نظامی 

و اقتصادی انجام می شود.

خطای محاسباتی

میدل ایســت آی: اگر هدف اصلی طراحان ترور 
ســلیمانی برخورد با قدرت بازدارندگی ایران بوده 
باشد، آنان دچار اشتباه محاسباتی شده اند؛ چرا که 
موشک باران پایگاه عین االسد نشان دهنده واکنشی 
به مراتب خسارت بارتر و دقیق تر از آن چیزی بود که 

در ابتدا تصور می شد.

تل آویو تنهاتر از همیشه

معاریو/ زوی یحزکلی، مفسر صهیونیست امور 
کشــورهای عربی در مصاحبه با کانال 13 رژیم 
صهیونیستی:  بی شک خروج آمریکا از افغانستان، 
شکست شــماره ۱ آمریکا بود. راحت ترین کار این 
بود که آمریکایی ها جمع کنند و فرار کنند و بروند و 
 گفته بود 

ً
این کار را کردنــد. در حالی که بایدن قبا

کنار متحدانش خواهد ایستاد، اما این کار را نکرد. 
در مــورد مذاکرات وین نیز دولــت بایدن یک نگاه 
ساده انگارانه و غلط به خاورمیانه دارد و آمریکا دیگر 
مانند گذشــته به شرکت در درگیری های خاورمیانه 
تمایل ندارد و به اسرائیل می گوید مهم  نیست ایران 
هسته ای شــود یا نه، آنها توافقی را امضا می کنند و 
بچه های خوبی هســتند و با آنها کنار بیایید. من در 
چند ماه آینده از حصول توافــق بین ایران و آمریکا 
متعجب نخواهم شد. وزیر دفاع گانتس گفت: »ما 
تنها نیســتیم؛ زیرا آمریکایی ها هســتند«، من با آن 
مخالفم. چند ماه دیگر در وین پیشرفت خواهد شد، 

خواهید دید که اسرائیل چقدر تنها می ماند. 

محمدرضا بلوردی
کارشناس  مسائل منطقه

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه
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این روزها اوضاع قزاقســتان به دلیل افزایش قیمت ســوخت 
متشنج است، این کشور آسیای میانه با داشتن ۱72 میدان نفتی 
3 درصد از کل ذخایر نفتی جهــان را به خود اختصاص داده 
است، اســتان آتیراو با بیش از 7۵ میدان دارای بیشترین میزان 
میدان نفتی و میدان تنگیز با ذخایر 78۱.۱ میلیون تنی بزرگترین 
میدان نفتی جهان است. قزاقستان تا پایان سال 2۰2۰ در رتبه 
دوازدهم فهرست کشورهای دارای بیشترین ذخایر نفتی اثبات 

شده در جهان قرار داشت.

دوازدهمجهان
پس از تأیید اتهامات علیه تونی بلر از سوی وزیر دفاع دولتش، 
کمپینی که در انگلیس برای پس گرفتن نشــان شوالیه از بلر به 
راه افتاده، شدیدتر شد. این کارزار علیه بلر، نخست وزیر پیشین 
انگلیس برای پس گرفتن نشان شوالیه اش پس از آن تقویت شد 
که »جف هون« وزیر دفاع دولت اســبق انگلیس گفته است، 
بلر دســتور داده بود تا یادداشتی محرمانه را که می گوید حمله 
 غیرقانونی است، بسوزاند و نابود کند. 

ً
2۰۰3 به عراق احتماال

تاکنون ۶7۰ هزار نفر این طومار را امضا کرده اند.

نشانشوالیهرابگیرید
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعام کرد، مشاور امنیت 
ملــی آمریکا و همتایانش از کشــورهای دانمــارک، فناند، 
ایســلند، نروژ و ســوئد در گفت وگویی تلفنی درباره آمادگی 
کشورهای شان برای اعمال تحریم علیه روسیه در صورتی که 
به تنش ها با اوکراین دامن بزند، صحبت کردند. »امیلی هورن« 
در بیانیه ای گفت: »جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا با 
همتایانش از این پنج کشور شمال اروپا گفت وگو و درباره راه ها 

برای تقویت امنیت ترنس آتانتیک تبادل نظر کردند.«

تحریمروسیه

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

رســانه های کانادایی با توجه به اولین سالگرد حادثه  
۶ ژانویه و حمله حامیان ترامپ به ســاختمان کنگره 
در ســال گذشــته میادی، هشــدار دادند که فضای 
سیاسی آمریکا به ســمت رادیکال شدن پیش می رود 
و کانادایی ها برای بحران سیاسی در آمریکا باید آماده 
باشــند. روزنامه کانادایــی »گلوب اند میل« در همین 
زمینه در تحلیلی نوشــته  است، ایاالت متحده هر روز 
بیشــتر از روز گذشــته غیر قابل حکمرانی می شود و 
تحلیلگران سیاسی در این کشور معتقدند به زودی دنیا 
شاهد جنگ داخلی در آمریکا خواهد بود؛ اما وظیفه 
کانادا دراین باره چیست و چطور باید با بحران سیاسی 

در کشور همسایه اش برخورد کند؟
این نشــریه بــه نقل از اندیشــمندان سیاســی و 
سیاســت مداران گفته اســت، به احتمال زیاد تا سال 
2۰2۵ میــادی، دموکراســی آمریکایی به ســمت 
فروپاشــی می رود و می تواند منجر به بی ثباتی شدید 
سیاسی داخلی در این کشور شده و خشونتی بی سابقه 
را در داخل شــهرها و ایاالت آمریکا به راه بیندازد. در 
عین حال، پیش بینی شده  است تا سال 2۰3۰ میادی 
و حتی پیش از آن آمریکا به سمت یک دیکتاتوری برود 
که از طرف جناح راســت هدایت می شود. این نشریه 
خاطرنشــان کرده  است، نباید احتماالت خطرناک را 
به دلیل اینکه آنها را غیرقابــل وقوع می دانیم، در نظر 

نگیریم. در سال 2۰۱4 هیچ کس تصور نمی کرد تا چند 
سال آینده دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری بر سر 
کار بیاید که می تواند صحنه سیاست آمریکا را به شدت 
دچار دگرگونی کند. با این حال، دونالد ترامپ تا سال 
2۰2۰ در مسند ریاست جمهوری آمریکا بود و ثابت 
کرد هر چیــز غیرممکن می تواند در جامعه آمریکایی 
ممکن شــود. اعضای هیئت  علمی رشــته های علوم 
سیاســی در آمریکا و اندیشمندان این حوزه به صورت 
فعاالنه درباره عوارض خطرناک تضعیف دموکراسی 
در ایاالت متحده هشدار می دهند. نوامبر سال گذشته 
میادی حدود ۱۵۰ اســتاد دانشــگاه در رشته علوم 
سیاسی، حکمرانی، اقتصاد سیاسی و همچنین روابط 
بین الملل در نامه ای از کنگره آمریکا خواستند تا الیحه 
آزادی حق رأی را که می توانســت از حق آمریکایی ها 
برای رأی دادن محافظت کند، به تصویب برســانند؛ 

امــا این الیحه در نهایت در مجلس ســنای آمریکا به 
بن بســت جمهوری خواهان خورد. این کارشناســان 
و استادان دانشــگاه در نامه خود نوشتند، این لحظه، 
لحظه  خطر و وحشت بزرگ است؛ لحظه ها در حال 
گذر است و نیمه شب در حال نزدیک شدن. منظور آنها 
از نیمه شــب، ساعت صفر از بین رفتن دموکراسی در 

آمریکا بود.
مسئله ای که باعث بدتر شدن اوضاع دموکراسی در 
آمریکا شده، کاهش درآمدهای طبقه متوسط، و ناامنی 
اقتصادی و افزایش بی عدالتی اقتصادی در این کشور 
اســت که در دوره های گوناگون به روش های مختلف 
تکرار می شــود. درعین حال، اقتصاد آمریکا از نیروی 
کار و صنایع سنگین و تولیدات به سمت تولید ثروت از 
ایده و همچنین مسائل تکنولوژیکی رفته  است و به دلیل 
ســرعت باالی این پدیده، بسیاری از جمعیت آمریکا 

خود را با جهان جدید روبه روی شان مطابقت نداده اند. 
همه اینها در صورتی که بحران اقتصادی دیگری آمریکا 
را در بر بگیرد، می تواند به شورشی عظیم در این کشور 

تبدیل شود.
به نظر می رسد، همسایه شمالی ایاالت متحده بعد از 
اینکه اطمینان پیدا کرد ترامپ از صحنه سیاست آمریکا 
خارج  شــده و دیگر رئیس جمهور این کشور نیست، 
توجه خود را به مسائل داخلی و به ویژه مقابله با بیماری 
کوویــد۱9 داده و دیگر توجهی به تغییرات سیاســی 
موجود در آمریکا و خطراتش برای جامعه این کشــور 
نکرده اســت. خطر از بین رفتن دموکراسی یا بی ثباتی 
آن در ایاالت متحده می تواند خطری جدی برای منافع 
ملی کانادا نیز باشــد؛ از این  رو نویسنده این تحلیل در 
روزنامه کانادایی »گلوب اندمیل« هشدار داده  است، در 
صورتی که ترامپ دوباره به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
انتخاب شــود، کانادا به دلیل سیاست های تهاجمی و 
ملی گرایانه ترامپ می تواند در انزوا فرو رفته و منافعش 
به خطر بیفتد. در عین حال، بــا روی کار آمدن دوباره 
ترامپ و قدرت گرفتن او در عرصه سیاســت آمریکا و 
کانادا حتی ممکن است با بحران مهاجران از مرزهای 
جنوبی خود روبه رو شود. این طرز تفکر در بسیاری از 
کشورهای دنیا به وجود آمده که آمریکا دیگر غیر قابل 
حکمرانی است و شکاف های سیاسی موجود در این 
کشور به حدی رسیده  اســت که به احتمال زیاد دچار 
جنگ داخلی خواهد شد؛ برهمین مبنا به نظر می رسد 
همســایگان آمریکا از هم اکنون باید آمادگی های الزم 
برای زیستن در شرایط جنگ داخلی در آمریکا را برای 

خود فراهم کنند.

پس از گذشــت چند روز از تمــاس تلفنی پوتین و 
بایــدن، این مذاکره نه تنها موجــب فروکش کردن 
درگیری ها نشده است، بلکه حاال رسانه ها از کشته 
شدن یک ســرباز اوکراینی به دست جدایی طلبان 
مورد حمایت روســیه خبــر داده اند کــه این اتفاق 

می تواند شروع موجی دامنه دار از درگیری ها باشد. 
جو بایدن دموکرات ، با ســابقه تصدی بر کمیته 
 خود را یک کارشناس 

ً
روابط خارجی سنا، اساســا

در امور سیاســت خارجه می داند؛ اما برخاف این 
ادعا سیاســت های وی در مســئله خروج نظامیان 
آمریکایــی از افغانســتان به شکســت انجامیده و 
شــکاف بین دموکرات هــا و جمهوری خواهان را 
در مسئله سیاست خارجه گســترده تر کرده است، 
جمهوری خواهان بی محابــا بر دولت او می تازند و 
این خروج را فضاحت بار می نامند، از طرفی میزان 
محبوبیت وی در میان مردم به پایین ترین حد از زمان 

آغاز ریاست جمهوری وی رســیده است، هرچند 
که حضور نظامی آمریکا در افغانســتان، هیچ وقت 
در نظر مردم آمریکا محبوب نبوده اســت؛ اما فرار 
نابهنگام نیز نمی تواند افکار عمومی مردم آمریکا را 
در این مورد اقناع کند، امــا این فقط رأی دهندگان 
بایدن نیستند که حســی آمیخته از شک و تردید را 
نسبت به سیاست های خارجی دولت وی احساس 
می کنند. وجه دیگر ماجرا، همپیمانان اروپایی، در 
رأس آنها اوکراین هستند که بیش از هر زمانی دیگر، 
سؤاالتی را درباره میزان تعهد واشنگتن به متحدانش 
مطرح می کنند. »کرت واکر« نماینده ویژه اوکراین 
در دولت ترامپ، پایان حضور نظامی در افغانستان 
را آغاز ماجرا برای کرملین می داند، هرچند که کاخ 
 از تمامیت ارضی اوکراین دفاع کرده 

ً
سفید رســما

اســت؛ اما نگرانی مقامــات اوکراین در خصوص 
وجه المصالحه شدن بین این دو قدرت بزرگ هنوز 
رفع نشده اســت.  اما در سمت دیگر روسیه است 
که در موضع بهتری نسبت به رقیب خود قرار دارد. 
»والدیمیر پوتین« در تاش است که سیاست های 
مقتدرانه خود در امور داخلی را در صحنه بین المللی 
نیز پیگیری کند. سیاســت پوتین برای افزایش نفوذ 

خود بر جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی 
بر کسی پوشیده نیست؛ اما این ماجراجویی های ناتو 
است که مسکو را مجبور به اقدامات شدیدتر و مؤثر 
کرده اســت؛ به هر روی این طور به نظر می رسد که 
در درجه اول نگرانی روس ها مســئله امنیت است. 
»الورف« وزیر خارجه روسیه معتقد است، اعضای 
ناتــو در حال تبدیــل کردن اوکراین بــه یک پایگاه 
نظامی هستند، به همین دلیل روس ها به دنبال یک 
تضمین قــوی در جهت عدم عضویــت اوکراین و 
سایر کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی 
در پیمان ناتو هستند. مشــخص نیست که آمریکا 
تــا چه وقت می تواند در برابر پیشــنهادهای امنیتی 
روسیه مقاومت کند؛ اما مسکو به وضوح اعام کرده 
اســت که در صورت عدم پذیــرش مجبور خواهد 
شد اقداماتی را در زمینه ایجاد یک سیستم مقابله با 
تهدید در رأس کار خود قرار دهد. مستقر کردن ده ها 
هزار ســرباز و تسلیحات سنگین در 48 کیلومتری 
مرزهای اوکراین و اظهارات وزیر خارجه باروس 
در خصوص آمادگی میزبانی از موشــک های اتمی 
روسیه تنها بخشی از اقدامات وعده داده شده کرملین 
 به همین جا ختم نمی شود. از سوی 

ً
اســت و قطعا

دیگر، روسیه تأمین کننده 4۰ درصد از گاز مصرفی 
اتحادیه اروپاســت و می توانــد هر لحظه با کاهش 
تولیــد و صادرات خود، اروپا را بــا بحران انرژی و 
خاموشی سراسری روبه رو کند. این وابستگی انرژی 
با تکمیل خط انتقال نورد استریم2، به طور فزاینده ای 
بیشتر خواهد شد و این امر آمریکا را به مذاکرات با 
دولت آلمان در راستای کارشکنی در زمینه اتمام این 
پروژه ســوق خواهد داد. آمریکا در مقابل تحرکات 
روسیه، کرملین را با گزینه تکراری تحریم ها روبه رو 
کرده است؛ حال آنکه بعید است با توجه به مبادالت 
تجاری گســترده روســیه و اروپا این گزینه کارساز 
باشد. مسکو نیز در مقابل گفته است، هرگونه اقدام 
آمریکا را با قطع روابط دیپلماتیک دو کشــور پاسخ 
خواهد داد.  با تمام این تفاسیر باید منتظر اقدامات 
بعــدی هر دو دولــت ماند؛ مذاکــرات دوجانبه و 
چندجانبه در سطوح مختلف در حال انجام است. 
غرب به خوبی دریافته است که بهترین راه برای حل 
این بحران تأثیرگذاری بر برنامه های پوتین از طریق 
تهدید و ارعاب است؛ زیرا همه می دانند آمریکا بر 
عکس روسیه تازه نفس، توان یک جنگ فرسایشی 

دیگر را ندارد.

   گزارش    

آمریکاتنهاماندهاست

آمادهباشکاناداییها!آمادهباشکاناداییها!

خواهشاواکسنبزنید!

روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت« عکسی از 
»بوریس جانســون« نخست وزیر بریتانیا را 
منتشــر کرده کــه در آن، او از مردمی که در 
مرکز واکسیناسیون حضور دارند، می خواهد 
که سهم شان را برای واکسیناسیون سراسری 
انجام دهند. این گفته به این قضیه اشاره دارد 
که بوریس جانســون از همه خواست برای 
تزریق دوز تقویتی اقدام کنند. جانســون در 
همین خصوص گفت، انگلستان در مسیر 
درســت مقابله با کرونا قــرار دارد. این در 
شرایطی اســت که برخی از دانشمندان در 
انگلســتان بیان کرده اند که نمی توان برای 
مقابله با کرونا هر شش ماه کل جمعیت زمین 
را واکســینه کرد و باید اقدام و راه حلی بهتر 
در این خصوص در پی گرفته شود. جانسون 
البته اعام کرده است، در صورتی که نتواند 
مردم را به زدن واکسن های یادآور وادار کند 
و سویه اومیکرون و سویه های جدید دوباره 
قدرت بیشــتری در انگلستان پیدا کنند، باز 
هم قوانین محدودیت های کرونایی را در این 
کشور تشدید خواهد کرد. همزمان با سال 
نوی میادی، بسیاری از کشورهای اروپایی 
که حاال اجبار زدن ماسک در اماکن عمومی 
کمرنگ شده است، شاهد باال رفتن میزان 
مبتایان به کرونا بودند و انگلستان نیز در این 

زمینه شاهد رکوردهای جدی بود.
 

فقرکودکانبریتانیایی!

روزنامه »گاردین« در گزارشــی از افزایش 
فقــر در میان کــودکان بریتانیایــی به ویژه 
کودکان سیاه پوســت نوشته اســت. در این 
گــزارش آمــده اســت، افزایش کــودکان 
سیاه پوســتی که در فقر زندگی می کنند، دو 
برابر کودکان سفیدپوست است. در همین 
حال، با توجه به افزایش جمعیت این گروه ـ 
به طور کلی ـ نســبت کودکان سیاه پوســتی 
که در فقــر زندگی می کننــد از 42 درصد 
در ســال 2۰۱۰ ـ 2۰۱۱ بــه ۵3 درصد در 
ســال 2۰۱9ـ 2۰2۰ افزایش یافته اســت، 
آخرین سالی که داده ها برای آن در دسترس 
است. با وجود ادعای دولت انگلیس درباره 
کاهش آمار بیکاری، تحقیقات این مؤسسه 
انگلیسی نشان  می دهد، میزان افراد شاغلی 
که به دلیل درآمد پایین در فقر به سرمی برند، 
افزایش داشته است.  در حال حاضر، ۱4/3 
میلیون فقیر در انگلیس زندگی می کنند که 
از این میزان ۵۶ درصد شــاغل هستند. این 
در حالی اســت که ده سال پیش 39 درصد 
افراد شــاغل فقیر بوده اند. از سویی آمارها 
نشان می دهد، دو میلیون بازنشسته انگلیسی 
در فقر به ســر می برند که این نرخ نسبت به 
پنج ســال گذشــته 3۰۰ هزار نفر افزایش 
یافته اســت. نتایج تحقیقات انجام شده در 
انگلیس نشان می دهد هزینه های زندگی در 
این کشور در پنج ســال اخیر نزدیک به سه 
برابر نرخ تورم افزایش یافته و این مسئله در 
کنار اصاحات ســاختاری در نظام کمک  
هزینه های معیشتی، فشار قابل توجهی روی 

مردم انگلیس گذاشته است.

جهان

پیشخوان

جهان
نگرانی اوتاوا از بحران سیاسی در ایاالت متحده آمریکا

رضا صارمی
کارشناس بین الملل
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کارآفرینی
جایرانتخواری

می توان گفــت، اقتصاد ایران از حدود ۱۰۰ 
سال گذشته تا به امروز همواره به درآمدهای 
 گذر 

ً
نفتی وابسته بوده است؛ از این رو مسلما

از این وضعیت و اتــکا کردن به درآمدهای 
غیرنفتی کار دشــواری بــوده و چالش های 
بســیاری را به همراه خواهد داشت. افزون 
بر این، تهیه مواد اولیــه، فناوری و قطعات 
در بخــش صنعت نیــز نیازمند رشــد این 
درآمدهاســت. برای عبور از این مرحله و 
تحقق اســتقال از درآمدهای نفتی باید به 
قدری در فناوری پیشرفت کنیم تا کشورهای 
دیگر از تحریم ما متضرر شوند. متأسفانه، 
بیشــتر مشــکات ما در اقتصاد به واسطه 
تحریم ها، در بخش هایی بــوده که فناوری 
آن را در اختیار نداشــته و تا حدود زیادی به 
واردات متکــی بوده ایم. بــرای عبور از این 
وضعیــت از اوایل دهه 9۰ سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.دو دیدگاه 

درباره اقتصاد مقاومتی وجود دارد: 
دیدگاه اول این است که این روش اقتصادی 
بیشــتر در زمان تحریم یا جنــگ معنا پیدا 
می کنــد. بــرای نمونــه، حتی کشــوری، 
مانند انگلســتان نیز در جنــگ جهانی دوم 
کارخانه هــای خودروســازی خــود را به 
تولید نفربر و ماشین جنگی و کارخانه های 
عروسک ســازی خود را به مهمات ســازی 
تبدیل کرد. پس کشوری که قصد پیاده کردن 
اقتصاد مقاومتی را دارد، باید انعطاف الزم 
و فناوری مورد نیاز را برای تغییر سریع خط 
تولید خود داشته باشد؛ در مقابل اگر اساس 
فناوری یک کشــور واردات باشد، این گونه 
تغییرات ممکن نیست. بنابراین، خوداتکایی 
)در مقابــل خودکفایــی( در این وضعیت 
معنادار می شــود. افزون بر ایــن، در زمان 
وقوع تحریم های خاص، کشورها به دنبال 
اعمال اقتصاد مقاومتی بوده اند. برای نمونه، 
کوبا پس از تحریم شــدید از سوی آمریکا، 
راهبرد مدیریت اقتصــاد را بر مبنای تأمین 
کاالهای اساســی و برطرف کردن نیازهای 
فیزیولوژیک اعضای جامعه مانند خوراک، 
پوشاک و مســکن قرار داد. البته در اقتصاد 
مقاومتی ممکن است رشد اقتصادی کشور 
برای مدتی کمتر شود؛ اما این افق می تواند 
وجود داشته باشد که شرایط آینده بهتر از قبل 

پیش بینی و محقق خواهد شد.
دیــدگاه دوم درباره تعریف این نوع اقتصاد، 
این اســت که اقتصاد بدون نفت را اقتصاد 
مقاومتی نام گــذاری کنیم. بــه بیان دیگر، 
اقتصاد را مقاوم سازی کنیم. بر این اساس، 
حتی اگر کشــور ما تحریم نیز نباشد، باید 
شرایطی را ایجاد کنیم که اگر ناگهان اتفاق 
نامطلوبــی در کشــور رخ دا،د این توانایی 
را داشته باشــیم که تا یک سال بدون نیاز به 
واردات و مراوده با کشورهای دیگر و تنها با 
اتکا به خود، چرخ های اقتصاد را بچرخانیم. 
بر اســاس این دیدگاه، باید سرمایه گذاری 
داخلی را رونق بخشــیده، ســرمایه گذاری 
خارجی را تشــویق و فضای کسب وکار را 
مســاعد کنیم. کارآفرینان را سربازان خط 
مقدم جبهه اقتصادی قلمــداد کرده و برای 
فناوری و نــوآوری اهمیت قائل شــده و از 
محققان و شرکت های دانش بنیان حمایت 
جدی بــه عمل آوریــم. در ایــن صورت، 
فضای کارآفرینی جای فضای رانت خواری 
را گرفته و اقتصــاد مقاومتی محقق خواهد 
 وارد شدن شوک بر 

ً
شــد. بنابراین، معموال

بدنه اقتصادی کشور، مانند تحریم یا جنگ 
می تواند عامل تحقق اقتصاد مقاومتی باشد؛ 
در مرحله بعد اگر سیاست گذاران اقتصادی 
با مدیریت قدرتمند از این فضا بهره برداری 
صحیح کنند، برای بهبود وضعیت بســیار 

مفید و مؤثر خواهد بود.

 BBBB نظــر کلی تــان درباره شــکل و نحوه  
الیحه بودجه 1401 در قیاس با بودجه 

سنوات گذشته چیست؟ 
سخن گفتن یا بررسی و قضاوت کردن هر موضوعی، 
از جملــه بودجه دو حالت کلی دارد. زمانی ما یک 
پدیده را مستقل از گذشــته بررسی می کنیم و تنها 
محاســن و معایب آن را در نظر می گیریم؛ اما یک 
زمانی آن پدیده را در مقایســه با سال های گذشته، 
عملکرد گذشته یا فرآیندی که تا امروز داشته است، 
بررســی می کنیم. به نظر من، بررســی بودجه در 
حالت دوم عادالنه تر و درست تر است؛ از این رو اگر 
بخواهیم الیحه بودجه ۱4۰۱ را نسبت به عملکرد 
بودجه ۱4۰۰ یا حتی عملکرد بودجه ای کشور طی 
یک دهه گذشــته ارزیابی کنیم، باید اذعان داشت 
مسیر بودجه ۱4۰۱ نسبت به فرآیند بودجه های یک 

دهه اخیر، مسیر درست تری بوده است.
 همــان طور که می دانید عمده مســئله بودجه، 
دخــل و خرج یا بــه عبارتی درآمدهــا و مصارف 
است. چندین سال است که فاصله بین درآمدهای 
واقعی و هزینه های اجتناب ناپذیر به شدت در حال 
افزایش اســت که به اختاف میان ایــن دو، »تراز 
عملیاتی« گفته می شود؛ یعنی شما در بودجه چقدر 
درآمدهای پایدار و چقدر هزینه های اجتناب ناپذیر 
دارید، هر چقدر اختاف این دو ـ درآمدهای پایدار 
و هزینه های اجتناب ناپذیر ـ بیشتر شود، آن بودجه، 
بودجه بدی خواهد بود و به اصطاح کسری دارد که 
در نهایت به افزایش پایه پولی و تورم منجر خواهد 
شــد. حاال اگر فاصله بین درآمدهــا و هزینه ها را 
بررسی کنیم، متوجه می شویم این فاصله طی چند 

سال اخیر، به شدت در حال افزایش بوده است. 
بــرای نمونه، در ســال ۱4۰۰، رشــد درآمدها 
نسبت به ســال ۱399 حدود ۱7 درصد بوده است، 
اما رشــد هزینه ها ۱۱7 درصد بوده، یعنی در بودجه 
سال جاری ما یک رشد ۱7 درصدی در درآمدها و 
یک رشــد ۱۱7 درصدی در هزینه ها داشته ایم. این 
موضوع مانند این است که یک کارمندی با خودش 
محاســبه  کند که امســال 2۰ درصد حقوقم بیشتر 
شده، اما ۱2۰ درصد هزینه هایش را افزایش دهد؛ 
 این اتفاق موجب می شود تراز عملیاتی بودجه 

ً
طبیعتا

به شدت منفی شود. اتفاقی که در بودجه سال جاری 
رقمی حدود 4۵۰ هزار میلیارد تومان اســت. نکته 
مثبت در الیحه بودجه ســال آینده این است که این 
روند کاهش پیدا کرده و از 4۵۰ هزار میلیارد تومان 
به 3۰۰ هزار میلیارد تومان رســیده است؛ یعنی با 

وجود کســری، اما این روند نه تنها افزایش نداشته؛ 
بلکه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز کاسته شده 
است. در حالی که اگر قرار بود با همان شیب سال 
۱4۰۰ حرکت کند، این عدد باید بزرگ تر می شد، 
اما تراز عملیاتی ما در ســال ۱4۰۱ نه تنها بزرگ تر 
نشده؛ بلکه کاهش پیدا کرده است. اگر دولت بتواند 
 
ً
این مسیر را طی چهار سال آینده نیز ادامه دهد، قطعا

می تواند به یک تراز عملیاتی صفر برسد.

 BBBB وضعیت میــزان یا بــه عبارتی نحوه  
بــه خصوص  پرداخت هــا  افزایــش 
پرداخت حقوق هــا در بودجه 1401 

چگونه خواهد بود؟
دولت در بودجــه ۱4۰۱ به دنبــال اجرای عدالت 
در پرداخت حقوق هاســت؛ بــرای همین افزایش 
حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود. موضوعی 
که دولت دوازدهم به شــدت با آن مخالف بود. اگر 
 گروه هایی که 

ً
چه ما در مجلس تــاش کردیم مثا

دریافتی باالی ۱۰ میلیون تومان داشــتند، بیشتر از 
دو و نیم میلیون تومان افزایش حقوق نداشته باشند 
یا مثا در بودجه ســال گذشته سقف حقوق تعیین 
کردیم یا میزان حداکثر حقوق را نسبت به سال های 
قبل کاهــش دادیم؛ اما امســال و در الیحه بودجه 
ســال ۱4۰۱ خود دولت این موضوع را پیشــنهاد 
داده اســت. ما در ســال گذشــته در مجلس تمام 
تاش مان را کردیم، اما هم دولت و هم بخشــی از 
نمایندگان مخالف این موضوع بودند که در نهایت 
نیز این موضوع محقق نشد، اما خوشبختانه امسال 
عدالت پرداختی، از ســوی خــود دولت رعایت 
شده و حقوق های پایین و باال به یک اندازه افزایش 
نخواهند داشت؛ یعنی حقوق های پایین باالی 2۰ 
درصد و حقوق های باال حــدود ۵ درصد افزایش 
خواهند داشت. اگرچه منابع محدودی برای افزایش 
حقوق ها در سال آینده تعیین شده؛ اما همین توزیع 
منابع نیز به صورت یکسان نخواهد بود و افزایش ها 
 در وضعیت 

ً
به صورت پلکانی خواهد بود که طبیعتا

فعلی، روند دوم به عدالت نزدیک تر است.

 BBBB حاال همین منابع محدود برای افزایش  
حقوق ها، قــرار اســت از کجا تأمین 

شود؟
درآمدهای دولت نســبت به سال قبل، افزایش قابل 
توجهی داشته است؛ به گونه ای که میزان درآمدهای 
دولت حدود ۶4 درصد افزایش پیدا کرده اســت. 

همانطور کــه می دانید، دولت ســه روش درآمدی 
دارد: یکــی بحث های مالیاتی و گمرکی اســت، 
روش دیگر فروش دارایی هاست که نفت هم شامل  
 عمده این موضوع همان 

ً
دارایی ها می شود و طبیعتا

فروش نفت است و روش ســوم هم، فروش اوراق 
است؛ یعنی این سه روش درآمدزایی و ایجاد درآمد 

برای دولت است. 
وقتی می گوییم درآمد دولت زیاد شــده، بیشتر 
منظــور همان موضــوع اولی و بحــث درآمدهای 
مالیاتی و گمرکی اســت؛ ولــی هزینه های دولت 
افزایش چندانی نداشــته اســت. اگرچه میانگین 
افزایش حقوق ها برای ســال آینده ۱۰ درصد تعیین 
شــده؛ اما هزینه های جاری دولت روندی کاهشی 
داشته است؛ به گونه ای که برآیند مجموعه هزینه ها، 
تنها رشدی ۵ درصدی داشته است. به این ترتیب، 
افزایش ۶4 درصدی درآمدها در مقایسه با افزایش ۵ 
درصدی هزینه ها یکی از عامت های خوب و قابل 

توجه بودجه ۱4۰۱ است.

 BBBB 1401 به نظر می رســد بودجه ســال  
بودجــه ای انقباضی باشــد. به نظرتان 
تأثیر این بودجه بر بازار سرمایه چگونه 

خواهد بود؟
به هرحال بازار سرمایه از اهمیت باالیی برای مردم 
برخوردار است؛ چرا که حدود ۵۰ میلیون نفر درگیر 
آن هســتند و به نوعی می توان گفت، همه کشور با 
این موضوع مرتبطند؛ اما خیلی از اوقات شــما در 
اجرای برخی از سیاست ها بر سر یک دوراهی قرار 
می گیرید؛ اگر بتوانید سیاستی داشته باشید که هم 
منفعت عمومی را تأمین کند و هم منافع  بخشی را 
که در اینجا بازار سرمایه است، این ایده آل است. اما 
 نباید سیاستی را اتخاذ کرد که برای 

ً
اگر نشود، طبیعتا

منافع یک جمع کوچک، منافع یک جمع بزرگ تر را 
تهدید کرد. به نظرم در بودجه ســال ۱4۰۱ مواردی 
وجود دارد که می تواند به این ســمت حرکت کند 
که هم منافع کل مردم و هم منافع سهامداران تأمین 
شــود که به برخی از آنها اشاره می کنم: یکی از این 
موارد اخذ مالیات از بازارهای رقیب، مانند خودرو، 

مسکن، کاالهای لوکس و... است.
 این موضوع در بودجه ســال آینده دیده شــده 
است؛ یعنی ما کاری کنیم که ثروت و دارایی مردم 
در بازارهای رقیب بورس، جذابیت کمتری داشته 
باشــد تا مردم به ســمت فعالیت در بازار سرمایه 
تشویق شوند. یا برای مثال اخذ مالیات از سپرده های 

بانکی افراد حقوقی مورد دیگری است که می تواند 
به رشــد بورس کمک کند. ایــن موضوع تا به حال 
در بودجه های ســنواتی دیده نشده بود. اگر شما به 
حقوقی ها بگویید می خواهم از شما مالیات بگیرم، 
احتمال دارد پول شان را به سمت بازار سرمایه ببرند. 
یا برای نمونه، اختصاص ردیف بودجه مشخصی 
برای صندوق تثبیت در بودجه سال آینده دیده شده 
است که این موضوع هم برای اولین بار است که در 
بودجه دیده می شود و عددی حدود ۶ هزار میلیارد 
تومان است تا زمان هایی که ورود منابع این صندوق 
به بازار الزم اســت بتواند در بازار ثبات ایجاد کند.

البته برخی از کارشناسان می گویند 
اتفاقا وجود این صندوق یک ســیگنال منفی به 
بازار ســرمایه می دهد و می تواند آســیب زا باشد.

اجازه بدهید من یک توضیحی درباره این مســئله 
بدهم. تمام عواملی که ما برای رشــد بورس چه در 
بودجه چه در مصوبات و تصمیمات مختلف مطرح 
می کنیم که شاید ده ها راهکار و مسئله باشد، در رشد 
بورس ســهم حداکثر ۱۰ درصدی دارد و سهم 9۰ 
درصدی در رشــد بورس همان اعتماد مردم است؛ 
یعنی مسئله اصلی در مورد بورس، مسئله اجتماعی 
و غیر اقتصادی است. در کشور ما طی یکی دو سال 
اخیر شرایطی ایجاد شد که یکباره بیش از ۵۰ میلیون 
نفر وارد بورس شدند و گاهی طا، خودرو، ماشین و 
خانه خود را فروختند و با پول آن وارد بورس شدند؛ 
بعد ارزش ایــن دارایی به یک باره به نصف و حتی 
کمتر کاهش یافــت. می خواهم بگویم بی اعتمادی 
مردم اســت که در بازار سرمایه کار را خراب کرده 
است. امروز هیچ دلیلی برای منفی بودن و بد بودن 
بازار سرمایه وجود ندارد و همه شرکت های بورسی 
آنقدر ســود دهی باال و خوبی دارند که هر روز باید 
رشد مثبت داشته باشند؛ اما عما این اتفاق نمی افتد 
که به نظرم دلیل اصلی آن موضوع بی اعتمادی مردم 

است. 

 BBBB ،بحث انتشــار اوراق از سوی دولت  
چقدر می تواند به ایــن موضوع دامن 

بزند؟
همین موضوع انتشــار اوراق نیز یکــی از آن ده ها 
موردی اســت که به آن اشــاره کــردم و در نهایت 
می تواند یک ســهم ۱۰ درصدی داشته باشد. 9۰ 
درصد مســئله به موضوع اعتماد مردم بر می گردد؛ 
 لذا ما بایــد کاری کنیم که اعتماد مــردم به بورس 

باز گردد.

بازار

یادداشت 

هرچند در ســال های اخیر کشور از نظر رشــد نیروی انسانی 
تحصیلکرده و متخصص پیشــرفت داشته و در وضعیت خوبی 
قرار گرفته است، اما همچنان در سازماندهی این نیرو، نواقصی 
وجود دارد. در واقع، نیروی انســانی در کشــور پراکنده است و 
جهت انرژی آن مشخص نیست و از این ظرفیت به خوبی استفاده 
نمی شــود. از ســویی، اقتصاد را باید نیروی انسانی بچرخاند. 
درست است که این کار سرمایه می خواهد، ولی سرمایه، ابزار 
دست نیروی انســانی اســت و این ابزار را خود نیروی انسانی 
می تواند ایجاد کند؛ از این رو یکی از الزامات تحقق اســتقال 

بودجه از درآمدهای نفتی دگرگونی نظام آموزشی کشور است.

دگرگونینظامآموزشی
منهای نفت

به گزارش رویترز، قیمت نفت بیشترین افزایش ساالنه از سال 
2۰۱۶ را ثبــت کرد. ایــن افزایش را می توان ناشــی از بهبود 
میکرون و محدودیت تولید 

ُ
وضعیت اقتصادی جهان از شیوع ا

از سوی تولیدکنندگان نفت دانست. 
نفت برنت طی ســال 2۰2۱ میادی ۵۰/۵ درصد رشــد 
داشــت که بیشــترین افزایش ساالنه از ســال 2۰۱۶ به شمار 
مــی رود، در حالــی که نفت خــام آمریکا بــا افزایش ۵۵/۵ 
درصدی، بهترین عملکرد از سال 2۰۰9 را به خود اختصاص 
داد. گفتنی است، هر دو شاخص نفتی در ماه اکتبر به باالترین 

قیمت 2۰2۱ رسیدند.

افزایش50درصدی
شاخص

منظــور از مقیاس یــک کســب وکار، بزرگــی و حجم یک 
 بر اســاس شاخصه هایی، مانند 

ً
کســب وکار است که معموال

تعداد محصول یا تعداد مشتریان سنجیده می شود. برای نمونه، 
می دانیم در صنعتی مانند تولید خودرو، ده برابر شدن ظرفیت 
تولید، می تواند به کاهش چشمگیر هزینه  تمام شده  هر واحد 
محصول تبدیل شود؛ اما از یک ساندویچ  فروشی انتظار نداریم 
با ده برابر شدن میزان تولید ساندویچ، به اندازه  صنعت خودرو، 
صرفه جویی اقتصادی را تجربه کند؛ از این رو باید توجه داشت 
صرفه جویی ناشــی از مقیاس، یک مفهوم مطلق نیســت و به 

صورت نسبی سنجیده می شود.

مقیاستولید
افزوده

بایداعتمادمردم
بهبورسبرگردد

علی مرزبان
خبرنگار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با صبح صادق

 بودجه های سالیانه را می توان مهم ترین سند کشور در راستای چشم انداز اقتصادی و اجتماعی کشور طی یک سال آینده دانست؛ از این رو بررسی ردیف های مطرح شده در الیحه 
بودجه سال 1401 می تواند نمایی کلی از مسائل مربوط به کشور طی سال آینده باشد. صبح صادق در گفت وگویی با دکتر مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه 1401 و مسائلی چون روند کاهشی هزینه های دولت، میزان افزایش حقوق ها و وضعیت بازار سرمایه را بررسی کرده است.

محمدحسین مهدوی عادلی
کارشناس اقتصادی
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عبادتشیطان!

آیات فراوانی در قرآن آمده است که انسان 
را بــه اطاعت امر یا نهــی می کند. امر به 
اطاعت از خداوند و کســانی است  که از 
اطاعت شان واجب است  ناحیه خداوند 
و نهی از اطاعت از مفســدان و کســانی 
است که از یاد خدا غافل هستند؛ معنای 
اطاعت فرمان بردن از یک امر است که در 
مقابل عصیان، یعنی سر باز زدن از اطاعت 
قرار دارد. اطاعت را در دو قســمت کلی 
»تکوینی« و »تشــریع« معرفی کرده اند. 
در اطاعــت تکوینی اختیار وجود ندارد و 
در اطاعت تشــریعی اجبار وجود ندارد. 
اطاعت موجودات عالم از خداوند بدون 
چون و چرا صورت می گیرد. حتی اطاعت 
برخی جوارح انســان مانند قلب و جسم 
در دنیا و اطاعت دســت و گوش و چشم 
و... در آخرت به امر خداوند در قســمت 
اطاعــت تکوینی قــرار دارد. در اطاعت 
تشریعی یک مسلمان پس از قطعیت پیدا 
کردن یک حکم خداونــد آن را اطاعت 
طیعوا 

َ
ل ا

ُ
می کند و به آن عمل می کند، »ق

پیامبر)ص( و  َه...«؛ همچنین وقتــی 
ّ
الل

می دهند،  دســتوری  معصوم)ع(  امامان 
اطاعــت از ایشــان واجب اســت، »... 
مِر 

َ
وِلی اال

ُ
 وا

َ
ســول طیُعوا الَرّ

َ
َه وا

ّ
طیُعوا الل

َ
ا

طاَع 
َ
د ا

َ
ق

َ
 ف

َ
ســول  الَرّ

ِ
م...«؛ »َمن ُیِطع

ُ
ِمنک

َه«؛ البته خداوند اطاعت تشــریعی را 
ّ
الل

منحصر در کسانی معرفی می کند که ایمان 
آورده اند و اگر این ایمان نباشــد، اطاعت 
ذیَن ءاَمنوا 

َّ
َها ال ُیّ

َ
هم معنا پیدا نمی کند، »یـا

قوا 
َّ
ات

َ
...«؛ »ف

َ
سول الَرّ طیُعوا 

َ
وا َه 

ّ
الل طیُعوا 

َ
ا

طیعون«؛ در کل هر نوع اطاعتی باید 
َ
َه وا

ّ
الل

به رضایت و اطاعت خداوند برگردد و اگر 
نافرمانی و گناه در امری باشد، نباید از آن 

اطاعت کرد. 
مقصود از اطاعــت، عبادت خداوند 
اســت. به عبارتی پیامبران الهی از مردم 
اطاعت می  خواســتند تا آنها را به عبادت 
خداوند برسانند. در ســوره ذاریات این 
برنامه بیان شده است تا آنجا که خداوند 
ِجنَّ 

ْ
ُت ال

ْ
ق

َ
ل

َ
در آیه ۵۶ می فرماید: »َوَما خ

وِن«؛ در این میان برخی 
ُ

 ِلَیْعُبد
َّ

ْنَس ِإال ِ
ْ

َوال
انســان ها بــدون اینکه بداننــد، در حال 
»عبادت شیطان« هســتند، اینکه چطور 
این اتفاق می افتد هم مشــخص است، با 
اطاعت از شــیطان. در آیه 2۱ سوره نور، 
خداوند به اهل ایمــان امر می فرماید که 
ِذیَن 

َّ
َها ال ُیّ

َ
از شــیطان پیروی نکنند، »َیــا أ

اِن«؛ گاهی 
َ

ْیط
َّ

َواِت الش
ُ

ط
ُ

ِبُعوا خ َتّ
َ
آَمُنوا الت

اهل ایمان نمی دانند که در حال پیروی یا 
اطاعت از شــیطان هستند و فکر می کنند 
در اطاعت از خداوند به سر می برند. این 
حالت به شرک خفی تعبیر می شود که در 
آیه ۱۰۶ سوره یوســف آمده است: »َو ما 
ِرکوَن«؛ و 

ْ
 َو ُهْم ُمش

ّ
ِه ِإال

َّ
ُرُهْم ِبالل

َ
کث

َ
یْؤِمُن أ

بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند، 
مشرکند. در این حالت است که ما به جای 
خداوند در حال عبادت غیر خدا هستیم 
که شــیطان هم می تواند جزء آنها باشد، 
وا 

ُ
ْعُبد

َ
 ت

َ
ْن ال

َ
ْم َیا َبِنــي آَدَم أ

ُ
ْیک

َ
 ِإل

ْ
ْعَهد

َ
ْم أ

َ
ل
َ
»أ

ٌوّ ُمِبیٌن«)یس/۶۰( 
ُ

ْم َعد
ُ
ک

َ
ُه ل اَن ِإَنّ

َ
ــْیط

َّ
الش

حضــرت امــام جــواد)ع( می فرمایند: 
»هرکس به سخنگویی گوش دهد، بندگی 
او نموده پس اگر آن سخنگو از جانب خدا 
باشد مستمع بندگی خدا نموده و اگر ناطق 
از جانب ابلیس باشــد، مستمع عبادت 
ج2،  است.«)بحار األنوار،  نموده  ابلیس 
ص94( اطاعت، تبعیت و پیروی از غیر 
خدا می شــود اطاعت از شیطان، پیروی 
از هر روشــی که به غیر از خدا ختم شود 
هم می شود اطاعت و عبادت شیطان، در 
حالی که خداوند او را دشــمن ما معرفی 

فرموده است.

آیت الله میرزا جوادآقا ملکی تبریزی: اولین گام برای شــما این 
است که یک شــخص متدین را راهنمای خود قرار دهید؛ از 
فردی که خود صاحب کمال اســت، کمک بخواهید و قدری 
از روز را با او بگذرانید. ســعی کنید با افراد متدین معاشــرت 
کنید و با افرادی که فکر و حرکت آنها شما را به گناه می کشاند، 
هم صحبت نشوید و افکار شیطانی را از فکر خود محو نمایید. 
بــه معنویات روی آورید و در مجالس وعظ و خطابه شــرکت 
کنید. اذکار خود را بیشــتر کنید و در هــر کاری از خدا کمک 

بخواهید... .

دین

آیه

یکی از شــبهاتی که به دیــن وارد می کنند، این 
اســت که »دیــن قائل به تعطیلی عقل اســت«! 
کســانی که می خواهند دین را انکار یا آموزه های 
آن را بی اعتبار کنند، اراده در فکر کردن و تصمیم 
گرفتن برای دین دار شدن یا نشدن را نفی می کنند. 
جالب آنجاست که همین افراد با جمله »الاکراه 
فــی الدیــن...« می گوینــد: »دیــن اکراهی در 
پذیرش خود نــدارد، ولی عده ای می گویند الزم 
اســت دین دار باشــیم و برخی از آداب آن را در 
جامعه جاری و قوه قهریــه را برای نظارت بر آن 
می گمارند.« بــرای نمونه اینکه چرا روزه خوار با 
برخورد قوه قهریه مواجه می شــود و...، این افراد 
باالخره نتوانستند نســبت خود را با اجبار و عدم 

اجبار دین مشخص کنند.
 قرآن کریم که عقانی ترین کتاب عالم است، 
 هزار آیه در 

ً
بیش از شــش هزار آیه دارد که تقریبا

 به عقل و اندیشــیدن اشاره دارد و بر 
ً
آن مستقیما

آن تأکید می کند. ســوای آنکه در تمام آیات قرآن 
می توانیم ایــن تأکید را غیرمســتقیم پیدا کنیم. 
کلماتی مانند عقل، علم، الباب، شــعور، فکر، 
خرد، اندیشه و... انسان را به اندیشه ورزی ترغیب 

می کند؛ ولــی آنان که نمی خواهند پیــام قرآن را 
بفهمند، نمی توانند این  آیات را ببینند. 

همین جمله معــروف »الاکراه فی الدین« در 
قرآن هم ســفارش به عقل و اندیشه دارد؛ زیرا در 
ادامه از وضوح دالیل قرآن می گوید که باید با فکر 
به آن رسید. در آیات قرآن و احادیث صدها هزار 
بار به ما ســفارش شده که بیندیشید و فکر کنید. 
منتها قرآن می گوید اگر می خواهید درســت فکر 
کنید، باید فکرتان را بــا واقع تطبیق دهید و تنها 
جایی که می توانید به واقع برسید، کام خداوند 

است. 
این عبــارات نشــان از اجبار نیســت؛ زیرا 
همان طور که گفته شــد قرآن حقیقــت را آنقدر 
واضــح و مبرهن می داند که اگر کســی بخواهد 
حقیقــت را پیدا کند، تنها از ایــن راه می تواند و 
جذب آن می شود. خداوند می فرماید: »در دین، 
 راه هدایت از 

ً
هیچ اکراه و اجباری نیست. مسلما

گمراهی ]به وسیله قرآن، پیامبر و امامان معصوم[ 
روشن و آشکار شده است. پس هر که به طاغوت 
]که شیطان، بت و هر طغیان گری است[ کفر ورزد 
و به خدا ایمان بیــاورد، بی تردید به محکم ترین 
دســتگیره که آن را گسستن نیســت، چنگ زده 
اینکه بگوییم کسی  مانند  اســت.«)بقره/2۵۶( 
مجبور اســت حقیقت وجود خورشید را ثابت 
 جبر راه ندارد. تأکید قرآن بر اینکه 

ً
کند. اینجا اصا

باید فکر کنید، اندیشه کنید و با عقل تان به حقیقت 

برســید، برای این است که یک نظام فکری در ما 
ایجاد کند تا مــا را از انحرافات و تحریف ها دور 

نگاه دارد.
 به عبارتی، اگر دیــن بخواهد عقل را تعطیل 
کنــد، اولین ضربه را به خــود زده و خود را نابود 
کرده اســت؛ زیرا آن قدر تحریفات زیاد می شوند 
 نمی تــوان دین 

ً
کــه پــس از مدتی کوتــاه اصا

حقیقــی را پیدا کرد و در نتیجه دین حقیقی نابود 
می شود. حتی ائمه معصوم)ع( هم برای پاالیش 
روایات و سخنان و حتی ســنت خود مؤمنان را 
 به سمت قرآن هدایت می کنند تا تنها آن را ماک 

قرار دهند.
 امــام صــادق)ع( می فرماینــد که رســول 
خدا)ص( فرمودند: »هرگاه سخنی از من به شما 
گفته شد، گواراترین، آسان ترین و راهنماترین آن 
 را به من نسبت بدهید. پس اگر موافق کتاب خدا 
بود، من آن  را گفته ام و اگر موافق کتاب خدا نبود، 

من آن  را نگفته ام.«
از آنجایی که هیــچ گاه نمی توانیم تحریف و 
دروغ را به صفر برسانیم و افراد زیادی  می آیند که به 
اسم دین و به بهانه ای که من دین را می شناسم و من 
هستم که تفسیر حقیقی دین را می داند تحریفاتی 
ایجاد می کنند، خودمان باید تعقل و تفکر کنیم و 
هر سخنی را با قرآن تطبیق دهیم و سخن صحیح 

و راه درست را بیابیم.
 رســول خدا)ص( می فرمایند: »همانا بر من 

دروغ خواهند بســت آن سان که بر پیامبران پیش 
از من دروغ بستند. پس هر حدیثی از من به شما 
رســید و موافق کتاب خدا بود، سخن من است؛ 
ولی آنچه مخالف کتاب خدا بود، از ســخن من 
نیســت.« آری، خداوند و ائمه اطهار)ع( آنقدر 
بر عقل و فکر انســان اطمینان دارند و آنقدر آن  را 
قدرت مند می دانند که هیــچ واهمه ای از عرضه 

کردن آیات و روایات بر عقل ندارند. 
آیه ای دیگر که این اعتماد را نشــان می دهد، 
ِذیَن 

َّ
آیه ۱8 ســوره زمر اســت که می فرماید: »ال

ْحَسَنُه« این آیه هم تأکید 
َ
ِبُعوَن أ َیَتّ

َ
 ف

َ
ْول

َ
ق

ْ
َیْسَتِمُعوَن ال

غیرمستقیم بر تفکر و تعقل دارد و هم مؤمنان را 
امــر به جدا کردن تحریفــات از متن اصلی دین 
می فرماید. پس اینکه می گویند دین، یعنی تعطیلی 
عقل هم تهمتی نارواست و هم نشان از نبود عقل 
و فکر در تهمت زنندگان است. این در حالی است 
 که خداوند بارها از انســان گایه می کند که چرا 
 خداوند 

ً
فکر و عقل تان را به کار نمی گیرید. اصا

قرآن را نازل کرده که ما فکر کنیم و راه درست را 
بشناسیم.

 آیات یا نشانه هایی که در این دنیا وجود دارد، 
بر تعقل و تفکر تأکید دارند که اگر تعطیل شوند، 
دین به اضمحال می رود. خداوند در سوره نور، 
ُم اآلَْیاِت 

ُ
ک

َ
ُه ل

َّ
ُن الل ِلک ُیَبِیّ

َ
آیه ۶۱ می فرماید: »کذ

وَن«؛ خدا این گونه آیات را برای شما 
ُ
ْعِقل

َ
ْم ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ل

بیان می کند تا بیندیشید.

آیادینخواستارتعطیلیعقلاست؟
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

سامتی موجب می شود که انســان هم عبادت 
کند، هم زیبا عبادت کند. مستحبات، عمل انسان 
را زیبا می کند. در آن دنیا با این مستحبات عملت 
زیبا جلوه کــرده و دل ربایــی می کند. حضرت 
علــی)ع( در این بــاره می فرماینــد: »دو صفت 
هســتند که مردم راجع به آنها به اصطاح بازی 
خوردند و قــدرش را نمی دانند: یکی صحت و 
سامتی و دیگری فراغ و وقت های خالی.« بیشتر 
مردم ایــن دو را مفت از دســت می دهند. وقتی 
بیماری می آید، متوجه ارزش آن می شوند. بزرگان 
می گفتند قدر جوانی را بدانید، این قدرت جسم 
اســت که شما را در عبادت و غیره یاری می کند. 
زمانی که پیر می شوید، دیگر نمی توانید این کار 
را بکنید. حضرت علی)ع( به نقل از پیامبر)ص( 
می فرمایند: »دو نعمت هســتند که پنهانند: یکی 
امنیت و دیگری عافیت.« قدر سامتی را چطور 
بدانیم؟ این ســامتی چطور از دست می رود؟ 
قوی ترین عاملی که باعث از دست رفتن سامتی 

از دست انسان می شود، معاصی است. معصوم 
می فرماید: »خدشه ای نیســت که به انسان وارد 
شــود، مگر آنکه معصیتی پیش از آن انجام داده 
باشــد... .« هر گناهی که از ما ســر بزند، منتظر 
باشیم که یک ضربه ای به سمت ما بیاید. اگر طلب 
مغفرت کردیم و خدا توفیق اســتغفار داد، دیگر 
نمی آید. فرســودگی بدن یکی از آسیب های گناه 
است. روایتی از پیامبر)ص( هست که از جانب 
خــدا می فرمایند: »اگر بخواهم بنــده ای را وارد 
بهشت کنم جســدش را دچار بیماری می کنم.« 
بــرای چی این کار را می کنــد؟ اینکه ما را بیمار 
می کند برای اینکه گناه او پاک شود و بنده صاف 
و پاک وارد بهشت شود. در مؤمنان بین بیماری و 
گناه رابطه وجود دارد. چرا مؤمنان؟ به دلیل اینکه 
در خوشی های مان به بعضی مسائل توجه نداریم و 
آنها را رعایت نمی کنیم. خیلی راحت برخی از ما 
می گوییم بی خیال یک شب هزار شب نمی شود؛ 
اما بعد از مدتی مریض می شــویم و نمی فهمیم 

که از کجا خورده ایــم. نمی توانیم وقتی مریض 
شدیم، توشــه برای آخرت خود جمع کنیم. امام 
صادق)ع( فرمود از خدا سامتی بخواهید؛ یعنی 
خدایا کاری کن که پای من به معاصی باز نشود. 
برای بیماری دنبال دکتر و دارو رفتن وظیفه است 
و به حکم عقل تأیید هم می شود؛ اما باید تاش 
کرد که از بار معاصی کاسته شود؛ چرا که برگرفته 
از آن است. این روزها حواس مان نیست. چشم 

ما راحــت می چرخد. گوش مــا هر چیزی را 
می شــنود. زبان ما هر چیزی را به زبان 

می آورد. این از باب محبت خدا به 
مؤمنان است که معاصی آنها را 

البته  پاک می کند.  بیماری  با 
 هم این طور نیســت 

ً
لزوما

که هر بیماری ناشــی از 
بعضی  باشد.  معاصی 
بیماری ها مقدرات  از 

الهی است.

آثارسوءگناه
   منبر    

وعظبشنوید
سلوک

واکسیناسیونوعقالنیت
راهنما

حجت االســام محمد اســتوار: اصل اولی در واکسن، جواز 
اســت مگر آنکه خاف آن صادر شــود. دلیل اول از ادله  جواز 
واکسیناســیون، سیره عقاســت. پدیده واکسیناسیون در منظر 
عقای عالم، صرف نظر از تنوع هرگونه قلمرو دینی، مذهبی و 
فرهنگی، از اعتنا و توجه شایسته ای برخوردار است و هیچ گونه 
منعی از سوی شارع مقدس برای آن وارد نشده است. دلیل دوم، 
دلیل عقلی )رجوع به اهل خبره( است. منظور از رجوع به اهل 
خبره در این بحث، به معنای مراجعه به اطبا و پزشکان این عرصه 

است. طبق دیدگاه کارشناسان امری الزم و ضروری است.

پرســش: شــما می فرمایید آنچه از مخارج ســال محسوب 
می شود، خمس ندارد، پس شخصی که خانه ای برای سکونت 
ندارد، ولی مالِک قطعه زمینی اســت که یک سال یا بیشتر بر 
آن گذشــته و او نمی تواند آن را بســازد، چرا این از مخارج او 

محسوب نمی شود؟
پاســخ: اگر زمین را برای ساخت مسکن مورد نیاز، از درآمد 
بین سال خریده باشد، جزء مخارج کنونی وی به شمار می آید و 

خمس آن واجب نیست. 
اجوبةاالستفتائات، س916

داراییبدونخمس
حکمت

گفتاری از حجت   االسالم و المسلمین مهدی طائب

عبدالرضا سمیعی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

اصالح 
اقتصادی
نگاهی به طرح دولت سیزدهم 

برای حذف ارز ترجیحی

 پیامدهای ارز دولتی

هرچند ارز ترجیحی با هدف حمایت از 
مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه مطرح 
شــد، ولی نتوانســت وضعیت معیشتی 
بهتری را برای مــردم به وجود آورد. عدم 
مدیریــت بعد از اختصــاص ارز 4200 
تومانی ســبب شــد که عده زیــادی از 
دریافت کنندگان این ارز یــا در بازار آزاد 
اقدام به فروش آن کنند و ســود کالنی را 
به دســت بیاورند یا به جــای وارد کردن 
کاالهای اساســی، به ســمت کاالهای 
لوکس بروند کــه هیچ گونــه الزامی به 
تخصیــص ارز دولتی نداشــت؛ از این 
رو گفته می شــود طی سه ســال گذشته 
۵۷ میلیارد دالر ارز ترجیحی در کشــور 
پرداخت شــده و مشــخص نیست چه 
بخشی از این دالر به دست مردم رسیده و 
چه بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور 
خارج شده است. در مجموع، اعالم ارز 
4200 تومانی بــدون هیچ گونه الزاماتی 
سیاست اشتباهی بود که در زمان حساسی 
صورت گرفت. اینکــه آمریکا با رویکرد 
فشار حداکثری به دنبال فشار بر جمهوری 
اســالمی و تأثیرگذاری بر معیشت مردم 
 به 

ً
اســت، توزیــع ارز دولتی کــه عموما

نزدیکان دولت وقت اختصاص یافت، چه 
ضرورتی داشت؟ 

مطرح شــدن ارز ترجیحی متأسفانه 
باعث ایجاد تورم در بازار و خوشــحالی 
دشمن مبنی بر نتیجه بخش بودن سیاست 
فشار حداکثری شــد. نکته بعدی اینکه 
دولت منتظر واردات کاالهای اساســی 
به میزان ارز داده شــده بود، اما یک دفعه 
 
ً
متوجه شــد نه تنها کاالهایــی که عموما

مواد اولیه بودند، به میزان انتظار وارد نشد؛ 
بلکه ذخایر استراتژیک نیز در حال کاهش 
اســت. این موضوع نیز موجب افزایش 
قیمت ها شد که در نتیجه فشار بیشتری بر 
مــردم وارد آمد و ترکش های آن همچنان 
دامن گیر مردم شده است. موضوع بعدی 
این است که تالش دولت سیزدهم برای 
حذف آن نیــز باید در چارچوب الزامات 
ذیل صــورت گیرد که هــدف دولت  را 

محقق می کند:
 الــف: پیوســت رســانه ای:  یکی از 
مهمترین ابزار دولت برای آگاه سازی مردم 
استفاده از رسانه است. دولت باید از آگاه 
بخشی الزم را در دستور کار خود قرار داده  
و معایب و رانت های را که  اختصاص ارز 

4200 ایجاد کرد را آشکار سازد..
ب: پیوســت امنیتی: ممکن اســت 
حذف ارز ترجیحی باعث شــود عده ای 
سود جو بدنبال احتکار کاال باشند تا از این 
طریق مانع موفقیت دولت در مدیریت ارز 
کشور شوند، دولت باید با  مدیریت بازار و  
ایجاد  فراوانی کاال ضد امنیتی سودجویان 

را نیز خنثی کند.

پیش درآمد 

اکبر معصومی
دبیر گروه پرونده

به گزارش صبح صادق، موافقان و مخالفان حذف 
ارز 4200 تومانی ادله هایی برای تأیید یا رد سیاست 
حذف ارز ترجیحی که دولت ســیزدهم آن را کلید 
زده است، بیان می کنند. ارزی که از فروردین سال 1397 از سوی معاون اول رئیس جمهور 
وقت با توجیه حمایت معیشتی از مردم توزیع شد. سیاستی که منابع قابل توجهی از ارز را به 
گفته خود مسئوالن دولتی هدر داد، اما نتوانست به هدف مورد نظر، یعنی ارزان رسیدن کاال 
به دست مردم برسد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی که موافق 
حذف ارز 4200 تومانی است، در این باره دلیل خود را برای حذف ارز ترجیحی بیان کرده 
است. مســعود اعوانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و فعال اقتصادی در گفت وگو با 
صبح صادق در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و لزوم قطع توزیع رانتی که در سال های 
 ارز 4200 تومانی باید از دو سه سال پیش، از همان زمانی که 

ً
گذشته اتفاق افتاده، گفت: »قطعا

مشخص شد به جای توزیع اقالم ارزان و رساندن کاال با قیمت مناسب به دست مصرف کننده 
نهایی به جیب عده ای رفته و فساد و توزیع رانت صورت گرفته، حذف می شد، نه اینکه میزان 
قابل توجهی از ســرمایه های ارزی کشور به اســم مصرف کننده، اما به جیب رانت خواران 
برود.«وی در ادامه خاطرنشان کرد: »بابت افزایش نرخ تورم و مسائلی از این قبیل که برخی 
ســعی می کنند آن را بزرگنمایی کنند نیز نباید نگران بود و ترسید؛ چرا که ارز 4200 تومانی 
هرگز به سر سفره مردم نرسیده که نگران آثار تورمی بعد از حذف آن باشند. آنچه تا کنون در 
بازار از گوشــت و تخم مرغ و مرغ تا سایر اقالمی که از سال 1397 تا کنون به عنوان لیست 
گیرنده ارز ترجیحی دیده شده، همه با قیمت ارز آزاد بر سر سفره مردم آمده است.« مسعود 
اعوانی در این باره گفت: »بنابراین از این موضوع نباید ترسید؛ زیرا هر آنچه تا کنون از بازار 
می خریدیم، با قیمت آزاد بعد از حذف ارز 4200 تومانی باز هم با همین قیمت ها به دست 
مصرف کننده می رسد. مسئله به قدری جدی است که ما دارویی را در ایران با نرخ آزاد 450 
هزار تومان خریدیم، در ترکیه با دالر آزاد آن دارو را با قیمت 160 تومان ایران خریدیم، تفاوت 
قیمتی که به عنوان رانت به جیب دریافت کننده ارز ترجیحی می رود و از جیب ملت و منابع 
ارزی مردم خارج می شود.«رئیس اتاق بازرگانی سمنان در پاسخ به این پرسش که به نظر شما 
آیا ارز ترجیحی به صورت یک باره باید حذف شــود یا تدریجی، گفت: »به یک باره درست 
است. در این موضوع نباید با الفاظ بازی کرد و برای رانت گیرندگان و توزیع کنندگان رانت 

فرصت بیشترخواری و دست درازی بیشتر به اموال بیت المال را فراهم کنیم.« 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره شوک های انتظاری و روانی تورمی ناشی از حذف 
ارز 4200 تومانی، گفت: »موضوع فائق آمدن بر شوک های روانی مقطعی که ممکن است 
بعد از حذف ارز 4200 تومانی بر نرخ برخی کاالها تحمیل شود، بسته به میزان نظارت دولت 
بر بازارها و قیمت کاالها دارد؛ اما از آن مهم تر باز هم نباید نگران شــوک های روانی باشیم؛ 
چرا که در حال حاضر گمان نکنیم کاالها را با دالر 27 هزار تومانی می خریم، بلکه کاالها با 
نرخ دالر50هزار تومانی، یعنی گران تر از نرخ دالر آزاد و نیمایی هم بر سر سفره ما می نشیند، 
بنابراین هیچ تعرفه دولتی برای تأمین کاالی اساسی نمی پردازیم که نگران شوک های تورمی 
روانی حذف ارز ترجیحی باشــیم.« وی در ادامه در خصوص آزاد شدن فضا برای تولید و 
رقابت بیشتر گفت: »در اقتصادی که درگیر توزیع رانت نباشد و همه در فضای آزاد اقتصادی 
 زمینه برای ایجاد رقابت هم در سطح داخلی وهم با 

ً
شــفاف فعالیت و تجارت کنند، قطعا

تولیدکننده خارجی فراهم می شــود. قطع مسلم توزیع رانت به برخی مانع رقابت در عرصه 
تولید ملی شده است، به گونه ای که بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به فعالیت در فضای 
توزیع رانت تمایلی ندارند. در صورتی که با وجود رانت هیچ تولیدکننده فعالی که براساس 
لیاقت ها و ظرفیت های خود مایل به راه اندازی کسب وکار و رقابت داخلی و خارجی است 
تمایــل ندارد در این وضعیت کار کند. حذف ارز 4200 تومانی و ایجاد یک فضای ســالم 
اقتصادی که برای همه یکسان است، منجر به ورود کارآفرینان و تولیدکنندگان با مزیت های 

بیشتر به عرصه کار تولیدی، تجارت و صادرات می شود.«

 فضا ی تولید
 رقابتی می شود

 موافق 

مسعود اعوانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و عــراق در گفت وگو با صبح صادق درباره 
تالش دولت برای صورت دادن اصالحاتی 
اساسی در اقتصاد ایران، از جمله حذف ارز 
4200 تومانی گفت: »بــا اینکه حذف ارز 
4200 حرکت و سیاست بسیار خوبی است، اما این کار باید به صورت پله به پله و قدم به قدم و 
تدریجی صورت بگیرد، نه یک باره. در این موضوع شکی وجود ندارد که اقتصاد ایران به شدت 
باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد؛ چرا که اقتصاد ایران بیمار است، اما بیماری با این حال وخیم 
و بحرانی نباید به گونه ای عمل شــود که از دست برود.« وی در این باره توضیح داد: »اقتصاد 
 تمام بیماری های فرد را نمی توان دریک اتاق 

ً
ایران شبیه آدمی است که چندین مرض دارد. قطعا

عمل با چند پزشک متخصص درمان کرد. این بیمار زمانی فرآیند بهبود را طی خواهد کرد که هر 
بیماری ای به وقت خود درمان شود و بیماری های سخت تر به سرعت در دستور عالج و درمان 
 منجر 

ً
قرار داده شوند، نه اینکه تیغ جراحی را بر چند عضو بدن بیمار گذاشت. این جراحی قطعا

به مرگ بیمار می شود.« یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عرق و وزیر بازرگانی اسبق 
خاطر نشان کرد: »وقتی می توان ارز 4200 و تمامی سوبسیدهایی را که برای ارزانی کاال به مردم 
داده می شود، حذف کرد که شرایط سیاسی و داخلی کشور و نقطه آستانه تحمل مردم باال رفته 
باشد. لذا بدون حساب و کتاب نباید چنین کاری را کلید زد. اجرای این سیاست در حال حاضر 
برای دولت سیزدهم خوب نیســت. حتی برخی معتقدند ممکن است با حذف یک باره همه 
 افزایش نرخ حامل های انرژی که اصالحاتی در اقتصاد ایران به شمار می رود، 

ً
سوبسیدها و مثال

دولت ساقط شود! اما وقتی کار در مدار خود قرار می گیرد، در دولت بعدی جبران می شود! یعنی 
کار بی حساب و کتاب و بدون زمینه ســازی های الزم برای این موضوع برای دولت تا این حد 
می تواند خطرناک باشــد.« وی در ادامه تصریح کرد: »با تأکید بر اهمیت حذف هر گونه رانتی 
در اقتصاد ایران، اما بهتر اســت دولت ســیزدهم برای کلید زدن حذف ارز 4200 تومانی برای 
همه تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی برنامه هایی داشته باشد؛ یعنی برنامه هایی که منجر به 
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاســی و امنیتی نشود. حذف یک باره ارز 4200 تومانی به 
معنای شجاعت دولت نیست. با اینکه اصل حذف ارز 4200 تومانی یک ضرورت است؛ اما 
اکنون نه زمان مناسبی برای این کار است، نه شیوه های حمایتی عنوان شده از دهک های پایین 
درآمدی قابل توجه است. بی تردید اگر دولت بسترهای الزم را برای این موضوع فراهم نکند، باید 
ده ها برابر برای جبران خسارت های واردشده هزینه کند!« یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و عراق در ادامه به دولت محترم خاطر نشان کرد: »انتظار می رود دولت آقای رئیسی برای 
انجام یک کار درست زمینه های الزم را آماده کند. اولین موضوعی که در دستور کار دولت باید 
قرار بگیرد، ایجاد آرامش اجتماعی و اقتصادی برای کلید زدن حذف ارز 4200 تومانی است، 
آن هم با ثبات اقتصادی و ثبات در بازار؛ چرا که حذف یک باره ارز 4200 تومانی شوک روانی 
بزرگی به اقتصاد وارد می کند. اقتصاد ایران هم که همواره از شــوک های روانی بدترین ضربه ها 
را خورده، در این وضعیت بعید به نظر نمی رســد که تورم های ســنگینی را به کاالهای اساسی 
که بخش زیادی از معیشــت مردم از طریق آنها حاصل می شود، وارد کند.« وی در ادامه گفت: 
»وقتی هنوز دولتمردان به نتیجه نرسیده اند که متعاقب حذف ارز 4200 تومانی، آیا باید به مردم 
یارانه ریالی نقدی داده شود یا بن کاالیی، وقتی نرخ یارانه معیشتی در نظر گرفته شده برای حمایت 
همچنان مشخص نیست، آقای محسن رضایی و آقای خاندوزی دو نرخ متفاوت بیان می کنند، 
معلوم است که خود دولت نیز برنامه ای از قبل طراحی شده و بسترسازی های الزم را برای انجام 
صحیح این سیاست ندارد!« یحیی آل اسحاق در پایان بحث گفت: »موارد عنوان شده مثل تهیه 
و تأمین زیرساخت ها و تفاهم بر سر چگونگی حمایت از مردم، همه و همه از جمله مؤلفه هایی 
اســت که به مردم آرامش می دهد. وقتی پیشینه های مورد نیاز برای انجام طرح به این بزرگی و با 
اهمیتی انجام نشده و هنوز دعوا سر این است که به مردم پول نقدی بدهیم یا کارت. این میزان 
بدهیم یا آن میزان، اینکه مشــخص نیست مجلس تأیید کند یا نکند، چرا شوک های روانی این 
موضوع باید اقتصاد و معیشت مردم را تحت تأثیرات سوء قرار دهد. لذا امیدواریم دولت زمانی 
این طرح مهم را کلید بزند که با یکدستی کامل تمام پیش زمینه های انجام آن را طراحی و آماده 

کرده باشد تا به سالمت از وضعیت توزیع رانت عبور کنیم.«

ح  درست   طر
اجرای یک باره  غلط

در طول چند دهه اخیر، بحــث نرخ ارز به دلیل 
تأثیرگذاری آن در معیشــت همواره به موضوع 
مهم اقتصادی تبدیل شده است. در سال 1397 
با افزایش نرخ ارز به 5 هزار تومان، دولت دوازدهم بر آن شــد تا با تثبیت نرخ دالر روی رقم 
4200تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کند. دولت به قدری بر تصمیِم 
دســتوری خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق 
اعالم کرد. بر خالف آنچه دولتمردان تصور می کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت 
بازار ارز به حاشیه رانده شد؛ بلکه به قدری دروازه های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز 
شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال 1397 اعالم 

کرد فقط 25 قلم کاال مشمول دریافت ارز 4200 تومانی هستند.
این اقالم شــامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک 
گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود 
شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، 
روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه های روغنی )سویا(، 
الستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، 
دارو و تجهیــزات و ملزومات ضروری پزشــکی و ماشــین آالت و تجهیزات تولیدکننده 
و کاالهای اساسی می شــد.در واقع با اختصاص ارز ترجیحی به اقالم مورد اشاره انتظار 
می رفت که قیمت آنها در بازار تغییر ملموسی نداشته باشد؛ اما واقعیت چیزی دیگری شد و 
قیمت ها بسیار باال رفت؛ به گونه ای که مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به افزایش قیمت ها گفت: »از سال 1396 تا سال 1400 
تورم عمومی 219 درصد بود، اما رشد قیمت در اقالمی که از ارز ترجیحی استفاده کرده اند، 
 تورم گوشت 

ً
از متوســط تورم عمومی بیشــتر بوده و حدود 270 درصد بوده است، مثال

262 درصد و مرغ 282 درصد بوده است.«در شرایطی که ارز به صورت لحظه ای در حال 
افزایش بود، اتخاذ ارز ترجیحی یا دولتی به مثابه یک ضربه گیر برای جلوگیری از تأثیر مستقیم 
افزایش قیمت ارز بر کاالهای اساسی، به نظر سیاست معقولی می آید؛ اما اینکه ارز 4200 
تومانی در شــرایط ناپایداری ارز چنین تأثیرگذاری ای داشت یا نه، جای تأمل دارد. افزایش 
سرسام آور قیمت کاالهایی که تا االن ارز دولتی به آنها تعلق گرفته، نشان می دهد تیر دولت 
برای مدیریت قیمت ها به هدف نخورده است و اختصاص ارز با عنوان مدیریت و جلوگیری 

از افزایش قیمت کاالهای اساسی، به هدر دادن منابع ارزی کشور منجر شده است. 

دولت سیزدهم و ارز ترجیحی

انتظــار می رفت دولــت دوازدهم به دنبال حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران باشــد و همانطور 
کــه آن را در اقتصاد ایجاد کرد، حذف آن را نیز برعهده بگیــرد؛ ولی چنین رویکردی را در پیش 
نگرفت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا الیحه حذف ارز ترجیحی به مجلس فرستاده شد؛ 
اما نمایندگان مجلس دســت رد به درخواست دولت زدند و در ادامه دولت در الیحه بودجه سال 

۱40۱، حذف ارز 4200 تومانی را برای سال آینده پیش بینی کرد.

مخالفان و موافقان حذف

حذف یــا ادامه اختصاص ارز ترجیحی موافقان و مخالفانی را در بین کارشناســان و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی دارد که هر یک از زاویه ای به موضوع می نگرند. 

الف ـ موافقان حذف ارز 4200 تومانی: از رصد و بررسی دیدگاه موافقان حذف ارز ترجیحی 
می توان به محورهای مدنظر آنها اشاره کرد: 

۱ ـ ارز 4200 تومانی تورم زا بوده است: بسیاری از فعاالن حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست 
اختصاص ارز 4200 تومانی از ســال ۱39۷ باعث افزایش پایه پولی کشــور و در نتیجه منجر به 
باال رفتن نرخ تورم در کشــور شد. بررسی ها نشان می دهد، با اجرای سیاست ارز 4200تومانی، 
بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را به قیمت نیمایی خریداری کرده و با نرخ 4200 تومان 
به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به  ازای هر یک دالری که به ارز ترجیحی تخصیص 
داده، 20 هزار تومان چاپ پول انجام داده است، این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد 

نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است.

2 ـ با حذف ارز 4200 تومانی قیمت ها کاهش خواهد یافت: موافقان حذف ارز 4200 معتقدند 
اختصاص ارز ترجیحی به برخی از افراد باعث ایجاد رانت و در نتیجه حذف رقبای دیگر در بازار 
تولید شده است. بنابراین به نظر می رسد، حذف ارز مورد اشاره و حمایت کلی از تولیدکنندگان، 
باعث افزایش تولید و فراوانی کاالهای اساسی می شود و در نتیجه قیمت ها کاهش خواهد یافت. 

3 ـ رشــد پایه پولی مولود ارز 4200 تومانی: سال گذشــته مرکز پژوهش های مجلس با انتشار 
گزارشی درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعالم کرد: »در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه 
اول ســال ۱399 حدود 4 میلیارد دالر با نرخ ترجیحی، کاال وارد کشور شده است. این در حالی 
است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی 
۷00 میلیون دالر بوده و به بیان دیگر به نظر می رســد حــدود 3/3 میلیارد دالر از ارز ترجیحی 
)4200 تومانی( از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای 
تأمین ذخایر ارزی خود اقدام به تأمین ارز از دست رفته بکند، برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز 
از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵0 هزار میلیارد تومان است.« 

4ـ ایجاد رانت پنهان، سیاستی که تورم را به سفره مردم کشاند. 
۵ـ پایان جوالن رانت هنگفت ارزی.

6ـ ارز 4200 تومانی سفره    های مردم را کوچک کرد.
۷ـ اختصاص ارز 4200 تومانی باعث رشد بیش از ۱۵0 درصد قیمت برخی از کاالها شد.

8ـ افزایش نرخ ارز در بازار، پیامد ارز 4200 تومانی است.
9ـ اگر ارز 4200 تومانی نبود، قیمت دالر االن ۱4 هزار تومان بود. 

۱0ـ ارز ترجیحی به ضرر تولیدکننده داخلی بوده است.

ـ   مخالفان حذف ارز 4200 تومانی: اگرچه شرایط فعلی ایجاب می کند که دولت به سمت  ب 
حذف ارز ترجیحی برود، اما عده ای از کارشناسان با رویکرد حذفی ارز دولتی مخالفند. به برخی 

از دالیل عده ای از کارشناسان مخالف اشاره می شود: 
۱ـ تغییر نــرخ ارز افزایش قیمت کاال و خدمات بخش دولتی و خصوصی را به دنبال دارد: تأکید 
بر این موضع زمانی می تواند صحیح باشد که ارز مورد اشاره دقیقا به کاالهای اساسی اختصاص 
می یافت و با همان قیمت به دست مصرف کننده می رسید. البته ممکن است نگاه مخالفان از این 
 افرادی که از این رانت استفاده کرده، به دنبال 

ً
دریچه، مربوط به جو روانی موضوع باشــد که عمال

افزایش قیمت باشند. 
2ـ افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شــده است: اینکه مطرح 
می شود در وضعیت فعلی حذف ارز ترجیحی موجب کاهش ارزش پول ملی می شود، گزاره ای 
ناصحیح است. بررسی و دیدگاه کارشناسان نشان می دهد اگر ارز 4200 تومانی نبود، قیمت دالر 
االن ۱4 هزار تومان بود. نکته بعد ارز 4200 تومانی هیچ گونه تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشــته 

است که با حذف آن ارزش پول ملی نیز کاهش پیدا کند.
3ـ حذف ارز 4200 تومانی در شــرایط تحریمی و تورمی، فقیر را فقیرتر و ثروتمند را ثروتمندتر 

می کند. 
4ـ تورم ناشــی از ارز ترجیحی بیش از انتظار دولت خواهد بود: بدون شک عدم مدیریت بازار و 

برآورد واقعی از آثار حذف ارز ترجیحی، می تواند شرایط غیر قابل پیش بینی را ایجاد کند. 
۵ـ تورم اقالم مشمول ارز ترجیحی از اسفند 96 تا تیرماه ۱400 کمتر از ۱90 درصد و سایر کاالها 
بیش از 433 درصد بوده است: مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند اقتصاد ایران از اواخر سال 
۱396 با یک تورم باالی 400 درصدی روبه رو شــده اســت، اما کاالهایی که ارز دولتی دریافت 

کرده اند، تورم کمتری را تجربه کرده است. 
6ـ بــرای مدیریت نرخ ارز باید ابتدا تورم را کنترل کرد: »برخی دیگر معتقدند دولت برای کنترل 
ارز، ابتدا باید تورم را مدیریت کند و ســپس به دنبال حذف ارز ترجیجی برود.« البته این موضوع 
نمی تواند دقیق باشد به این صورت که موافقان حذف ارز، عوامل اصلی تورم را ارز دولتی می دانند.
۷ـ مخالفان معتقدند شــائبه تغییر نرخ ارز، موجب احتکار کاالهای اساســی قبل ازحذف ارز 
ترجیحی خواهد شد: نحوه حذف ارز دولتی بسیار مهم است. دولت باید در این خصوص با دقت 

و ظرافت خاصی عمل کند تا بازار دچار کمبود نشود. 

الزامات حذف ارز 4200 تومانی

 تصمیم به برداشــتن ارز 4200 از طرف دولت سیزدهم جدی است و بدون شک دولت در سال 
۱40۱ طبق قانون دیگر ارز با این رویکرد نخواهد داشت. پیشنهاد می شود که دولت محترم برای 
جلوگیــری از تبعات تصمیم خود با در نظر گرفتن دغدغه های مخالفان، با یک مدیریت صحیح 
و قوی نظر خود را عملی کند. بنابراین حذف ارز ترجیحی الزاماتی خواهد داشــت که پیشــنهاد 
می شود: الف: این کار در یک زمان مناسب و در فضای آرام بازار صورت گیرد. اینکه در آستانه شب 
عید، تصمیم به حذف ارز دولتی گرفته شود، ممکن است با توجه به خرید شب عیدی مردم، این 
موضوع به نفع مصرف کننده و تولیدکننده نباشد. ب: رسانه ملی و شبکه های اجتماعی به صورت 
ویژه به این موضع بپردازند. در واقع اگر  برای حذف ارز دولتی پیوست رسانه ای قوی صورت گیرد، 
بدون شک تبعات کمتری خواهد داشت و اجازه جوالن رانت خواران را نخواهد داد. ج: هر اقدامی 
بدون شک تبعاتی را در برخواهد داشت. افزایش قیمت برخی کاالها، حذف کوتاه مدت برخی از 
تولیدکنندگان خرد، احتکار و در نتیجه کمبود برخی از کاالهای اساسی در کوتاه مدت و... . دولت 
محترم برای جلوگیری از فشار به مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه، باید بن حمایتی در نظر بگیرد 
و قبل از اقدام به حذف، آن را در جامعه توزیع کند. همچنین برای جلوگیری از احتکار و افزایش 
غیر متعارف قیمت ها، باید فروش برخط و هوشمند را در مرحله اول و تنظیم بازار به صورت عملی 

را در دستور کار خود قرار دهد.

الزامات حذف ارز ترجیحی
 نظر موافقان و مخالفان حذف ارز دولتی چیست؟ 

فروردین ماه ســال ۱39۷ بود که دولت وقت با مشــاهده روند صعودی نرخ ارز، در 
جلســه ای نرخ ارز را به 4200 تومان افزایش داد و اســحاق جهانگیری، معاون اول 
وقت رئیس جمهور را مأمور اعالم این خبر در رســانه ها کرد. آن زمان البته قرار نبود 
این ارز، تنها به واردات کاالهای اساســی تعلق بگیرد؛ بلکه ادعای دولت این بود که 
قرار اســت تمام نیاز ارزی کشور با همین نرخ ارز 4200 تومانی تأمین  شود. ادعایی 
که در همان ابتدای طرح آن، بســیاری از کارشناســان به آن انتقاد داشتند؛ از این رو، 
ارز 4200 تومانــی از همان ابتدای تولد با اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه بود و 
بســیاری از کارشناسان شکست آن را از همان ابتدا پیش بینی می کردند. با این حال، 
افزایش نرخ رســمی ارز به 4200 تومان پایان راه نبود و قیمت ارز از همان فروردین 
ماه سال ۱39۷ روند صعودی به خود گرفت؛ روندی که منجر شد نرخ ارز فقط طی 
گذشــت چندماه از این تصمیم از مرز 9000 تومان نیز عبور کند. با این حال، میزان 
تخصیص ارز 4200 تومانی که در ابتدا و با تصمیم اشتباه دولت قرار بود همه نیازهای 
 کوچک و کوچک تر شــد. در سال اول تولد ارز 

ً
ارزی کشــور را پوشش دهد، عمال

4200 تومانی و طی بازه فروردین 9۷ تا اردیبهشت 98، حدود 30 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانــی به واردات انواع کاالها تخصیص یافت. کاالهایی که در میان آنها از 

مکمل های ورزشــی تا غذای حیوانات خانگی و... نیز دیده می شد. روندی که البته 
هر سال و به مرور زمان اصالح شد و در سال ۱400 به چیزی حدود ۱۱ میلیارد دالر 
کاهش یافت؛ به گونه ای که در سال جاری این ارز فقط به تعداد محدودی از کاالهای 
اساسی، مانند دارو)نهایی یا ماده اولیه(، گندم، نهاده های دامی و روغنی مانند ذرت و 

سویا و... تعلق می گرفت.

 Bپیامدهای تداوم تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی
از همان روزهای ابتدایی تخصیــص ارز 4200 تومانی به واردات، انتقادات زیادی 
بــه نحوه تخصیص و نظارت دولت بر واردات کاال بــا ارز 4200 تومانی وارد بود. 
آمارهای گمرک نشــان می داد، بسیاری از کاالهای لوکس و غیر ضرور با ارز 4200 
 فقط برخی از 

ً
تومانی وارد کشور شده اند. حتی در سال ۱399 و سال جاری که عمال

 
ً
کاالهای اساســی از تخصیص ارز 4200 تومانی بهره مند بودند، این کاالها عمدتا

با محاســبه ارز با نرخ بیشتر از 4200 تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسید. 
موضوعــی که وجود اخــالل و اتالف جدی در تخصیص این ارز را نشــان می داد، 
به گونه ای که با وجــود تخصیص ده ها میلیــارد دالر ارز 4200 تومانی به واردات 
کاالهای اساسی طی سال ۱39۷ تاکنون، اقالمی که مشمول ارز 4200 تومانی بودند 
از اســفندماه ۱396 تا تیرماه ۱400، تورمی ۱90 درصدی را تجربه کرده اند. مسئله 
دیگر درباره انحراف کاالهایی که با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشــور می شدند، 
می توان به قیمت نهاده های دامی مانند ذرت و سویا اشاره کرد. نهاده هایی که اگر چه به 
 با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور 

ً
اذعان دولت و مسئوالن وزارت کشاورزی تماما

شده و در سامانه دولتی بازارگاه عرضه می شدند؛ اما با این حال در بازار آزاد با قیمت 
ارز آزاد به تولید کنندگان عرضه می شدند. مسئله ای که وجود انحراف در عرضه این 
نهاده ها را نشــان می داد. مجموعه این عوامل  باعث شد، حتی مدیران دولت قبل نیز 
به شکست این طرح اذعان کنند، با این حال و با وجود اذعان به شکست این طرح و 
محقق نشدن اهداف این طرح در ایجاد ثبات نسبی در قیمت کاالهای اساسی، این 

تخصیص همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که به نظر می رسد به زودی از سوی دولت 
سیزدهم متوقف خواهد شد.

نکته اینجاست که اگر چه همه آمارها حکایت از این دارد که بخش قابل توجهی 
از ارز تخصیص داده شــده به واردات کاالهای اساســی منحرف شــده و به دست 
 دالالن برنده اصلی تداوم تخصیص این ارز 

ً
مصرف کننده نهایی نمی رســد و عمال

هســتند، اما به هر ترتیب نمی توان منکر تأثیر تخصیص این ارز شــد و مدعی بود 
تخصیص این ارز، هیچ تأثیری در قیمت کاالهای وارداتی نداشته است. واقعیت این 
اســت که بخشی از این ارز تخصیص داده شــده به دلیل نبود نظارت و پایش کافی 
در فرآیند تخصیص و توزیع کاالها اتالف شــده و در مسیر واقعی خود قرار نگرفته 
است؛ اما با وجود این انحراف، به اذعان عمده کارشناسان اقتصادی و فعاالن بازار، 
قیمت کاالهایی مانند گوشت مرغ، روغن و تخم مرغ بعد از حذف این ارز، با رشد 
قیمتی مواجه خواهد شد که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران طی چند سال اخیر، 
در صورت حمایت نکردن دولت از شهروندان، می تواند به معیشت دهک های پایین 

آسیب های جدی وارد کند. 
آنچه قطعی به نظر می رسد، عزم راسخ و جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی 
اســت. تصمیم بر این است که تخصیص این ارز به طور کامل )به جز دارو و گندم( 
حذف شــده و با اســتفاده از منابع حاصل از مابه التفاوت ریالی آن از معیشت مردم 
حمایت شود. یکی از پیشــنهادهایی که در راستای بهبود قدرت خرید مردم مطرح 
شــده، پرداخت یارانه نقدی میان دهک های یکم تا هفتم درآمدی است. البته در این 
طرح میزان پرداختی یارانه دهک های اول تا چهارم با پنجم تا هفتم متفاوت خواهد 
 ســه دهک باالی درآمدی، یعنی دهک های هشــتم، نهم و دهم یارانه ای 

ً
بود و عمال

دریافت نخواهند کرد.
مخالفان حذف ارز 4200 تومانی می گویند با وجود انحراف و اتالف منابع ارزی 
در اجرای این طرح، اما بررسی دقیق تر قیمت کاالهایی که ارز ترجیحی می گیرند، 
نشــان می دهد بخشــی از افزایش قیمت این کاالها، به دلیل افزایش قیمت جهانی 

این کاالها و همین طور افزایش نرخ تورم در کشــور بوده اســت. برای نمونه، قیمت 
نهاده های دامی در چیزی کمتر از 40 درصد قیمت تمام شده تولید مرغ نقش دارد؛ 
در حالی که هم قیمت های جهانی این نهاده ها طی دو سال گذشته حدود 30 درصد 
افزایش داشــته و هم مابقی هزینه ها از جمله دستمزد نیروی کار، هزینه حامل های 
انرژی، حمل ونقل و... در ایران طی این مدت افزایش داشــته اســت، لذا نمی توان 
افزایش قیمت این محصوالت را صرفا به ناکارآمدی در تخصیص ارز 4200 تومانی 
مرتبط دانســت؛ از این رو طبیعتا با حذف این ارز از واردات برخی از کاالها، قیمت 

این کاالها در داخل کشور با افزایش شدیدی مواجه خواهد شد. 
موضوعی که البته موافقــان حذف ارز 4200 تومانی نیــز آن را قبول دارند، اما 
اســتدالل اصلی موافقان حذف ارز ترجیحی این است که نفع اصلی تخصیص این 
ارز در اختیار دالالن و واسطه گران قرار گرفته و تأثیر مستقیم و ۱00 درصدی در سفره 
مردم ندارد. لذا برای جلوگیری از سود دالالن و هدفمند شدن این حمایت ها از مردم، 
باید منابع ریالی حاصل شده از مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیمایی به صورت مستقیم 

به خود مردم پرداخت شود. 
موضوع دیگری کــه موافقان حذف ارز ترجیحی از آن به عنوان یکی از امتیازات 
و اتفاقات مثبت این طرح یاد می کنند، تأثیر اجرای آن بر کاهش نرخ ارز اســت؛ به 
گونه ای که این افراد معتقدند بخش قابل توجهی از تقاضای ارز در کشــور مربوط به 
تقاضای واردات بوده که در صورت حذف ارز ترجیحی از این تقاضا با تزریق  بخشی 
از این ارز به بازار یا بــه عبارتی کاهش تقاضای این ارز، منجر به کاهش نرخ ارز در 

کشور خواهد شد.  

  پر سر  و  صدای کم اثر
نگاهی به کارنامه ارز ترجیحی پس از 45 ماه از تولد آن

میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی

فروردیــن مــاه 1397 در پی سیاســت های اقتصادی دولت دوازدهم نــرخ ارز در بازار با 
جهش قابل توجه ای رو برو شــد، در آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت آقای 
روحانی که مســئول تیم اقتصادی دولت نیز بود، از سیاســت  اختصاص ارز ترجیحی رو 
نمایی کرد و رســانه های اصالح طلب تالش کردند از او یک قهرمان حل کننده مشــکل 
بی ثباتی نرخ ارز بســازند، از همان ابتدا بســیاری از کارشناســان اقتصادی مخالف این  
سیاســت دولــت بودند و اکنــون براین باورند که  این سیاســت که براســاس آن  نرخ 
دستوری 4200 تومان برای دالرمشخص شده بود  پس از 4 سال نه تنها در سفره مردم 

دیده نشده است بلکه به کانونی برای توزیع رانت و ویژه خواری بدل شده است. 

 مخالف

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق

رضا حمیدی
خبرنگار

فاطمه علوی
ملیحه زرین پورخبرنگار

خبرنگار
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انتشار مقاله توهین آمیز »اتحاد استعمار 
سرخ و ســیاه« در روزنامه ۱9 دی ماه 
۱3۵۶ را می توان به مثابه جرقه ای دانســت که بر 
انبار باروت خشم ملت ایران از نظام استبدادی و 

دست نشانده پهلوی زده شد. 
مایه اصلی مقاله، اتحاد استعمار سرخ و سیاه، 
پیوند عوامل کمونیســم و اسام علیه حکومت 
ایران بود. نویسنده یا نویسندگان آن با اشاره به آغاز 
اصاحات ایران با اجرای برنامه تقســیم اراضی 
نوشــته بودند که مالکان زمین هــای بزرگ برای 
ابراز مخالفت و جلوگیری از این طرح به ســراغ 
روحانیــون رفته، از میان آنان مــردی ماجراجو، 
بی اعتقاد، سرسپرده، جاه طلب و وابسته به مراکز 
اســتعماری را یافتند. بخش بعدی مقاله، پیشینه 
ایشــان را مورد تهاجم قرار داده بود. او را »ســید 
هندی« خواندند که بنا به قولی در هندوســتان به 
سر می ُبرد؛ در آنجا با مراکز استعماری انگلیس 
مرتبط بود و به قولی دیگر تخلص اشعار عاشقانه 
او در جوانی »هندی« بوده است. قیام ۱۵ خرداد 
هم، جنبشی وابسته به بیگانه بود که عامل آن کسی 

جز خمینی، مجری نقشــه های استعمار سرخ و 
سیاه نبود! 

هیچ یک از مفاد مقاله تازگی نداشت. همه آنها 
پیش از این از زبان شاه و اعامیه های نوشته شده 
در ساواک علیه امام خمینی)ره( بیان شده بود؛ اما 
کنار هم چیدن این اتهامات، آن هم به هنگامی که 
صدای صلوات در هر گوشه از ایران با شنیده شدن 
نام خمینی بلند می شد، به تصمیمی شتابزده که در 
نبود تعادل روحی و عقلی گرفته می شود، می ماند. 
اقدامی به دور از تدبیر که خیلی زود مشخص شد 
تا کجا برای حکومت پهلوی خســارت به همراه 

خواهد داشت! 
هدایت الله بهبودی نویسنده کتاب »الف الم 
خمینی« که مؤسســه مطالعــات و پژوهش های 
سیاســی منتشر کرده اســت، به نقل از سندی از 
اسناد ســاواک درباره پیامدهای سوء انتشار این 

مطلب موهون می نویسد:
»یکی از منابع ساواک قم سه روز پس از چاپ 
مقاله یادشده و واکنش های نشان داده شده به آن، 
نوشته »ایران و استعمار سرخ و سیاه« را به جرقه ای 
در انبار باروت تشبیه کرد. »من نمی دانم چاپ این 
مقاله به دستور و با اجازه بوده و یا اینکه خودسرانه 
نوشته شده اســت. اگر دستگاه ها اطاع داشته و 
اجازه چاپ داده اند، باید بگویم بزرگ ترین اشتباه 
را کرده اند، زیرا چــاپ این مقاله در هنگامی که 
مملکت چندی اســت در گوشه و کنار آن آشوب 
و سر و صداســت، بی تناسب ترین چیزی بود که 
ممکن است باشد. مقاله روزنامه مانند جرقه ای در 
انبار باروت انفجار داشت و من هر چه فکر کردم، 

نتوانستم تناسب آن را با امروز در نظر بگیرم.«

جرقهایدرانبارباروت
   دهلیز    

در شــماره پیشین به ســخنان تاریخی رهبر معظم 
انقاب اسامی که می توانست فصل الخطابی برای 
مناقشــات پیش آمده درباره انتخابات باشد، اشاره 

شد.
در حالی کــه انتظار می رفت مباحث پایان یافته 
باشد، بیانیه  شماره پنج موسوی که صبح روز شنبه 
3۰ خرداد صادر شد، نشان داد موسوی در مسیری 
خطرناک گام برمی دارد که آینده روشــنی برای آن 
متصور نیســت و مشاوران وی در اتاق جنگ روانی 
که اغلب آن را اعضای افراطی سازمان مجاهدین، 
حزب مشارکت و مجمع روحانیون و ضدانقابیون 
نفوذی تشکیل می دادند، به وی به عنوان »گزینه ای 
یک بار مصــرف« می نگرند که تاریــخ آن در این 
انتخابات به سرآمده است. موســوی در این بیانیه 
ضمن تن ندادن به مســیر مشــخص شده در قانون 
اساسی، با زیر سؤال بردن شورای نگهبان، در برابر 
رهنمودهای مهــم رهبر معظم انقاب ایســتاد و 
هواداران را این گونه تحریک کرد: »آنچه این برادر 
 به 

ً
شــما در یافتن این راه حل های جدید، خصوصا

جوانان عزیز توصیه می کند، این است که نگذارید 
دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اســامی 
را از شــما بربایند و نااهــان و نامحرمان، میراث 
گرانقدر انقاب اســامی را کــه اندوخته از خون 

پدران راستگوی تان است، از شما مصادره کنند.«
در این میان، اقدام تأمل برانگیز مجمع روحانیون 
مبــارز نیز نقش بســزایی در تداوم اغتشاشــات و 
درگیری ها داشت. طی این اقدام، مجمع روحانیون 
روز سه شنبه )۱388/3/2۶( درخواست راهپیمایی 
را برای روز شــنبه 3۰ خرداد )مصادف با ســالروز 
آغاز حرکت تروریستی منافقین در سال ۱3۶۰( از 
میدان انقاب تا میدان آزادی، به فرمانداری تهران 
ارســال کرد. این در حالی بود کــه روز قبل از آن، 
خبرگزاری ها از برگزاری نمازجمعه تهران به امامت 

امام خامنه ای خبر داده بودند. 
پخش این خبر از شــکل گیری سناریویی جدید 
خبر می داد و این بار، بازیگر صحنه گروهی بود که 
خود را وابســته به خط امــام و نزدیک ترین گروه به 
اندیشه های امام)ره( معرفی می کرد. روز پنج شنبه 
مجمع روحانیون ضمن تأکید بر درخواست پیشین و 
حتی گسترش سطح آن، برای برگزاری راهپیمایی و 

تجمع در شهرها و میادین سراسر کشور درخواست 
مجوز کرد. این کار که کارشناســان سیاســی آن را 
اقدامــی فتنه انگیزانه و به قصد تحت الشــعاع قرار 
دادن ســخنان رهبر معظم انقاب اسامی در نماز 
جمعه تهران ارزیابی می کردند، به مثابه لکه ننگی در 

کارنامه مجمع مدعی خط امام)ره( ثبت شد.
رهبــر معظم انقاب اســامی در بخشــی از 
بیانات خود با هشدار به سران گروه ها و جریان های 
سیاسی که بی شک مجمع روحانیون مبارز یکی از 
مصادیق آشکار آن بود، فرمودند: »آن کسانی که به 
یك نحوی یك نوع مرجعیتی در افکار مردم دارند؛ 
از این سیاســیون و رؤســای احزاب و کارگردانان 
جریانات سیاسی؛ و یک عده ای از اینها حرف شنوی 
دارند، اینها خیلی باید مراقب رفتار خودشان باشند؛ 
خیلی باید مراقب گفتار خودشــان باشند. اگر آنها 
کمی افراطی گری کننــد، دامنه این افراطی گری در 
بدنه مردم به جاهای بســیار حســاس و خطرناکی 
خواهد رسید که گاهی خود آنها دیگر نمی توانند آن 
را جمع کننــد، که ما نمونه هایش را دیده ایم. افراط 
وقتی در جامعه به وجــود آمد، هر حرکت افراطی 
به افراطی گری دیگــران دامن می زند. اگر نخبگان 
سیاســی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای 
اصاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه 
نخواهند، مسئول خون ها و خشــونت ها و هرج و 
مرج ها، آنهایند. من به همه این آقایان، این دوستان 
قدیمــی، این بــرادران توصیه می کنــم بر خودتان 

مسلط باشید؛ سعه صدر داشته باشید؛ دست های 
دشــمن را ببینید؛ گرگ های گرســنه کمین کرده را 
که امروز دیگر نقــاب دیپلماســی را یواش یواش 
دارند از چهره های شان برمی دارند و چهره حقیقی 
خودشان را نشــان می دهند، ببینید؛ از اینها غفلت 

نکنید.«)۱388/3/29(
اما متأسفانه »این دوستان قدیمی« به توصیه های 
 رهنمودهای 

ً
امام خویش گوش نســپردند و عمــا

ایشــان را »فصل الخطاب« ندانستند و بر تداوم راه 
خطــای خویش تأکید کردنــد. در حالی که انتظار 
می رفت بعدازظهر جمعه خبر لغو تجمع غیرقانونی 
مجمع روحانیون مبــارز در صدر اخبار قرار گیرد، 
ســکوت معنادار این مجمع، دل ملت مسلمان را 
بــه درد آورد. با وجود اینکه رهبــر معظم انقاب 
در ســخنانی صریح و روشــن، معترضان به نتیجه 
انتخابات را به حرکت در مســیر قانون و خودداری 
از »زورآزمایی و اردوکشــی خیابانی« توصیه کرده 
بودنــد، مجمع روحانیون مبارز تا ســاعات پایانی 
منتهی به زمان این تجمع غیرقانونی در روز شــنبه 

)3۰ خرداد(، تاشی برای لغو این برنامه نکرد.
مجمع روحانیــون در حالی بر برگــزاری این 
اجتماع غیرقانونی در روز شــنبه اصرار داشــت که 
حتی موضع گیری و هشدار آشکار شخصیت های 
سیاســی و مذهبی هم نتوانســت آن را از برگزاری 
این مراســم منصرف کند. ایــن در حالی بود که از 
صبح روز شنبه که این موضوع به خبر اول پایگاه ها 

تبدیل شــد، گمانه زنی هایی درباره احتمال لغو این 
راهپیمایی نیز در کنار آن وجود داشت؛ اما با گذشت 
چند ســاعت از این گمانه زنی ها، خبری از تصمیم 

مجمع به گوش نرسید.
این باتکلیفی تا آنجا پیش رفت که سرشاخه های 
معترضان خیابانی، خود را به مردم نشــان دادند و 
خیابان آزادی در حال آماده شدن برای ثبت رویداد 
هولناک دیگری می شد تا همانند روزهای گذشته، 

آرامش و امنیت را از مردم بگیرد.
برخاف اعتقاد برخی از اعضای مجمع، تعلل 
سؤال برانگیز دبیر این تشکل همچنان ادامه یافت تا 
اینکه بنابر برخی گزارش ها، آشوبگران، آرایش نهایی 
خود را برای زدن ضربه دیگر بر پیکره »امنیت شهر« 
شکل می دادند. در این هنگام بود که ناگهان خبری 
فوری بر پیشــانی پایگاه ها و خبرگزاری ها نشست: 
»راهپیمایی امروز مجمع روحانیون لغو شد.« این 
عنوان خبری بود که با امضای موســوی خوئینی ها، 
دبیر مجمع روحانیون مبارز، در آستانه شکل گیری 
آشوب دیگری در تهران، راهی خروجی پایگاه های 
خبری شد؛ اما دیگر دیر شده بود؛ چرا که همه چیز 

برای خلق شرایط غیرعادی دیگری مهیا بود.
ســاعاتی بعد، اخبــار اندوه باری از آشــوب و 
اغتشــاش، یکی پــس از دیگری، خیابــان آزادی 
را بــرای مردم دورترین نقاط کشــور نیز به تصویر 
می کشــید. آنچنان که منابع رسمی گزارش دادند، 
عاوه بر خسارت های میلیاردی به اماکن خصوصی 
و عمومی و به آتش کشــیده شــدن مسجد لوالگر 
در نزدیکی خیابان آزادی به دســت عناصر مسلح 
منافقین و اشرار، ده نفر از شهروندان به ضرب گلوله 
کشته و صد نفر نیز زخمی شدند و این در حالی بود 
که جانشــین نیروی انتظامی اعام کرد، این نیرو به 

هیچ وجه از ساح گرم استفاده نکرده است.
تعلل چند ســاعته و مشــکوک دبیــر مجمع 
روحانیــون در لغــو راهپیمایی 3۰ خــرداد بدون 
وجود کوچک تریــن توجیه را هرگــز نمی توان در 
شکل گیری آشوب های آن روز نادیده گرفت؛ تعللی 
که موسوی خوئینی ها، خاتمی و دیگر اعضای این 
مجموعه را از شــکایت خانواده های کشته شدگان، 
مجروحان و مالباختگان در امان نگه نخواهد داشت.
بیانیه لغو تجمع غیرقانونی مجمع روحانیون را 
که ساعت ها معطل امضای دبیر مجمع ماند، شاید 
بتوان تاش برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و 

پیامدهای آشوب خیابان آزادی تلقی کرد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

نامنویسیاولینانتخابات

پس از تصویب قانون اساسی، در 
تاریــخ 2۶ آذر ۱3۵8 حســن 
حبیبی، ســخنگوی وقت شورای انقاب 
اعام کرد انتخابات ریاست جمهوری روز 
۵ بهمــن ماه برگزار می شــود. در آن زمان 
هنوز شورای نگهبان شکل نگرفته بود، لذا 
آقای هاشمی  سرپرست وقت وزارت کشور 
اعــام کرد اســامی نامزدها بــرای تأیید 
]صاحیــت[ به امــام ارائه می شــود.  با 
تصویب قانون انتخابات در شورای انقاب 
از روز 29 آذر ۱3۵8 نام نویسی از نامزدها 
آغاز شد. سیداحمد مدنی، استاندار وقت 
خوزســتان نخســتین نامــزد انتخابــات 
ریاســت جمهوری بــود.  شــیخ صــادق 
خلخالی، ابوالحســن بنی صدر، داریوش 
فروهر، کاظم سامی،  حسن حبیبی،  صادق 
قطب زاده،  صادق طباطبایی،  حسن آیت،  
مصطفی راهنما و محمد مکری از جمله 
چهره های شناخته شده داوطلب بودند که 
در مجموع تعدادشان به ۱24 نفر می رسید.  
در ایــن ایــام گروه هایی، مانند ســازمان 
مجاهدین خلق، با دبیر کل حزب ملت، و 
چندیــن گــروه سیاســی دیگــر از امام 
خمینی)ره( درخواست کردند که کاندیدای 
ریاست جمهوری شود.  در فهرست اعامی 
از ســوی وزارت کشــور ۱8 نفــر به دلیل 
همکاری با رژیم شاهنشــاهی،  مخدوش 
بودن شناسنامه،  داشتن ســوابق کیفری و 
کمی سن )کمتر از 3۰ ســال( از نامزدی 
حذف شدند و از مجموع ۱24 نفر نامزد، 
اســامی ۱۰۶ نفر اعام شــد.  پس از این 
مرحلــه فعالیت های تبلیغاتی که بســیار 
پرتنــش هم بــود، آغاز شــد. ابتدا بحث 
پیرامون مخــارج تبلیغاتــی کاندیداها به 

صورت یک بحث فراگیر درآمد. 
در نهایت محمد موسوی خوئینی ها که 
مسئولیت رسیدگی به آنها را عهده دار بود، 
9۰ نامزد ریاست جمهوری را از تبلیغات 
تلویزیونی محروم کرد. گروهی از نامزدها 
در سالن وزارت کشور اجتماع کردند و به 
ساعت سخنرانی در رادیو و تلویزیون و به 
افزایش ساعت معرفی کاندیداها اعتراض 
کردنــد. در این زمینــه با تدبیر شــورای 
انقاب سامانه  ای به نام »کمیسیون تبلیغات 
ریاست جمهوری« شکل گرفت که اعضای 
این کمیسیون شامل یک نماینده از دفتر امام 
خمینی، یک نماینده از شــورای انقاب و 
یکی از مستشــاران دیوان عالی کشــور به 
انتخابات رئیس دیوان عالی کشور  بودند. 
وظیفه این کمیســیون نظارت بر تبلیغات 
انتخابات ریاســت جمهوری بود. از جمله 
مطالبات آنها آن بود که از کاندیداها بخواهد 
صورت حساب هزینه های درشت خود را 
ارائه دهند. اعتراضات هــم مرتب تکرار 
می شد، مثا صادق قطب زاده به تبلیغات 
نوع آمریکایی اعتراض داشــت و می گفت 
تمامی کلک های انتخاباتی آمریکا در ایران 
رایج شــده اســت. فخرالدین حجازی از 
تبلیغات رنگارنگ کاندیداها انتقاد می کرد. 
در کنار این مســئله برخــی از نامزدها در 
سخنرانی ها و پوسترهای خود به نوعی از 
حمایت و تأیید امام ســخن می گفتند. این 
موضوع باعث شــد،  امام خمینــی)ره( با 
دعوت از مــردم برای حضور در انتخابات 
اعام کننــد:  »اینجانب بنا ندارم کســی 
را تأیید نمایم، چنانچه بنا ندارم کســی را 
رد کنم. از تمام احــزاب و گروه ها و افراد 
می خواهم از نســبت دادن کاندیدای خود 
بــه من که از آن اســتفاده تأیید و یا تعیین و 
یا رد شــود، ندهند،  من بسیار مایل هستم 
که گروه هــای متعهد و معتقد به جمهوری 
اسامی و خدمتگزار به اسام در مبارزات 
انتخاباتی کمــال آرامــش را در تبلیغات 

کاندیداهای شان رعایت نمایند.«

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتوری پهلوی
گســترش قدرت بیگانگان انگلیسی در هند به 
تدریج نگرانی دغدغه مندان این ســرزمین راـ 
که در رأس آن مسلمانان بودندـ روزافزون کرد. 
در این میان، مسلمانان غیور و با حمیت که به 
حقیقــت کار واقف بودند، می کوشــیدند این 
سرطان خطرناک راـ که در پیکر عظیم هند پیش 

می رفت ـ متوقف کنند.
در ســال ۱7۵7 میادی، امیر سراج الدوله 
که از امرای مسلمان هند بود، در بنگال به مرکز 

هجوم  انگلیســی ها 
آورد، با این عزم که به 
ریشه کن  را  آنان  کلی 
کــرده و کشــور را از 
شــر آنان آسوده کند و 
اگر خیانــت چند نفر 
از ســرکردگان سپاه و 
سیاست ها و نقشه های 
انگلیســی ها  مکارانه 
نبود، شاید می توانست 
این آرزو را عملی کرده 
و همه آنــان را به دریا 

بریزد! ولی به همین علل، سپاهیان وی شکست 
خوردند و خود او دســتگیر و کشــته شد و این 
سرانجام تلخ، به انگلیســی ها فرصت داد که 
نفوذ خود را در بنگال، بیش از پیش بگسترانند 
و آنجا را پایگاهی برای تســلط بر همه نواحی 

هند سازند.
در جنوب نیز یکی از امرای مسلمان هند به 
نام »حیدرعلی« در سال ۱78۱م برای قطع نفوذ 
انگلیس به پا خاســت. وی در ضمن از تیرگی 

 بهره برداری 
ً
روابط انگلیس و فرانســه کامــا

می کرد. پس از او نیز فرزند شــجاع و دالورش 
»تیپوســلطان« دنباله عملیات پدر را گرفت و 
همت به قلع و قمع انگلیسی ها گماشت؛ با آنان 
جنگ ها کرد تا مرز پیروزی نهایی پیش رفت، 
چیزی نمانده بود که در سایه شهامت و فداکاری 
او، کشور به کلی از یوغ استعمار بریتانیا خاص 
شــود؛ ولی باز خیانت بعضی از سران سپاه و 
ضعف نفس امرای والیات که فریب وعده های 
را  انگلیــس  دولــت 
خورده بودند، قوای او 
را در هم شکست و در 
شهید  جنگ  کشاکش 

شد.
او  شــدن  کشته  با 
نفــس  انگلیســی ها 
راحتی کشــیدند و از 
سرسخت ترین دشمن 
خود که چیزی نمانده 
بود همه نقشه های شان 
را عقیم کند، آســوده 
خاطر شــدند و پس از آن با فراغــت، به پیاده 
کردن نقشه های حساب شده خویش رو آورده، 
در محیطی بی رقیب، به سوی آن لقمه گوارا خیز 

برداشتند.
از آن تاریخ، کینه ورزی ها و سخت گیری ها 
شروع شد و استعمار غرب، قیافه زشت و مهیب 
خود را نشــان داد و آشــکارا به در هم کوبیدن 
نیروهای معنــوی و امکانات مــادی آن ملت 

استعمارزده همت گماشت.

   حافظه    

بیگانه خیزشعلیه
نگاهی به حضور استعمارگران انگلیسی در شبه قاره هند 
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»خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین 
خواهند شد.« 

 حضرت مسیح)ع(
موعظه سر کوه معروف به خوشاگویی ها

آیین حضرت مســیح)ع(، انــدک زمانی پس از 
ایشان با فهمی غیر از یاران و نزدیکان آن حضرت 
در میان تشــنگان دین جدید منتشــر شد. پولس 
رسول که پیشــتر با نام »شائول« شناخته می شد، 
فردی با سواد و آشنا به ادبیات روم و یونان و فلسفه 
ایشــان بود و ابتدا به نام دیــن یهود با آیین جدید 
)مسیحیت( مبارزه می کر د؛ اما پس از مدتی خود 
وی مسیحی شد و بدون دیدن حضرت عیسی)ع( 
به یکی از مبلغان اصلی و ارکان شکل گیری نظام 

فکری مسیحیت تبدیل شد.
 پولس احترام زیادی نزد بیشــتر مســیحیان 
دارد، اما با وجود این احترام بســیاری از محققان 
بر این امر تصریح کرده اند که مســیحیت موجود 
تا حد زیادی »پولســی« است و مشخص نیست 
در آموزه های خود حضرت عیسی )ع( نیز چنین 
مطالبی وجود داشته اســت یا خیر؟ خاصه آنکه 
تعالیم حواریــون نزدیک به حضرت عیســی و 
شاگردان مستقیم آن حضرت و )شاخه هایی چون 
مسیحیت ابیونی( با تعالیم پولس مغایرت هایی 

اساسی دارد.
 اینجــا قصد پرداختن مفصل به این مســئله 
را نداریم و مســئله ما بیــان پویش های تاریخی 
متفــاوت در عالم مســیحیت و عالم اســام تا 
رســیدن به عصر کنونی است و بیان این نکته که 
سکوالریســم در واقــع زاده شــده محیط چنان 
مسیحیتی )پولسی( در درازنای تاریخ خود است 
و محتوای اسام و تاریخ این آیین ما را وا می دارد 
 که درنگ جدی تری در برابر سکوالریسم داشته

 باشیم.

 Bاز موعظه تا الحاد
از روزگار ابتدایی مســیحیت و تعالیم آســمانی 
حضرت روح الله مســیح)ع( تا رسیدن به عصر 
موسوم به روشــنگری حدود ۱7۰۰ سال فاصله 
است و در این تاریخ طوالنی آنچه از روح مودت 
و شــفقت حاکم بر تعالیم حضرت عیســی)ع( 
سراغ داریم، کمتر بر سیره حاکمان و حتی سیره 
دستگاه های عریض و طویل کلیسایی رم مشاهده 
شده است. شاید همین دوری از تعالیم مسیح)ع( 
بود که روح جوانان صادق تشــنه معنویت، چون 
فرانچسکو آســیزی )۱۱82 ـ۱22۶ میادی( را 
نیز سخت می رنجانید و آنان را وامی داشت که در 
مقابل تجمات بی پایان کلیسا و قساوت خونریز 
حاکمان صلیبی در جنگ های خود، کوه و دشت 
را مأمن خود کرده و با پناه بردن به چنین فضاهایی 
سعی کنند زندگی معنوی و خدمت به ضعیفان و 
بیچارگان را پیشه خود سازند. آری، او و جمعی 
از همفکــران خود می دیدند که چگونه ناتوانان و 
دردمندان و ضعیفان جامعه در حال رنج بردنند و 
مدعیان صلیب بی تفاوت از کنار آنها می گذرند؛ 
پس راه بازگشــت به آنچه از تعالیم عیســی)ع( 
نزدشان بود را انتخاب کردند؛ ولی چند سده پس 
از آن عده ای از منورالفکران و اصحاب اندیشه راه 
سکوالریســم را برگزیدند و داعیه جدایی دین از 
شئون اجتماعی زندگی بشر از جمله سیاست را 

سر دادند.

 Bبحران عدالت
شاید بتوان گفت، بی توجهی به عدالت نزد کلیسا 
و حاکمان مســیحی از علل اصلی موجده وضع 
یادشده است. بی توجهی به عدالت چنان بود که 
حتی وقتی مارتین لوتر ندای بازگشــت به کتاب 
مقدس را ســر داد و فرقه ای نو در مســیحیت را 
پدیــد آورد، باز طرفــداری از محرومان و تحقق 
عدالت در جامعه چندان رنگ و بویی در میان او 
و نزدیکانش نیافت و حتی وقتی پس از گسترش 
آیین پروتستان با شــورش طبقات پایین اجتماع 
همراه شد، این مسئله با واکنش منفی لوتر رو به رو 
شــد. پس انســان اروپایی برای رهایی از زیربار 

چنین وضعیتی بود که مشــتاق به جدایی دین و 
دولت، بلکه جدایی دین و دنیا شد و سکوالریسم 
یا عرفی گرایی را ملجأیی برای فرار از بن بســت 
نگاه کلیسایی به حیات انسان یافت. )سکوالریسم 

در اصل، یعنی دنیایی شدن، این جهانی شدن(
اما معنــای حیات انســان در اتمســفر فکر 
اســامی، با بن بســت هایی از آن دست روبه رو 
نبوده است. در تعالیم اسام برخاف مسیحیت 
پولسی، انسان با باری از گناه ازلی بر دوش به دنیا 
نمی آید و کســی نیز برای رهایی او قربانی نشده 
اســت و در نتیجه عمل صالــح او در دنیا برای 
رســتگاری در آخرت یک اصل اساســی است. 
انسان در اســام کرامت مند اســت)لقد کرمنا 
بنی آدم( و اندیشمندان بزرگ آغاز رنسانس مانند 
مارســیلیو فیچینو، تحت تأثیــر متفکران جهان 
اسام درصدد احیای حقوق انسان و بازگرداندن 
کرامت او برآمدند؛ اما مسیر این چهره های متأله 
به گونه دیگری ادامه یافت و به اومانیسم سکوالر 

انجامید. 
اروپای سده های شانزدهم تا هجدهم میادی، 
چهره های مؤثری مانند ماکیاولی، توماس هابز، 
ژان ژاک روســو، جان الک و... را به خود دید و 
ایشــان تأثیرات زیادی بر فضای فکری و سیاسی 
زمانه خود و پس از آن گذاشتند. این اندیشمندان 
مدعی درمان دردهای بشــر بودند و نوید آینده ای 
بهتر در پرتو سکوالریسم را می دادند. ایشان برای 
پایان دادن به رنج بشر از وضعیت قرون وسطایی 
اروپا، جدایی دین از سیاست و بسیاری از شئون 
اجتماعی را بــه عنوان راه حــل برگزیده بودند؛ 
اما اروپای پــس از آن با ابتا به دو جنگ جهانی 
خونبار نشان داد که مردم اروپا از چاله در آمده و به 
چاه افتاده اند. تحقیقات معاصر به ویژه تحقیقات 
بزرگان مکتب تاریخی آنال نشان می دهد، بسیاری 
از سیاه نمایی های عصر روشنگری در مورد پیش 
از خود نیز به دور از واقع بوده است. کتاب معروف 
ژاک لوگوف با عنوان »اروپا، مولود قرون وسطی: 
بررســی تاریخی فرآیند تکوین و تکامل اروپا در 
قرون وســطی )ســده های 4 تا ۱۶ میادی(« از 

بهترین آثار برای مطالعه در این مورد است.

 Bبحران معنا و بازگشت به دین 
با مدرنیته و فرهنگ سکوالر آن نه تنها از مشکات 
جامعه بشری کاســته نشــد؛ بلکه به مراتب بر 
آالم او افزوده شــد؛ چرا که روح و روان انســان 
نیز آرامش پیشــین را از دست داد. ماکس وبر به 
زیبایی وضعیت جدید را شرح کرده است: »علم 
به نام کمال فکری پا پیش گذاشــته و این ادعا را 
مطرح کرده که تنها شکل ممکن از بینش عقانی 
نسبت به جهان را نمایندگی می کند... چیزی به 
این ارزش فرهنگی ]فرهنگ مدرن[ الصاق شده 
است که موظف است آن را با قطعیت بیشتر خوار 
کند و آن بی معنایی است... گویا هر گام به جلوی 
فرهنگ ناگزیر به بی معنایی ویران گرتری منتهی 

می شود.«
همو می گوید: »هنــوز هیچکس نمی داند در 
آینده چه کســی در این قفس زندگی خواهد کرد 
و آیا در پایان این تکامل عظیم با ظهور پیامبرانی 
جدید روبه رو خواهیم شــد یا بــا نوزایی عظیم 
ایده هــا و آرمان های قدیمی یا اگــر هیچ یک از 
این دو شق عملی نشود با تحجر ماشینی شده ای 
 که با نوعی خودســتایی چندش آور مشاطه شده

 است. 
اما در هرحال درباره آخرین انســان های این 
تکامل فرهنگی به درســتی می توان چنین گفت: 
»متخصصان عــاری از روح و لذت طلبان فاقد 
قلب. ایــن پوچی تصــور می کند به تــرازی از 
انسانیت دست یافته اســت که هرگز کسی بدان 

نرسیده است.«
به نظر می رســد، همه اندیشــمندان بزرگ 
متفق القولنــد که تنها راه رهایی بشــر پایان دادن 
به بحــران معنا در کنار توجه به تحقق عدالت در 
اجتماع است که این هر دو در آیین آخرین پیام آور 
خالق هستی، حضرت محمد مصطفی)ص( و به 
تعبیر انجیل »احمد«)ص( موجود است و راهی 
جز بازگشــت به آموزه های این دین برای نجات 
بشریت وجود ندارد. انقاب اسامی ایران گامی 
در راستای همین هدف بود و ان شاءالله تا بازگشت 
حضرت مهدی)عج( و حضرت عیسی)ع( ادامه 

خواهد داشت.

در سال های اول انقاب عده ای بدون 
تأمل و اندیشه در عرصه های گوناگون 
اجتماعی، هنری و فرهنگی به کارهایی دست 
زدند که رنجش و ناخشــنودی عده ای دیگر از 
مردم را به دنبال داشت. این افراد و جریان های 
بــه ظاهر انقابــی، اما رادیــکال و افراطی  با 
رفتارهای تند و تیز به جای اینکه دلی را به سمت 
اسام و انقاب اســامی جذب کنند، باعث 
دوری آنها از انقاب و اسام شدند. البته برخی 
از همین افراد در سال های بعد با تغییراتی که در 
آنها رخ داد . جاهل همیشــه در افراط و تفریط 
اســت و هر لحظه به یک نظر روی می آورد. به 
جرئت می توان »محسن مخملباف« را مصداق 
عینی یکی از رادیکال انقابی  نماهای دیروز و 
روشنفکر لیبرال منتقد همه چیز امروز دانست. 
وی در سال های اول انقاب به سان یک انقابی 
دو آتشــه ظاهر شد و رفتاری خشــن و تند از 
خودش نشان داد و سال های بعد مقابل اسام و 
انقاب قد علم کرد. در این باره امیر حســین 
فردی، نویسنده و مدیرمسئول »کیهان بچه ها«، 
گوشــه ای از رفتارهای محسن مخملباف را به 
تصویر می کشد و بیان می کند:»برای محسن، 

تنــد بــودن ماک اســت، نــه انقاب و 
ضدانقاب. مشکل او این بود که قبل از 
تهذیب نفــس و تحصیل اخاق پا در 
گلیم فرهنگ و سیاست گذاشت و اال 

االن هم محســن، همان محسن 
حوزه هنری است. االن هم 

دارد فحش می دهد،  آن 
ناســزا  هــم  زمــان 

می گفت. فقط مخاطب داد و بیدادهایش فرق 
کرده... مخملباف زیاد مهم نیست. از نظر من 
هم خودش چندان اهمیتی ندارد؛ ولی ســوژه 
خوبی اســت تا بــرای تندروهــا و افراطی ها 
سرمشق شود. مهم ترین مشخصه مخملباف، 
تنــدروی اش بود؛ یک تندروی وحشــتناک و 
غیرقابل اغماض. به عنوان نمونه ما یک کاس 
گرافیکی در حوزه داشتیم که دانشجویان جذب 
آن شــده بودند. من در دفتر کارم نشسته بودم و 
یکدفعه دیدم از حیاط حوزه صدای عربده و داد 
و بیداد می آید. من در آن زمان مسئول حوزه بودم 
و هر دو طرف، چه بچه های سازمان تبلیغات، 
چه بچه هــای حوزه روی شــناختی که از من 
داشتند در دوره انتقال، مرا کردند مسئول حوزه. 
من آمدم بیرون دیدم محســن دارد فحاشــی 
می کند و حرف های رکیک می زند.  به محسن 
گفتم: چی شــده؟ گفت: چشمت روشن! بعد 
یک فحش خیلی بد به دانشجوی پسری داد که 
داشت با یک دانشجوی دختر، خیلی محترمانه 
صحبت می کــرد. گفتم: چه اشــکالی دارد؟ 
گفت: حوزه جای این قرتی بازی ها نیست. بعد 
گفت: اینجا یا جای من اســت یا جای اینجور 
کارها. من گفتم: حوزه جای کار هنری است 
و اینها دارند در حوزه هنرشان با هم حرف 
می زننــد. بعد هــم گذاشــت، رفت. 
مخملباف یک چنین روحیه ای داشــت. 
مــن هنوز دلم برای آن پســر دانشــجو 
را  شخصیتش  محسن،  می سوزد. 
آن  کــرد. همین طور  خرد 

دختر را.«

 فراز و فرود محسن مخملباف  ـ3  

تندرویوحشتناک

   ریزش ها    

 
تاریــخ  واقعیت هــای  از  یکــی 
ســرویس های اطاعاتــی نفــوذ در 

رسانه ها و مطبوعات آن کشورهاست. 
ـ  براندازی نرم با نفوذ در رســانه ها؛ یکی از  الف 
این مصادیق، در کشور شیلی زمان آلنده است. 
دولت آمریکا به بهانه اینکه پیروزی وی ســبب 
پیشــروی افکار و عقاید مارکسیستی می شود، 
عملیات پنهانی را علیه آن راه انداخت که در آن 
نقش ویژه ای به رســانه ها و مطبوعات این کشور 
داده شده بود.)پاالسیوس، ۱3۵9: ۱43( سازمان 
ســیا برای نفوذ در رسانه های شیلی، مبلغ هفت 
میلیــون دالر را در اختیــار مطبوعات مخالف 
دولت، روزنامه ها و برخی از » N.G.O«ها قرار 
داد تا علیه آلنده تبلیغ کنند. سازمان سیا از زمان 
شروع انتخابات ۱97۰، 7۰۰ تفسیر و گزارش با 
کمک روزنامه های وابسته به خود علیه آلنده در 
مطبوعات شیلی منتشر کرد و جریان مطبوعاتی 
قوی و گســترده ای را بر ضد آلنده به وجود آورد. 
نفوذ در رســانه ها از یک سو و نفوذ در گروه ها و 
احزاب از سوی دیگر زمینه های عملیات پنهان و 
کودتای خزنده را علیه آلنده فراهم کرد.  براندازی 
دولت مردمی مصدق در ایران دهه 3۰ شمسی 
نمونه دیگری از این نفوذ ســازمان یافته اســت. 
براساس اسناد سازمان سیا، نقش مطبوعات زیر 
نفوذ سرویس های اطاعاتی در کودتا علیه دکتر 

مصدق نیز تا حدودی شبیه براندازی دولت آلنده 
در شیلی بود. »کریستوفر. جی. پتریک« در کتاب 
خود می نویسد: »در دوره حمایت مقدماتی گروه 
انگلیسی از نشریه های کوچک بی شمار خود برای 
به وجود آوردن یک خط ضد مصدقی اســتفاده 
کردند. در مراکز فرماندهی و قرارگاه عملیات، 
پرســنل آمریکا متن هایی را آمــاده کرده و برای 
مقاالت، صفحات اول روزنامه ها و جزوه ها که 
برخی هوادار شاه و برخی ضدمصدقی هستند، 
بــه فارســی برمی گردانند.«)پتریــک،۱392: 

۱۰۶ ـ۱۰۵(
ب ـ تضعیف جریان حاکم با نفوذ در رســانه ها؛ 
»کلبی« رئیس اسبق سازمان سیا در خاطراتش 
می نویسد برای اینکه بتواند جریان میانه  روی در 
جهان از جمله برخی از کشورهای اروپایی مانند 
ایتالیا را تقویت و حزب کمونیست در این کشور 
را تضعیف کند، اقــدام به نفوذ و خرید مجله یا 
روزنامه هایی در این کشــور کرد تا به هدف خود 
دست یابد.)کلبی، ۱3۶8، 9۱( همین عملیات 
در لهستان هم انجام شد. دولت ریگان در اوایل 
دهــه ۱98۰، با کلیســای کاتولیک و ســازمان 
آمریکن لیبر برنامه ای را طراحی کرد تا از سازمان 
کارگری و جنبش همبستگی لهســتان در برابر 
جریان حاکم حمایت مادی و معنوی کند. سازمان 
ن تجهیزات شامل 

ُ
سیا برای این منظور چندین ت

ماشــین فکس، دستگاه های چاپ، دستگاه های 
فرستنده، تلفن، دوربین های فیلم برداری، دستگاه 
کپی، دستگاه های تلکس و رایانه را برای پیش برد 
فعالیت های تبلیغاتی به داخل لهستان قاچاق کرد

).)۱992:28,Bernstein

چهره پنهان سیاست  ـ ۲۶

نفوذدررسانهبرایتغییر

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی  ـ17

اصولسیاستخارجی

 
در شماره گذشته از طریق آشنایی با نامه ها 
و برخوردهای سید در جریان های سیاسی 
اعم از مشــروطه و دخالت هــای کفار در 
کشورهای اسامی به اصول و مبانی ثابت 
و اســتوار رفتاری در کنش های سیاســی 
مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی برخوردیم 
که به طور کلی می توان در ســه عرصه از 
این اصول یاد کرد: ۱ـ سیاســت خارجی 
با کفار، 2ـ سیاست خارجی با مسلمانان 
غیرشیعه و 3ـ سیاســت داخلی در درون 
مرزهای کشور اسامی. سیدیزدی درباره 
جهــاد با کفار متجاوز بر این اعتقاد بود که 
چنانچه کفار بر باد اسامی حمله کنند، بر 
همه مسلمانان واجب است که متجاوزان 
را بیرون رانند. به اعتقاد وی، این امر، امری 
الهی است و بر همه، تا حد کفایت واجب 
است. این اصل در بحث از زمانه سید، به 
تفصیل گذشت و همت ایشان در جهاد با 
کفاری که به کشور اسامی عراق یا ایران 
حمله کرده بودند، بر هیچ کس پوشــیده 
نیست. تقدم حفظ کیان کشور اسامی بر 
اختافات مذهبی و ظلم و ستم حاکمان، 
بخش دیگــری از این منظومه سیاســت 
خارجی ســیدیزدی است. به اعتقاد سید، 
کیان کشور اســامی در هر صورت باید 
حفظ شود، حتی اگر حاکمان، غیر شیعه 
یا ظالم باشند؛ شیعیان موظفند برای حفظ 
کشور اسامی با آنان همکاری کرده و در 

جنگ علیه کفار آنان را مساعدت کنند.
اما بخش دوم اصول سیاست خارجی 
سید یزدی در ارتباط با مسلمانان غیرشیعه 
است. در منظومه، اصل تفاهم، هم فکری 
و تعاضد مسلمین از جایگاه ویژه ای در نزد 
سید برخوردار است. به اعتقاد سید، »قوام 
و بقای شریعت و اعای کلمه طیبه اسامیه 
و عزت و آســایش نوع مسلمین، متوقف 
است بر استحکام تساعد و تعاضد و تحاب 
و تعاهد دو دولــت ـ و در ادامه ـ فواید این 
اصــل را معموری کافی باد مســلمین و 

آسایش عباد دانسته است.«۱
یکی دیگر از این اصول، حفظ حرمت 
مسلمانان است. سید به تمامی مسلمانان 
تأکید دارد که خونریزی و کشتار مسلمانان 
 جایز نیست. همچنین 

ً
به هر بهانه ای شرعا

هتک مال، عرض و خون مسلمانان بدون 
دلیل شرعی مباح شمرده نمی شود.2

حفظ شــوکت مذهبی جعفــری، از 
اصول دیگر اســت که سید در عین تفاهم 
و همکاری با اهل تســنن بر حفظ شوکت 
شیعه نیز تأکید می کرد و هیچ گاه در رفتار 
با عثمانی ها عزت شیعه را زیر سؤال نبرد. 
در آخر اصول سیاست خارجی سید یزدی 
در ارتباط با غیرشیعه می توان به اصل اتحاد 
مسلمانان و دول اسامی علیه کفار متجاوز 
اشــاره کرد. این بحث با وجــود اینکه در 
مبارزه با کفار مورد تأکید قرار گرفت؛ اما 
نظر به اهمیت و جایــگاه راهبردی اتحاد 
شیعه و ســنی در ذیل آیین اسامی، رویه 
ســید تأکید بیشــتر به این مقوله و تقویت 
روزافزون اتحاد مسلمانان شیعه و سنی علیه 
استعمار بود. البته شکل کامل تر این اصول 
را در سیاســت خارجی انقاب اسامی 
و اندیشــه های تکاملی امــام خمینی)ره( 
شاهد هســتیم که همه از یک سرچشمه، 
یعنی قاعده نفی ســبیل و حفظ شــوکت 
مسلمان نشــئت می گیرد. در شماره آتی 
اصول سیاست داخله سید یزدی را بررسی 

خواهیم کرد.
منبع:

۱ـ موسی نجفی، تأمات سیاسی در تاریخ تفکر اسامی، 
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ ۱، 

۱37۵، ص ۶9.
2ـ همان، ص 77.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

مسیحیت
اسالموسکوالریسم

نگاهی به بحران معنا و بازگشت به دین در بشر غربی در مقایسه با تعالیم اسالمی

بهرام زاهدی
دکتری اندیشه سیاسی 
دانشگاه تربیت مدرس
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

محققــان ایرانی با اســتفاده از 
نانــو رنگدانه های هوشــمند، 
تولید  لباس های تب نمایــی را 
کردند کــه در صورت بروز تب 
بــاالی 37 درجه ســانتی گراد 
تغییر رنگ می دهند. این لباس 
برای کودکانی که در دمای اتاق 
)2۵ درجه سانتی گراد( و به دور 
از سیستم های حرارتی هستند، 
ساخته شــده است. لباس ها در 

دو رنگ صورتی و آبی تولید شــده و در صــورت بروز تب به 
»سفید« تغییر رنگ خواهد داد و پس از 2 تا 3 دقیقه رنگ لباس 
به رنگ اصلی بازمی گردد. این محصول به ســه کشور کویت، 

عمان و عراق صادر شده است.

لباسهوشمند
ابتکار ایرانی برای تشخیص تب کودک 

دانشــمندان چینی در تازه ترین 
اقدامــات خود، با اســتفاده از 
دادســتانی  مصنوعی  هــوش 
ساخته اند که می تواند اتهاماتی 
کنــد.  مطــرح  افــراد  علیــه 
»دادســتان« هــوش مصنوعی 
می تواند براساس شرح شفاهی 
بــا دقــت  97درصد  پرونده، 
اتهامی را مطــرح کند. در حال 
حاضر، دادســتان های چین از 

ابزار هوش مصنوعی برای ارزیابی شــواهد و خطرناک بودن 
مظنون برای عموم اســتفاده می کنند؛ این سیستم در دادستانی 
شــانگهای پودونگ، بزرگ ترین و شــلوغ ترین دفتر دادستانی 

منطقه در کشور ساخته و آزمایش شده است.

دادستانهوشمند!
کمک هوش مصنوعی به قضاوت 

»نی نی پا« مانند یک روانشــناس 
کودک در مســیر رشــد و تربیت 
کودک تــان همراه شماســت. در 
اپلیکیشــن نی نی پا امکان پایش 
رشد جسمی/ حرکتی، هیجانی ـ 
اجتماعــی، کامــی/ ارتباطی و 
شــناختی کودک تان از زمان تولد 
تا شــش ســالگی فراهم است. 
متخصصان  بهترین  از  بهره گیری 
برترین  از  کــودک  روانشناســی 

دانشگاه های کشور، کمک به تشــخیص زودهنگام مشکات در 
روند رشــد کودک با پایش تخصصی رشد، کمک به پیشگیری از 
اختــاالت رفتاری، اضطراب و افســردگی در کودک با تمرکز بر 
رابطه مراقب ـ کودک از جمله مهم ترین ویژگی های این برنامه است.

نینیپا
مدیریت رشد کودک

محمد ایمانی، فعال رســانه ای: عربســتان، 

صدهــا میلیارد دالر به آمریــکا باج داد و 
چند برابر آن، حیثیت به حراج گذاشــت 
تا قدرت برتر منطقه شود. حاال اما روزی 
نیست که از ســوی مقاومت یمن تحقیر 
نشود. در خیال هم نمی گنجید که مقاومت 
یمن، سیستم راداری و پدافندی آمریکا را 
مقهور خود کند یا ادوات نظامی آل سعود 

را روی دریا به غنیمت بگیرد.

علی بهــادری جهرمی، ســخنگوی دولت: 

 حــذف تصویــر Hero از فضای مجازی 
امتــداد همان روحیه خشــن آمریکایی و 
جنایت تروریســتی ۱:2۰ اســت. اقدام 
بزدالنه ایــاالت متحــده، نقض فاحش 
آزادی بیان و حقوق بشر علیه احساسات 
میلیون ها انســان در سراسر جهان است. 
آمریــکا باید به این رویــه خاف موازین 

حقوقی پایان دهد.

مهدی عرفاتی، کاربر فضای مجازی:  دو سال، 

حذف و سانســور نام و تصویر  حاج قاسم 
در فضای مجازی، یک نتیجه مهم داشت، 
اما نه برای آمریکایی ها! اکنون دامنه  جبهه 
مقاومــت به قلب پلتفرم هــای آمریکایی 
کشیده شده و این، یعنی میراث  سردار بیش 

از زمان حیاتش زنده و پابرجاست.

مهدی فضائلی، معاون دفتر حفظ و نشر آثار 

رهبــر معظم انبقل: ســحرگاه ۱3 دی 98، 

حاج آقا مجتبی یادداشــتی را حاوی خبر 
شــهادت حاج قاسم به حضرت آقا که در 
حال عبادت بوده اند، می رسانند. حضرت 
آقا پس از خواندن آن، تفصیل ماجرا را از 
ایشان جویا می شوند. پس از لحظاتی تدبر 
و تأثر عمیق، اعمال عبادی ســحرگاهی 

خود را ادامه می دهند.

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان: 

 اظهارات آشفته وزیر خارجه رژیم جعلی 
صهیونیســتی در قبال ملت بزرگ ایران، 
مصداق ایــن ضرب المثل معروف ایرانی 
است که »شــتر در خواب بیند پنبه دانه، 
گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه«. با اقتدار 
و عقانیت از حقوق، منافع و پیشــرفت 
ملت دفاع می کنیم. صهیونیسم جایی در 

آینده جهان ندارد.

هــادی طحان نظیف، ســخنگوی شــورای 

نگهبان:  در مقدمه قانون اساســی یکی از 

اســامی  نظام جمهوری  رســالت های 
ایران، پرورش انســان هایی با ارزش های 
واال و جهان شــمول اسامی دانسته شده 
است. انســان هایی که بر اســاس قانون 
اساسی، زمینه ســاز حرکت برای پیروزی 
مستضعفین بر مســتکبرین باشند. حاج 
قاسم سلیمانی نمونه عینی چنین انسانی 

است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی:  نام بلند حاج قاسم سلیمانی عزیز 

به عنوان یکی از نمادهای مهم سربلندی 
و غرور همه ایرانیان و مســلمین جهان در 
تاریخ به ثبت رسیده است. گذشت زمان 

داغ فراق او را کم نمی کند.

دانیال معمار، فعال رســانه ای:  دشمنان، از 

حاج قاســم نمی ترســند؛ از اسام ناب 
که حاج قاســم آن را  معرفی کرده است، 

می ترسند.

کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر: بعد 

از ترور فیزیکی شهید سلیمانی، پرچمدار 
مبارزه با تروریسم، ایشان همچنین به طور 
مجازی نیز ترور شدند. ده ها میلیون پست 
مربوط به این قهرمان بزرگ ملی از طریق 
اینستاگرام به بهانه سیاست های آن در برابر 

به اصطاح خشونت، حذف شدند.

    نکته گرام    

هرچند دولت بایدن لفاظی هــای ضد چینی را 
کاهــش داده اســت، اما تحریم هــای اقتصادی 
را حفظ کرده و با گســترش آنهــا برنامه ای برای 

»بایکوت دیپلماتیک« بازی های المپیک دارد.
بــه تازگــی، وزارت خزانــه داری ایــاالت 
متحــده تحریم هایــی، از جملــه ممنوعیــت 
سرمایه گذاری های آمریکایی را علیه سنس تایم، 
یک شــرکت هوش مصنوعی چینی اعمال کرد 
که متهم به توسعه نرم افزار تشخیص چهره مورد 
اســتفاده برای هدف قرار دادن افراد اســت. این 
اقدام، بخشــی از مجموعه تحریم هایی است که 
در روز حقوق بشر اعمال شد. وزارت خزانه داری 
ســنس تایم را به فهرست مجتمع نظامی صنعتی 
چین اضافه کرد که در سال 2۰2۰ از سوی ترامپ 
با نام دیگری ایجاد شده بود. مدتی پس از ترامپ، 
بایدن برخی از شــرکت ها را از فهرست حذف 

کــرد، برخی دیگر را اضافه کــرد و دامنه آن را به 
شرکت های چینی که فناوری نظارتی می فروشند، 
گسترش داد. او هشت شرکت را به فهرست سیاه 
اضافــه کرد. این اقدامات نشــان می دهد، بایدن 
برخــاف لفاظی هایش، سیاســت های ترامپ 
در قبال چین را تا حد زیادی حفظ کرده اســت. 
هرچند برخی استثناها صورت گرفته است. بایدن 
ممنوعیت تیک تاک را که دو بار از ســوی قضات 
آمریکایی مسدود شده بود، لغو کرد. این ممنوعیت 
باعث می شد اپلیکیشن تیک تاک متعلق به چین از 
فروشــگاه های ایاالت متحده خارج شود، مگر 
اینکه به یک شرکت آمریکایی فروخته شود؛ البته 
باید دید این لغو شدن محدودیت تیک تاک با چه 

انگیزه ای صورت گرفته است؟
در ماه ســپتامبر 2۰2۱ بود که منــگ وانژو، 
مدیــر مالی هوآوی، ســوار یک پرواز شــد و به 
چین برگشت و در آنجا با گل های رز و جمعیتی 
که پرچم به اهتزاز درآورده  بودند، از او اســتقبال 
شــد. منگ، دختر بنیانگذار هوآوی، به مدت سه 

ســال به درخواست مقامات آمریکایی که او را به 
کمک برای دور زدن تحریم های ایران متهم کرده 
بودند، در کانادا بازداشت شده بود. منگ با وزارت 
دادگستری قرارداد تعقیب قضایی منعقد کرد که 
به او اجازه داد در ازای اعتراف به برخی تخلفات 
به خانه بازگــردد و یک نقطه اختافات عمده در 

روابط ایاالت متحده و چین را از بین برد.
اما دولت بایدن محدودیت هــای دیگری را 
برای هواوی تشــدید کرد. ترامپ این شــرکت 
 از 

ً
چینی را در فهرســتی قرار داده بــود که عموما

تجارت شــرکت های آمریکایی با آن جلوگیری 
می کرد. شرکت های آمریکایی باید برای فروش 
نرم افزار یا قطعاتی مانند ریزتراشه ها به هواوی و 
سایر موارد موجود در فهرست، درخواست مجوز 
ویژه کنند. در ماه مارس 2۰2۱، دولت بایدن کار 
را برای شرکت های آمریکایی به منظور دریافت 
این مجوزها دشوارتر کرد. نازک نیکاختار، یکی 
از مقامات سابق وزارت بازرگانی در دوران ترامپ 
می گوید: »من بین دو دولــت بایدن و ترامپ در 

مورد امنیت ملی فرقی نمی بینم.« بایدن به تازگی 
گفته اســت که ایاالت متحده هیــچ مقام دولتی 
را به المپیک زمســتانی پکن در مــاه فوریه اعزام 
نخواهد کرد. بسیاری از تعرفه های دوران ترامپ 
نیز همچنان پابرجا هستند، حتی در شرایطی که 
منتقدان استدالل می کنند خانواده ها و شرکت های 
آمریکایی هزینه تعرفه ها را پرداخت می کنند و به 
تورم کمک می کنند. کاترین تای، نماینده تجاری 
ایاالت متحده گفته است، ایاالت متحده تا زمانی 
کــه چین بــه تعهداتی که قبل از شــیوع بیماری 
همه گیر برای خرید کاالهای آمریکایی داده بود، 
عمل نکند، بر تعرفه های موجود اســتوار خواهد 
ماند.  چنین اقداماتی نشان می دهد، دولت بایدن 
همان مســیری را طی می کند کــه ترامپ علیه 
چین انتخاب کرده بود و این راهکار ترامپیسمی 
 فناوری برای 

ً
با محدود کردن شرکت های عمدتا

ارتباط با چین، قصد ضربه زدن به این کشــور را 
دارد. این در حالی اســت که چین روز به روز در 

فناوری جایگاه خود را مستحکم تر می کند.

دنبالهروترامپ

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

دولت بایدن چگونه سیاست های تحریمی خود را علیه شرکت های فناوری چین دنبال می کند؟

جنیفر کنراد
خبرنگار  

دو سال از شــهادت سردار دل ها شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی می گذرد. در این مدت، شــبکه اجتماعی 
اینســتاگرام وظیفه بایکوت و سانسور تمام عکس ها، 
متن ها و ویدئو های مرتبط با این شــهید بزرگوار را بر 
عهده داشته است. اینســتاگرامی که مانند یک سرباز 
فضای مجازی ارتش تروریستی ایاالت متحده، وظیفه 
مبارزه با انقابی را بر عهده دارد که شــخصیت شهید 
ســلیمانی پس از شــهادتش در جهت شناخته شدن 
بیشــتر وی، به پا کرده است؛ اما در مقابل این سانسور 
چه می توان کرد؟ امسال هم در مراسم سالگرد شهید 
ســلیمانی، مردم به صورت خودجوش اقدام به انتشار 
مطالبی مرتبط با سردار دل ها کردند. مطالبی که برخی 
از آنها حتی هیچ نشانی از حاج قاسم را نداشتند و تنها 
یک نقل قول از او بودند، اما با این حال اینســتاگرام با 
هوش مصنوعی خود قادر به تشخیص هر مطلبی است 
و دیدیم که آن مطالب هم با اخطار این شبکه اجتماعی 
و حذف شدن مواجه شدند. گفته می شود، حدود ۱3 
میلیون پست مرتبط با شهید سلیمانی در بازه سالگرد 
ایشــان از طریق اینستاگرام حذف شده اند؛ موضوعی 
که خشــم کاربران را برانگیخته است و نشان می دهد 
آزادی بیان از ســوی آمریکایی ها انتخابی است و ما با 

یک آزادی بیان جمعی روبه رو نیستیم!
عاوه بر این، چنین تاش هایی برای حذف حاج 
قاسم، نشان دهنده ترس استکبارگران از شخصیت های 
انقابی است. شخصیت هایی که آنها می دانند هم در 

زمان حیاتش عرصه را بر آنها تنگ کرده اند و هم بعد از 
حیاتش، یاد آنها به ضرر سیاست های سلطه گرایانه شان 
خواهد بود. همان گونه که رهبر معظم انقاب در دیدار 
با خانواده شهید سلیمانی برخورد حذفی مستکبران با 
این شــهید در فضای مجازی را نشانه ترس آنها حتی 
از اسم شهید و واهمه شــان از رواج و تکثیر آن الگوی 
گران سنگ دانستند و فرمودند: »در دنیای امروز، فضای 
مجازی زیر کلید مســتکبران است و این واقعیت باید 
مسئوالن فضای مجازی کشــور را نیز هوشیار کند تا 
به نحوی عمل کنند که دشمن نتواند به هر شکل و هر 

جا که اراده کرد، در فضای مجازی برخورد کند.«
نکته جالب اینجاست که اینستاگرام با بهانه تحریم 
بودن ایران، مطالب مرتبط با شهید سلیمانی را حذف 
می کند؛ این در حالی است که در قوانین تحریمی ایران، 
ارائه سرویس به همه کاربرانی ایرانی ممنوع است، اما 
در عمل می بینیم که کاربران ایرانی امکان اســتفاده از 
اینســتاگرام را دارند، زیرا انبوهی از داده های کان را 
در این شــبکه تولید می کنند که به سود سرویس های 
داده کاوی آمریکاست و به راحتی می توانند جامعه ایران 
را پایش کنند؛ اما زمانی که نوبت به شــهید سلیمانی 
می رسد، از تحریم و ممنوع بودن سخن می گویند! یک 
نکته جالب دیگر در تحریم ها، این است که بسیاری از 
سرویس های علمی برای کاربران ایرانی ممنوع است! 
یعنی به محــض اینکه بفهمند کاربری از ایران متصل 
شده است یا حتی تک تابعیتی است و پاسپورت ایرانی 
دارد، ارائه خدمات به وی ممنوع اســت، در حالی که 
تمام خدمات سرگرمی که اتاف وقت هستند و به درد 
جامعه نخبگانی نمی خورد و داده های تولید شده در آن 
فقط به سود شرکت های آمریکایی است، برای کاربران 
ایرانــی نه تنها آزاد اســت، بلکه به رایــگان هم ارائه 

می شود. اینجاســت که بیش از پیش متوجه می شویم 
چه راحت درحــال ارائه خوراک قابل پایش و تحلیل 
به سرویس های جاسوسی هستیم که مدتی بعد همان 

داده ها را علیه خودمان استفاده می کنند!
اما چه کار می توان کرد؟ چیزی که مشهود است، 
اینستاگرام بعید است که به درخواست های ما توجهی 
کند. اگرچه توانســته ایم بر استعمار فیزیکی آمریکا و 
دیگر سلطه گران غلبه کنیم، اما اسیر استعمار مجازی 
شــده ایم. اســتعمار مجازی یعنی یک کاربر ایرانی، 
تمام نیازهای فضای مجــازی خود را در نرم افزارهای 
پیشکسوتان اســتعمارگر رفع کند! برای پیام رسانی از 
واتساپ استفاده کند، برای عکس از اینستاگرام، برای 
ایمیل از یاهو و جیمیل و برای کســب اخبار از توئیتر 

و... . 
بارها اشــاره شده اســت که کاربر نهایی به اینکه 
سازنده نرم افزار کیست، توجه نمی کند. کاربر نهایی به 
دنبال رفع نیازهای پایه ای خود است و در این برطرف 
کردن نیاز، کیفیــت اولین اصل اســت. برای مقابله 
با اســتعمار مجازی، باید به کیفیت تولیدات فضای 
مجازی خود بیشتر توجه کنیم. سروش، روبیکا، ایتا، 
گپ، آی گپ و بسیاری از نرم افزارهای دیگر که به بازار 
آمده اند، از نیاز اصلی کاربران غافل  هســتند. امکان 

پرداخت قبوض، پوســته های رنگی، متحرک سازی 
و... امکانات دیگر تا زمانی که قطعی های زیاد و کندی 
ارسال پیام و فایل  وجود دارد، به کار نمی آیند! هرچند 
برخی از این نرم افزارها عاقبت شــان هم مشــخص 
نمی شود و کاربرانی که در آنها عضو بوده اند، نمی دانند 

چه سرانجامی دارند!
یکی دیگر از مواردی که ما برای به دســت گرفتن 
فضای مجــازی خود توجــه نمی کنیــم، پویایی این 
فضاســت؛ یعنی زمانی که نرم افزاری را برای کاربران 
منتشــر می کنیم، ارائه به روزرسانی و تطبیق مرحله ای 
با نیازهای جدید کاربران را فراموش می کنیم، گویا که 

فقط آمده ایم یک نسخه ارائه کنیم و برویم!
نقص هــا و ایرادات کار در فضای مجازی بســیار 
زیاد است که در این مطلب امکان بیان همه آنها وجود 
ندارد، اما تا وقتی که برای سامان دهی ابزارهای بومی 
فضای مجازی تدبیری نیندیشیم، امتداد ترور و اعمال 
سیاست های سلطه گرایانه را در فضای مجازی خواهیم 
دید. اگــر می خواهیم طبق فرمان رهبر معظم انقاب 
کار کنیم که دشمن نتواند به هر شکل و هر جا که اراده 
کــرد، در فضای مجازی برخورد کند، باید انقابی در 
این فضا ایجاد کنیم و از وابستگی خود به استعمارگران 

فضای مجازی بیرون بیاییم.

امتدادترور
برای مقابله با استعمار مجازی چه باید کنیم؟
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فرهنگ

ندا کرمانشاهی 
خبرنگار فرهنگی

روایتیبیپروا،اماناکام

»روز بلــوا« نــام جذابی اســت بر روی 
مینی ســریالی کــه مدتی قبل در شــبکه 
نمایش خانگی پخش شد و حاال نیز قابل 
دسترسی است. در واقع، این مینی سریال 
یک فیلم سینمایی بود که در جشنواره فجر 
نیز مورد توجه قرار نگرفت. »روز بلوا« هر 
چند خواسته است داستانی به همان اندازه 
جذاب، مانند عنوان فیلم را روایت کند و 
تا حدی نیز در این روایت بی پروا سخن 
بگوید، اما نتوانسته است در این امر چندان 

موفق باشد.
 
ً
تقریبا موضوعــی  داســتان  موضوع 
تکراری در سال های اخیر است؛ استفاده 
از رانت ها و شبکه های مافیایی در کشور. 
اما این بار شــخصیت اصلی داستان یک 

روحانی انتخاب شده است. 
یک روحانی جوان و مردمی که سرش 
به کار خودش مشــغول اســت و تاش 
می کند خیریه ای را به درستی مدیریت کند 
و یک دفعه چشم باز می کند و می بیند که 
در زیر این الیه رویی، هزاران الیه پنهانی 
فساد اقتصادی وجود دارد و او از همه جا 
بی خبر اســت و حاال اوست که باید همه 

چیز را درست کند. 
اما در ایــن میان نمی توانیم با »عماد« 
 با یک 

ً
همــان روحانی جــوان که اتفاقــا

سکانس کاما کلیشه ای از حضورش در 
یک برنامه تلویزیونی، شخصیت پردازی 
اولیه می شــود، همذات پنــداری کنیم؛ 
چراکه شخصیت پردازی درستی برای او 

صورت نگرفته است.
 
ً
 مخاطب دائم و در طول فیلم و اصا
هر چه جلوتر می رود با خودش می گوید 
خــب؛ یعنی حــاج عمــاد از هیچ چیز 
باخبر نبــوده؟ و این بی خبــری خودش 
بزرگ ترین ضعف حاج عماد اســت. او 
ماشین گرانقیمت شاسی بلند سوار شده، 
زمین های زیادی را مفت خریده است، اما 

با خودش فکر نکرده چرا و از کجا؟ 
بنابراین مخاطب نمی تواند به راحتی 
بی خبــری حاج عماد را باور کند و همین 
باعث می شــود با او نیز همذات پنداری 
نکرده و در نتیجه آن پیامی را که نویسنده 
یا کارگــردان در ذهن دارنــد، آنطور که 
باید و شــاید کســب نکند. حرکات تند 
»بابــک حمیدیان« نیز هیــچ کمکی به 

شخصیت پردازی او نمی کند.
البته مطرح کردن برخی موضوعات، 
مانند مؤسســه های مالــی و اعتباری با 
دقت و درایــت کارگردان همراه بوده، اما 
واقعیت این است که »روز بلوا« نتوانسته با 
مخاطب ارتباط برقرار کند و حتی استفاده 
از توانایی جوانی که هکر است و می تواند 
کلی هم به حاج عماد کمک کند، نتوانسته 
ایــن ارتباط را قوی تــر و روز بلوا را برای 

مخاطب جوان جذاب تر کند.
شاید برخاف بســیاری از فیلم ها و 
سریال ها که این روزها از نبود داستان یک 
خطی رنج می برند، »روز بلوا« داســتان 
یک خطی جذابی داشته باشد، اما پرورش 
و پرداخت به آن چندان جذاب و حرفه ای 
نبــوده و در واقع به گونــه ای می توان روز 
بلوا را با همه نقاط قوتی هم که در کلیت 
موضوع و مطرح کردن مسائل روز کشور 
دارد، کاری ضعیــف از بهروز شــعیبی 
دانست؛ به بیان ســاده تر، این کارگردان 
جوان را می توان یکی از هنرمندان موفق و 
توانمند چند سال اخیر دانست که در حد و 
اندازه ای که از او انتظار می رفت، در »روز 

بلوا« قوی ظاهر نشده است. 

یادداشت

 BBBB مدتی است که در حوزه مصرف غذا و 
سبک زندگی غذایی فرهنگ سازی های 
نامناسبی در فضای مجازی به خصوص 
در اینســتاگرام شــکل گرفته است. به 
نظر می رســد، این نوع سبک مصرف 
غذایــی با الگــوی ایرانی ـ اســالمی 
فاصله زیادی دارد. به نظر شــما آیا نیاز 
نیست که رسانه های ما نیز در این رابطه 

فرهنگ سازی  جدی داشته باشند؟
 همین طور است. تهاجم فرهنگی همان طور 

ً
قطعا

کــه در حوزه های مختلف ورود پیــدا کرده، حوزه 
ســامت را نیز هدف قرار داده است. در سال های 
گذشته شاهد تغییرات عمده ای در سفره غذایی مردم 
بوده ایم و این به دلیل کم کاری در حوزه های مختلف 
رسانه و فیلم سازی چه در حوزه مستند و چه سریال 
و غیره بوده است که سبب شده است سبک زندگی 
غذایی مردم مان تغییر زیادی کرده باشد؛ به گونه ای 
که کم کم دارد ســفره های ایرانی از غذاهای ایرانی 
خالی می شــود و به ســمت غذاهای فست فودی، 
خارجی و الکچری می رود. حتی غذاهای فریزری 
که مواد افزودنی به آنها زده شده و باعث ده ها مشکل 

گوارشی می شود.

 BBBB خب سؤالی که پیش می آید، این است 
که چــرا باید در این حــوزه هم تهاجم 
فرهنگی صورت بگیــرد؟ مگر غذا و 
ســبک و الگوی غذایی هــم می تواند 
تا این حد مهم باشــد که هدف تهاجم 

فرهنگی قرار بگیرد؟ 
بله. این حوزه، حوزه سامت است. حوزه ای بسیار 
مهم که رفته رفته ذائقه ها را تغییر می دهد؛ حوزه ای 
که مربوط به سفره تک تک خانواده های ایرانی است. 
 
ً
وقتی فرهنگی بتواند در سفره مردم نفوذ کند، قطعا
ابعاد دیگر فرهنگی را نیز می تواند تحت تأثیر قرار 
دهد. وقتی شما تمایل به خوردن غذاهای کشوری 
دیگر داشــته باشــید، )این نه اینکه صد درصد بد 
 در برابر 

ً
باشــد( اما وقتی بیش از حد شــود، قطعا

بســیاری فرهنگ های دیگر نیز بسیار ضربه پذیرتر 
خواهید بود.

 وقتی بحث مذاکرات مطرح شد، یکی از 
ً
فرضا

خبرهایی که در میان اخبار سیاسی بسیار بحثش داغ 
بود، وورد مک دونالد به ایران بود. چرا مک دونالد 
می خواهــد به ایران ورود کند؟ یا چرا در همه جای 
دنیا شعبه دارد؟ اینها قصد دارند فرهنگ آمریکایی 
را ترویج کنند. صحبت همبرگر نیست، کشور ایران 
هم همبرگر دارد و تولیــد می کنیم. بحث فرهنگ 
است و اینها روی فرهنگ غذایی و ورود فرهنگ های 
غذایی به سفره های مردم کار کرده اند؛ اما ما این کار 

را نکرده ایم.
فقط هم آمریکا نیســت که این موضوع برایش 
مهم است، بیشتر کشــورها برای شان این موضوع 
اهمیت دارد. یک دلیل دیگری که این موضوع برای 
همه کشورها مهم است، این است که وقتی حرف از 
پیشینه سبک غذایی یک کشور وسط می آید، هویت 
و تاریخ یک کشور می تواند خودنمایی کرده و عرض 
اندام کند. بنابراین بسیاری از کشورها با نشان دادن 
غذاهای خود در قالب های متفاوت فیلمسازی یا هر 
نوع کار رســانه ای دیگر، سعی در نشان دادن تاریخ 
کشــور خود را دارند. بعضی حتی با این کار سعی 
می کنند برای خود تاریخ ســازی کنند؛ برای نمونه ، 
سریال های مختلفی می ســازند. در این چند سال 
اخیر سریال پاستا که سریال کره ای بود، چندین بار 
در کشور پخش شــد و مردم بسیار استقبال کردند 
یــا جواهری در قصر را همه به یاد داریم. ســریالی 
که دقیقا هدفش نشان دادن تاریخچه ای از غذاهای 
سنتی شــان بود. این در حالی است که طب سنتی 
 
ً
ما و غذاهای ســنتی ما آن قدر غنی است که قطعا

حرف های بسیار بیشتری برای گفتن دارد؛ اما جایی 
برای مطرح کردن این حرف ها وجود ندارد. در واقع 
ما یکی از غنی ترین الگوهای غذایی دنیا را داریم، اما 

در هیچ جای دنیا اسمی از ما برده نمی شود. 
شما نگاه کنید در سریال های ترکیه ای، فقط تبلیغ 
غذاهای ســنتی خودشــان صورت می گیرد؛ چون 

می خواهند آن را معرفی کنند.
در واقــع این تهاجم از جایی شــروع می شــود 
که کشورهای دیگر ســعی می کنند با نداشته های 
خودشــان در مقابل کشورهای دیگر فرهنگ سازی 
کرده و به آن کشــورها ورود کنند، اما ما که داشــته 
داریم هیچ کاری برای این حوزه انجام نداده ایم، آیا 
شما به یاد دارید که سریال یا فیلم مستند جذابی در 

این حوزه ساخته شده باشد؟ 

 BBBB در حقیقــت این کشــورها با ســریال 
فرهنگ  می کنند  سعی  سازی های شان 

غذایی خود را رواج دهند؟
دقیقا همینطور اســت. به نظر مــن صدور فرهنگ 
غذایی به کشــورهای دیگر، نوعی دیپلماسی است 
که شــاید بتوان آن را دیپلماسی غذایی نامید. وقتی 
شما را به فرهنگ غذایی یک کشور وابسته می کنند، 
کم کم تحت تأثیر مطالب دیگر هم قرار می گیرید. 
کشوری مانند آمریکا غذاهای حجیم زیاد استفاده 
می کند و مردم آمریکا چاق هستند. دین ما، مذهب 
ما و بــزرگان ما همان قدر که بــرای تک تک امور 
زندگی برنامه و دستورالعمل داشته اند، برای سبک 
غذایی نیز دستورالعمل های دقیق و مشخصی دارند 
و این نشان می دهد این موضوع تا چه اندازه اهمیت 
دارد. ما در آموزه های دینی و اســامی داریم که تا 
می توانید قبل از ســیر شدن از سفره بلند شوید و تا 
زمانی که گرسنه نشــده اید، سر سفره ننشیند. شام 
حتما بخورید، اما سبک بخورید و زود بخورید. غذا 
را زیاد بجوید، یعنی در آداب غذا خوردن ما حکمت 
و معرفت وجود دارد. حتی در ریزترین نکات نیز این 
توصیه ها آمده است؛ برای نمونه توصیه شده است، 
لقمه کوچک بردارید و 32 بار بجوید. حاال شــما 
ســبک زندگی غذایی کشــورهای دیگر را در نظر 
بگیرید. مــردم آمریکا غذاهای حجیم می خورند و 
حاال رســتوران های ما نیز به سمت حجیم خواری 
رفته اند. رستوران هایی دایر شده که تبلیغات گسترده 
و جوایز زیاد در اینســتاگرام و فضای مجازی دارند 
 اگر فان ساندویچ چند کیلویی را بخوری، 

ً
که مثا

جایزه می گیرید. در کل آنهــا می خواهند فرهنگ 
حجیم خــواری را ترویــج بدهنــد. بنابراین وقتی 
فرهنگی ترویج می یابد که درست نیست راه شفاف 
کردن و نشان دادن راه درست نیز از طریق فرهنگی 

خارج از شعار است.
اما متأســفانه ما نتوانستیم به زبان زیبای هنر این 

آموزه های سبک غذایی اسامی ـ ایرانی را در اختیار 
مخاطب قرار دهیم و بــرای مخاطب تولید محتوا 
کنیم. وقتی نتوانید با زبان هنر و ســریال و مســتند 
آموزه های دینی و سنتی و فرهنگی کشور را به مردم 
 
ً
القا کرده یا به کشــورهای دیگر صادر کنید، قاعدتا

فرهنگی دیگر جایگزین آن می شود؛ یعنی ما در این 
حوزه کم کاری کرده ایم و با کوچک ترین لطمه ای، 

گارد سامتی کشور را باز کردیم. 
به راحتی گارد بهداشــت و سامت باز است و 
هر روز با بیماری ها مواجه می شــویم. به این دلیل 
که سیســتم بدنی مردم را با سبک غلط که از خارج 
از کشــور به مملکت آمده و تهاجم شده، ضعیف 
کرده ایم. این تهاجــم به قدری نرم و خزنده بوده که 
متوجه آن نشــده ایم. اگر فرهنگ خــود را تقویت 
می کردیم و برنامه ســازی های ما به ســمت القای 
درست این فرهنگ می رفت و داشته های خودمان را 
برجسته می کردیم، بدن های ما سالم بود و این همه 

بیماری های مختلف نداشتیم.

 BBBB در حوزه مســتند کــم کاری کرده ایم؟  
آیا واقعا آمــاری داریم که چقدر در این 
حوزه به صورت اختصاصی کار شده 

است؟
ســریال هایی را که در طول 3۰ سال گذشته ساخته 
شده است، نگاه کنید. یک سریال معرفی کنید که در 

مورد سیستم غذایی کشور خودمان باشد.

 BBBBاین معرفی غذا چه ضرورتی دارد؟  
دو مطلب مطــرح اســت. همان طور که اشــاره 
کردم مطلب اول این اســت که کشــورهای دیگر 
فرهنگ سازی می کنند و با جعل فرهنگ برای خود 
بافت فرهنگی درســت می کنند. ُبعد دیگر هم این 
است که وقتی غذای سالم به بدن برسانید، از لحاظ 
فکری، روحی و جسمی نیروی انسانی کشور را قوی 
می کنید و با کوچک ترین بیمــاری و ویروس، این 
کشور دچار مشکل نمی شود. وقتی حوزه سامت 
را جدی نگیرید، بدن هــا دچار بیماری های زیادی 
می شــود. االن مطبی وجود ندارد که شلوغ نباشد. 
9۰ درصد بیماری های ما بیماری های مزمن است 
که به علت تغییر سبک زندگی ها در جامعه رواج پیدا 

کرده و سرانه درمان را بسیار باال برده است. 
بســیاری از جوانان ایرانی 3۰ ـ3۵ ســاله دچار 
 بدن ها فرسوده 

ً
مشکات عدیده بدنی هستند. عما

شــده است، چون از سبک زندگی درست خودمان 
هم درست استفاده نکردیم. 

یک مطلب دیگر هم این اســت که باید از بعد 
خارجی هم در دنیا تأثیرگذار باشــیم. بســیاری از 
توریســت هایی که وارد کشــور ما می شوند وقتی 
غذاهای مــا را می خورند، لــذت می برند؛ چون 

برای شان تازگی دارد و طعم و مزه غذاهای ما بسیار 
خوب اســت. ما می توانیــم روی آن هم در بحث 
توریست داخلی و هم سامت سرمایه گذاری کنیم. 
همینطور می توانیم بــه دنیا، فرهنگ غذایی خود را 
ارائه کنیم و حرفی برای گفتن داشــته باشیم. سبک 
غذایی ایرانی ـ اسامی بسیار غنی است و می توانیم 
آن را به زیبایی در خارج از کشــور بیان کنیم. البته 

متأسفانه در این حوزه همیشه عقب هستیم.

 BBBBدر حوزه طب سنتی چه؟  
متأسفانه ما در این حوزه هم ضعیف عمل کرده ایم. 
حوزه طب جدید بســیار پیشــرفت کرده است. ما 
نمی توانیم پیشــرفت ها را نادیده بگیریم؛ اما طب 
ســنتی هم دارای ظرفیت های بسیار قوی است که 
مکمل طب جدید اســت؛ یعنی در جاهایی طب 
جدید می تواند بسیار خوب عمل کند و در جاهایی 
طب سنتی. به نظر بنده مشکل اساسی ما این است 
که در حوزه فرهنگی کار نکردیم که تعامل بین این 
دو تا وجود داشته باشد؛ یعنی بزرگان طب سنتی و 
بزرگان طب رایج، در کنار هم سر یک میز بنشینند 
و یک گفتمان در حوزه ســامت جسمی کشور راه 

بیندازند؛ اما متأسفانه یک طرفه است. 
گایه من این اســت که در تمامی این حوزه ها 
بحث فرهنگی و رســانه ای جدی گرفته نمی شود. 
می توان با اســتفاده از ابزار رسانه ای بسیاری از این 
مســائل را در کشــور جا انداخت؛ امــا بی رغبتی 
مسئوالن به این حوزه ها، مستندسازان و فیلم سازان 
را نیز بی انگیزه می کند. من 9ـ 8 سال پیش مستندی 
به نام »شریان« ســاختم که در این سریال با وجود 
اینکه در فضای مجازی و جاهای مختلف پخش شد 
و مورد استقبال مردم قرار گرفت، اما یک بار پخش 
شد و بعد در آرشــیو خاک خورد. این به این دلیل 
اســت که این حوزه چندان جدی گرفته نمی شود و 
دغدغه مسئوالن نیست؛ زیرا به این امر واقف نیستند 
که اگر االن بر روی چنین کارهایی ســرمایه گذاری 
کننــد و کار فرهنگی انجام دهند، ســال های آینده 

کشورشان را به نوعی ایمن می کنند. 

 BBBB یکی از حوزه های بسیار مهم سالمت  
درباره سالمت آب وهواست؛ متأسفانه 
ما در این حوزه نیز سال هاســت که کار 
جدی رســانه ای ندیده ایم؛ نه مســتند 
خوبــی و نــه گزارش های جــان دار و 

تمیزی. 
این را هم از کم کاری مستندســازان و هم کم کاری 
مســئوالن می دانم. ما منافعی داریم که در تمام دنیا 
به نام منافع ملی اســت. وقتی توجه به سمت منافع 
ملی باشد، باید به ســمت استفاده از ظرفیت ها در 
حوزه های مختلف برویم و آنهــا را بالقوه و به روز 
کنیم. در حوزه آب وهوا هنوز نتوانســته ایم الگوی 
مصرف درستی برای مردم تعریف کنیم؛ چون رسانه 
ما بیشــتر حرف می زند تا عمل کند. چند سریال و 
مستند خوب هزینه نکرده است. چرا چندین شبکه 
در کشورهای خارجی به صورت رایگان 24 ساعته 
به زبان فارســی برای ایران برنامه پخش می کنند؟ 
 مهم اســت و انگیزه ای پشــت آن وجود دارد 

ً
حتما

که میلیون ها دالر هزینه می کنند تا چیزی برداشت 
کنند. مدیرانی که هستند، متأسفانه راهبرد رسانه ای 
ندارند. اگر ما در مــورد آب وهوا و الگوی مصرفی 
درســت مدیر تربیت شده ای داشته باشیم که بتواند 
 
ً
برنامه بدهــد و فراخوان بگذارد و هزینه کند، قطعا
بسیاری از مشکات نیز حل خواهد شد. در حقیقت 
باید بدانیم هر یک تومان پولی که در حوزه فرهنگی 
و حوزه رسانه ای برای ارتقای سطح جامعه و ارتقای 
فرهنگی جامعه و جلوگیری از تهاجم فرهنگی هزینه 
کنید، مطمئن باشــید ارزش افزوده اش صدها برابر 

بیشتر باز می گردد.

تهاجمفرهنگی
بهسفرهمردمرسیدهاست

 سعید کاظمی، سازنده مستند شریان در گفت و گو با صبح صادق

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

این روزها اگر چرخی در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام بزنید، با صفحات بسیار عجیبی روبه رو خواهید شد. صفحاتی که بالگرهای آن مردم را به خوردن بیش از حد 
تشویق کرده و غذاهای عجیب و غریب را معرفی می کنند. بعضی به رستوران های به اصطالح خودشان الکچری می روند و فست فودهای حجیمی را تبلیغ می کنند که گاهی 
تصور خوردن نصف آن نیز دور از ذهن است. با این حال، همین بالگرها و همین فضای مجازی آن چنان دارد سبک غذایی مردم را به سمت نامناسب و دور از سبک غذایی 
ایرانی خودمان پیش می برد که شاید دور نباشد روزی که نسل ها جابه جا شوند و دیگر بوی غذای ایرانی در خانه های مان نپیچد و جایش را غذاهای بسته بندی بگیرد با مواد 
افزودنی به آن. این در حالی است که فرهنگ غذایی و صد البته دارویی یک کشور نشان دهنده هویت یک کشور به شمار می آید؛ هویت تاریخی و حتی علمی یک کشور. 
بنابراین از بین رفتن الگو و سبک غذایی یک کشور را می توان نابودی بخشی از فرهنگ آن کشور دانست. بنابراین اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا به سراغ سعید 
کاظمی برویم، مستندسازی که یکی از کامل ترین مستندهای طب سنتی به نام »شریان« را در کارنامه هنری خود دارد. مستندی هفت قسمتی که از شبکه افق نیز پخش شد.
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جبهه

   یادداشت    

دبیرجغرافیا!

هر روز صبح که از سرمای حیاط ُپر درخت 
و ســرد النه جاسوســی ســابق آمریکا به 
گرمای مطبوع ساختمان اداری سفارتخانه 
و کاس های مــان پنــاه می بردیــم، دیوار 
بزرگــی روبه روی مان بود کــه حدود صد 
عکِس قاب گرفته شــده را رویش چسبانده 
بودند. دبیرستان مان بیشــترین شهید را در 
بین آموزشــگاه های تهران و شاید کل ایران 
داده بود. اغلب عکس ها، نوجوانانی را نشان 
می داد که با لباس ســبز پاسداری، جلوی 
پرده ای قرمز نشســته بودند تا اولین عکس 
دوران تحصیل دبیرستان شان را ثبت کنند. 
وارد راهرو که می شــدیم، انــگار صد نفر 
نشسته بودند و با صد جفت چشم،  مراقب 
ما بودند. زنده بودن شــان از پشــت همان 
قاب های دور طایی قابل تشــخیص بود. 
سه چهارتای شان، چشــم های پرنفوذتری 
داشتند. بی هوا نگاه مان را جذب می کردند و 

حواس مان از بقیه قاب ها پرت می شد. 
دبیرهای دبیرســتان به دو دســته کلی 
تقسیم می شــدند: یا جوان بودند یا مسن. 
دبیرهای مســن و سالخورده که اغلب چند 
سالی از بازنشستگی شان می گذشت، جزء 
کارکشــته ترین دبیران شهر تهران بودند که 
به دلیل فضا و اهمیت دبیرستان سپاه تهران 
حاضر بودند به صورت حق التدریس، با آن 
سن و سال بیایند و پای تخته سیاه، یک ساعت 
و نیم برای مان ادبیات و زیست شناسی و... 
درس بدهند. دبیران جوان اما عضو ســپاه 
بودند و حتی در صبحگاه های رســمی، با 
لباس و درجه حاضر می شدند. در بین دبیراِن 
جوان، مردی بلندقد، خوش پوش و منظم با 
ته لهجه دزفولی حضور داشت که محاسنش 
را همیشــه بیشــتر از عرف آن روزها کوتاه 
می کرد. در همان دیدار اول می شــد فهمید 
پاســدار نیســت. در تدریس زمین شناسی 
و جغرافیــا تبحــر زیادی داشــت. بعدها 
فهمیدیم آن سال ها که هنوز خیلی از میزها 
و منصب ها در سازمان های مهم و تأثیرگذار 
توسط نیروهای انقابی پاکسازی نشده بود، 
کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه بود 
و به ِچندرغــاز حق التدریس معلمی نیازی 
نداشت. از همان اولین روزهای مهر ۱373 
که درس های مان شروع شد، این سؤال توی 
چشم های ما دانش آموزان سال اول تجربی 
بود کــه این بنده خدا را چــه به تدریس در 
دبیرستان ســپاه تهران؟! دی ماه همان سال 
بود که یک اتفاق، خیلی از ســؤال های مان 
را جواب داد. آقای دبیر زمین شناسی، افتاده 
بود دنبــال رتق و فتق امور بــرای برگزاری 
اولین یادواره شــهدای دبیرســتان و اصرار 
داشت آن را در شب ۱9 دی ماه و همزمان با 
سالگرد عملیات کربای ۵ برگزار کند. نامه 
درخواســت امکانات و دعوت از مهمان ها 
را برای مدیر دبیرســتان نوشت و بچه هایی 
را که دســتی بر کارهای فرهنگی داشتند، 
از پایه های مختلف جمع کرد تا متوجه مان 
کند بار اصلــی برنامه را خودمــان باید به 
دوش بکشــیم. کار مهم یادواره هم افتاد بر 
عهده خودش؛ دعوت از سردار فرماندهی 
کل سپاه برای سخنرانی... یادواره عملیات 
کربای پنج، آن ســال به خوبی برگزار شد 
و بازتاب زیادی در رســانه ها به ویژه رادیو و 
تلویزیون داشت؛ اما برای ما دانش آموزان، 
یک کشــف متفاوت داشــت. تازه فهمیده 
بودیم آقای دبیر جغرافیا و زمین شناســی با 
آن ســر و وضع متفاوت، رزمنده لشــکر 7 
ولی عصر خوزستان بوده و اتفاقا یادگار هایی 
از کربای ۵ روی بدن و ریه هایش ثبت شده 
است. حاال اشتیاق همه ما دانش آموزان اول 
تجربی به زنگ جغرافیا و زمین شناسی، طور 

دیگری شده بود.

حاج آقا از همان ســالی که در منطقه سوریه جنگ 
بود، می خواســت برود آنجا. سال ۱394 که سردار 
حاج حسین همدانی شهید شــدند، حاج آقا رضا 
در ســنندج بود. ساعت ۱2 شــب یکی از دوستان 
تماس گرفت با من که حاج حســین شــهید شده. 
پسرم محمدحسین این حرف را شنید و زنگ زد به 
حاج آقا. حاج رضا گفت: گوشی را بده مادرت. گفتم 
همسر ســردار همدانی شمال هستند، می خواهند 
صبح به شان بگویند. دیدم شروع کرد به گریه کردن؛ 
بلند شد آمد تهران؛ نایستاد؛ طاقت نیاورد... موقعی 
که حاج حسین همدانی شهید شد، یک پیام داده بود 
به گوشی خود حاجی و نوشته بود: حاج حسین! تو 
رو به خدا دست من رو هم بگیر. خاصه مقدمات 

رفتن حاج رضا درست شد...
نزدیک های اربعین، چند ســال بود که بچه های 
پادگان ولی عصــر، کاروان زیارتی می بردند. حاج 
آقا هم دو سه سالی بود همراه شان می رفت. خاصه 
قرار شــد ما هم با این کاروان برویم. یک باره بهش 
گفتند می خواهیم برویم ســوریه. حاج رضا گفت 
من کربا نمی روم، می روم ســوریه. ما کارهای مان 
را برای ســفر کربا کرده بودیم؛ اولین سفر اربعین 
پسرم بود و خیلی ذوق و شــوق داشت. گفتم چرا 
سفر کربا را کنسل کردی؟ گفت می خواهیم برویم 
سوریه، به محمدحســین یک طوری بگو که اذیت 
نشود... محمدحســین هم وقتی دید نمی خواهیم 

برویم اربعین، خیلی ناراحت شد.
فردا که حاج رضا رفت سر کار، آقای سیدمحمود 
حســینی که فرمانده تیپ بود و حــاج آقا معاونش 
بــود، زنگ می زند و می گوید بیا برویم کربا، وقتی 
برگشتیم با هم برویم ســوریه. بعد از پادگان به من 
زنگ زد که خانم! کربا جور شــد، سوریه را بعدا 

می روم. بعدش دعاهای محمدحســین را برایش 
تعریف کردم.

خاصه رفتیم کربا و برگشــتیم. روزی ما شد 
آن ســال که با هم به کربا برویم. همه دوســتانش 
هم می گفتند حاجی آن ســال حال و هوای دیگری 

داشت.
دیگه آمد اجازه اش را گرفت از ستاد راهیان نور 
و گفت من می خواهم بروم برای سوریه. دو هفته ای 
هم در پادگان ولی عصر به نیروهای شان آموزش داد؛ 
چون حاج آقا در ادوات کار می کرد، به کار ادوات و 

توپخانه وارد بود. 
روزی که می خواســت برود، یک آدم عجیب و 
غریبی شــده بود؛ اصا بال و پر باز کرده بود. باید 
ســاعت 8 می رفت پادگان؛ ســاعت ۵ صبح بلند 
شــد. حتی نمازش را هم در خانه نخواند؛ بچه ها 
را بیدار کرد، خداحافظی کرد؛ نمازش را هم رفت 
در مسجد محله )امام حســن مجتبی)ع(( خواند. 
اینقدر که اشتیاق داشت و روی پایش بند نبود. عجله 
داشت برای رفتن. پســرم آقا رسول همانجا به من 
گفت: مامان! بابا رفت، ولی برگشتی ندارد.. گفتم: 
یعنی چی؟... من به حساب شوخی گذاشته بودم. 
صبح رفته بود پیش دوستش و به او هم گفته بود که 
حسین! بابام رفت؛ ولی فکر نمی کنم دیگر برگردد. 
بابام آنقدر عجله و اشتیاق داشت برای رفتن که خدا 
 چیز عجیبی بود. این همه مسافرت 

ً
می داند؛ اصا

رفته، مأموریت رفته، اما ما چنین اشتیاقی ازش ندیده 
بودیم... همان هم شد. 

اتفاقا همان شــبی که می خواســت فردایش به 
ســوریه برود، روز قبلش خانه مادرش بود. رفته بود 
خداحافظی کند. تا آن موقع خانواده اش نمی دانستند 
می خواهد برود. آن شب خواهرهایش هم آمدند. آن 
شب اینقدر گفت و اینها خندیدند که خدا می داند. 
بعدها شــوهر خواهرش می گفــت که من تعجب 
کردم چرا آن شب حاج رضا این کار را می کرد، فقط 

می گفت و بقیه می خندیدند و شاد بودند. تا ساعت 
دوازده نیمه شــب خانه ما بودند. آن شــب، شب 
عجیبی بود برای حاجی؛ آنقدر که او ذوق زده شده 
بود. خداوند روزی اش کرده بود که برود آنجا، مزد 

اربعینش را بگیرد و بیاید...
وقتی رفت به سوریه، هفته اول تماس نداشتیم؛ 
بعدش تقریبا هر شــب در تماس بودیم. تهران که 
بود برای راهپیمایی 22 بهمن حتما باید از شــب 
قبــل می رفتیم خانه مادرش، چــون آنها در حوالی 
میــدان آزادی بودند و صبح، راحت می رفتیم برای 
راهپیمایی. بعضی مواقع هم 22بهمن برای سالگرد 
شــهید عبادی از فرماندهان لشــکر 27 می رفتیم 
مشــهد. سه شــنبه که زنگ زد گفتــم، دیدی برای 
22 بهمــن نیامدی! گفت: چوب خط می کشــی و 
روزشــماری می کنی؟ گفتم: بله، چوب خطت پر 
شده، یک ماهت تمام شده، بیا دیگه. گفت: می آیم. 
گفتم: پس چهارشــنبه زنگ بــزن خانه مادرت، ما 
می رویم آنجا. پنجشنبه می خواهیم برویم راهپیمایی.
چهارشنبه رفتیم، ولی همه اش دلشوره و استرس 
داشتم. پنجشــنبه رفتیم راهپیمایی، اما حاج رضا 
دیگر زنگ نزد؛ گویا عملیات بوده و دیگر نتوانسته 
زنگ بزند. تماس سه شــنبه آخرین صحبتش با من 
بود. صبح پنجشــنبه که ما در راهپیمایی 22 بهمن 
بودیم، 8 صبح حاج رضا شــهید شده بود و ما خبر 
نداشتیم. دوستانش و یک تعداد از مردم می دانستند، 

ولی ما نمی دانستیم. 
رفتم در میدان آزادی، همان جایی که با حاج آقا 
می نشستیم. خیلی بی تاب بودم. فردایش جمعه هم 
دیدم آرام و قرار ندارم و نمی توانم بنشینم. روز بیست 
و سوم بهمن از صبح، تلفن ها شروع شد. دوستانش 
مدام زنــگ می زدند. یکســری از بچه های محله 
قدیم مان زنگ زدند به پسرم که چند تا از عکس های 
بابــات را می خواهیم. حاج رضــا چند تا عکس 
فرســتاده بود برای گوشی بچه ها و گفته بود به هیچ 

وجه این عکس ها را برای کســی نفرستید. رسول 
همان عکس ها را برای دوستان حاجی فرستاده بود. 
می دیدم مدام مردم دارند به خانه همسایه مان که 
مدیر ســاختمان بود، می روند و می آیند. فکر کردم 
می خواهند شارژ ســاختمان را بدهند، نگو دارند 
می رونــد و می آیند که ببینند در خانــه ما چه خبر 
است؟ ما خبر داریم یا نه؟ همه همسایه ها از شهادت 
حاج رضا خبر داشــتند، غیر از خود ما. کسانی که 
اصا به ما زنــگ نمی زدند در آن فاصله به ما زنگ 
می زدند. خیلی جالب بود برای مان. یکی از دوستانم 
هول شده بود و می خواست من را آرام کند که گفت 
»آن سری هم که حاجی تصادف کرد، چیزی نشد 
که...« گفتم چه ربطی داشت این حرف به آن حرفی 

که من گفتم؟! دلم گرفته بود.
گوشــی حاج آقا دستم بود، داشــتم همین طور 
نگاهش می کردم که زدم و اینترنت باز شــد؛ دیدم 
اســم حاجی و پنج شــش تا از شــهدای دیگر را 
نوشــته اند. یکی دو هفته قبلش هم شایعه شده بود 
که حاج آقا شــهید شده، بعد تماس گرفت و گفت: 
من زنده ام. اینها را شایع کرده اند... گفتم حتما اینها 
هم مثل سری قبلی شــایعه است. خاصه شب پر 
اضطرابی گذراندیم و فهمیدیم که حاجی شــهید 

شده. سه روز اول می گفتند پیکر االن می آید. 
حتی در امامزاده صالح تجریش هم برایش مزار 
آماده شده بود. بعد از سه روز گفتند تکفیری ها پیکر 
را با خودشــان برده اند. انگار پیکر را یک مقدار آن 
طرف تر دفن کرده بودند. ایــران برای تبادل تاش 
می کرد که انجام نشد؛ تکفیری ها می خواستند پول 
بگیرند. تبادل انجام نشد و پیکر حاج رضا همانجا 

ماند...
ســردار مدافع حرم، شهید حاج رضا فرزانه 22 
بهمن 1394 در روستای هوبر سوریه به شهادت 
رســید و شش ســال بعد در 22 مرداد 1400، 

پیکرش در بهشت زهرای تهران آرام گرفت.

پنجشنبه ها هر هفته، تنها جایی که آرامم می کرد، گلزار شهدا 
بود. به سختی با صندلی چرخدار می توانستم خودم را به آنجا 
برســانم. گاهی حتی برای رسیدن کنار مزار دوستان شهیدم با 
مشکل روبه رو بودم. در سال های جوانی و بعد از جنگ که همه 
دوســتانم، زندگی جدیدی آغاز کردند، من به ظاهر زمین گیر 
بودم، اما... . حاال بعد از سی سال، می بینم چیزی از همرزمانم 
کم ندارم. اگر چه از قافله شــهدا جا ماندم، اما خوشحالم که 
راه شان را ادامه دادم و با همه سختی ها و بن بست ها جنگیدم... 

باهمهسختیهاجنگیدم
   قاب    

کتاب »حاج قاســمی که من می شناســم« اثر »سعید عامیان« 
شامل روایت های حجت االسام علی شیرازی از سیره و زندگی 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که انتشارات خط مقدم آن 
را منتشر و راهی بازار نشــر کرده است. دوستان و یاران بی شمار 
شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، هر یک، شناختی از او دارند. 
حجت االسام علی شــیرازی هم در این کتاب، گذری به رفاقت 
38 ساله اش با سردار سلیمانی کرده تا شناخت خود را از این شهید 
بازگو کند. این کتاب ثمره ۱9 ساعت گفت وگو با حجت االسام 
علی شــیرازی است. آشنایی وی با ســردار سلیمانی به سال های 
دفاع مقدس برمی گردد که تا روزهــای دفاع از حرم و فعالیت در 
سپاه قدس ادامه پیدا کرد. حجت االسام شیرازی حدود ۱۰ سال،  
نماینده ولی فقیه در نیروی قــدس بود و ارتباط تنگاتنگی با حاج 

قاسم داشت.

حاجقاسمیکهمنمیشناسم
   تازه ها    

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

روایت همسر سردار مدافع حرم شهید حاج رضا فرزانه از اشتیاق اعزام تا تماس آخر

تکفیریهابرایتحویلپیکرشهید
پولمیخواستند!

عالمه محمدی
راوی دفاع مقدس

خســتگی جســمی حاج قاســم زیاد بود. بعضی وقت ها به 
اینجا و خانه ما می آمد. حتی زمانی که ســردرد داشــت، به او 
می گفتم چند دقیقه اســتراحت کنید. خیلی کم اتفاق می افتاد 
که استراحت مختصری داشته باشد؛ چون از نظر روحی بسیار 
بانشــاط بود. یک بار به او گفتم: حاج آقا، شــما سال های قبل 
جوان بودید، اما حاال سن و سالی از شما گذشته است. چطور 
این کار ها را انجام می دهید؟ به من گفت: از آنجا که فاصله ای 
میان این دوره ها نیفتاده است، هیچ گاه فرصت فکر کردن به این 
را که عمر من رو به افزایش است، نداشتم؛ لذا من در کار همان 
نشــاط و شــادابی اول جنگ و جوانی را دارم. می دانید که من 
خیلی به شــهادت عاقه دارم. دوست دارم شهید شوم؛ اما من 
شهادتی را می خواهم که ذره ذره بدنم را تحت تأثیر قرار دهد 
و چیــزی از من باقی نماند. دلم می خواهد مثل آقای )آیت الله 

سیدمحمدباقر( حکیم شهید شوم و چیزی از من باقی نماند.
راوی: محمود خالقی )دوست و همرزم شهید سردار حاج قاسم سلیمانی(

مثلآقایحکیم
   خاطره    
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 BBBB جناب آقای زارعی، لطفا درباره ســابقه  
فعالیت شــرکت صدرا و توانمندی این 

شرکت برای مخاطبان ما توضیح دهید.
شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( با هدف ساخت 
و تعمیر کشتی، در ســال ۱347 در بوشهر با تعمیر و 
ساخت انواع شــناورهای دریایی فعالیت خود را آغاز 
کرد و در ســال های پس از انقاب بنابر نیاز روزافزون 
و تقاضای حاکم در بــازار خلیج فارس و دریای خزر 
فعالیت خود را در صنایع فراســاحل گسترش داد. در 
حال حاضر، این شــرکت به جامع ترین و کامل ترین 
امکانات برای طراحی، مهندســی، ســاخت، حمل 
و نصب انواع ســازه ها و شــناورها مجهز اســت و با 
کارخانه ها و تجهیزات دریایی در بوشــهر و مازندران 
خدمات وسیعی را در زمینه طراحی پایه، مقدماتی و 
تفصیلی و همچنین خدمات مهندســی ساخت برای 
انواع کشــتی ها، تأسیسات فراســاحلی نفت و گاز، 

بندرسازی و پروژه های زیربنایی انجام می دهد. 

 BBBB زمینه کاری صدرا و اهم فعالیت های این  
شرکت در حوزه ساحل و فراساحل کدام 

هستند؟  
شــرکت صدرا در حوزه فراســاحل، حمل و نصب 
تأسیســات دریایــی و حــوزه خشــکی و زیربنایی 
فعالیت های گوناگونی را در زمینه طراحی و ســاخت 
EPC( ( اجرا می کند کــه از مهم ترین آنها می توان به 

این موارد اشاره کرد:  ـ  ساخت و تعمیر انواع کشتی ها 
شامل کانتینربر، نفت کش، یدک کش، لوله گذار و...؛ 
ـ ســاخت ســکوهای حفاری دریایی )نیمه شناور و 
خودباالبر(؛ـ  ســاخت و نصب انواع سکوهای ثابت 
دریایی نفت و گاز )فرآورش، سرچاهی، زیست و...(؛

ـ لوله گذاری و کابل گذاری در دریا؛ـ  احداث تأسیسات 
فرآورشــی و پاالیشــگاهی نفت، گاز و پتروشیمی؛ـ  
احداث خطوط لوله نفت و گاز در خشکی؛ ـ اجرای 
طرح های زیربنایی عظیم؛ ـ اجرای سازه های فوالدی 
مقیــاس بزرگ؛ـ  احــداث انواع ســازه های بتنی در 
دریا و زیر بســتر دریا؛ـ  احداث بندر و پایانه بارگیری 
فرآورده های نفتی؛ـ  خدمات طراحی و مهندسی بابت 

تمام فعالیت های فوق.

 BBBB با توجه به ظرفیت جغرافیایی کشــور و  
حضور شرکت صدرا در جنوب و شمال 
کشور، لطفا بفرمایید شرکت صدرا در هر 
یک از ایــن دو موقعیت چه فعالیتی هایی 

انجام می دهد؟
شــرکت صدرا در دو موقعیت جنوب و شمال کشور 
حضور جدی دارد و یارد جنوب و شمال این شرکت، 
در خلیج فارس و دریای خزر مســتقر است و توانسته 
تاکنون دستاوردهای فراوانی را در این دو منطقه برای 
کشور به ارمغان آورد. کارخانه کشتی سازی و فراساحل 
جزیره صدرا در جنوب شهرســتان بوشهر قرار دارد. 
ایــن یارد بیش از ۱۶۰ هکتار مســاحت دارد و دارای 
یک دیواره ســاحلی )اســکله( به طــول 3۰۰ متر با 
عمق آب 7 متر و 3 اســکله بارگیری به روش لغزشی 
Skidding(( اســت. جزیره صدرا از طریق جاده و پل 

احداث شده به خشکی متصل شــده است. شرکت 
صدرا، طرح توســعه کشتی ســازی خود را در قالب 
ایجاد یک کارخانه کشتی ســازی بــه منظور افزایش 
قابلیت ها و ظرفیت ســاخت شــناور، در این جزیره 

صنعتی اجرا کرده که شــامل حوض خشــک با ابعاد 
۱2×۵۰ ×3۰۰ متر و با ظرفیت ســاخت کشتی های 
 مجهز و مدرن 

ً
تــا ۱۵۰ هزار تن و کارگاه هایــی کاما

مربوط به این امر اســت. از جملــه پروژه هایی که در 
این کارخانه انجام شــده، می توان به ساخت بخشی 
از شــناور بارج FLBـ۱24 به منظــور حمل و نصب 
PLB ســکوهای دریایی و شــناور لوله گذاری در دریا

ـ۱32 و ســاخت دو فرونــد نفتکــش ۱۱3 هزار تنی 
افراماکس در این کارخانه اشاره کرد. همچنین شرکت 
صدرا یک کارخانه کشتی سازی دیگر در بوشهر دارد. 
این کارخانه با مساحت حدود ۱۶۶/۰۰۰ متر مربع با 
دیوار ساحلی به طول بیش از 2۵۰ متر و حداقل عمق 
آب 4/۵ متر، قابلیت بــه آب اندازی و باال آوردن انواع 
شناورهای فلزی با حداکثر ظرفیت ۶۰۰ تن به وسیله 
سینکرولیفت Syncrolift( ( و با ظرفیت پارکینگ ۱۵ 
شناور را دارد.کارخانه سکوساز بوشهر نیز در نزدیکی 
کارخانه کشتی سازی و جزیره صدرا به مساحت بیش 
از 4۰۰ هــزار متر مربع با 2۰۰ متر دیوار ســاحلی و 
عمق آب ۶ متر و همچنیــن کارگاه های مدرن مجهز 
به سیستم بارگیری سکوها شامل ۶ خط ریل هر یک 
به طول۱۵۰متر به ظرفیت۱2۰۰ تن و سیستم لغزشی 

Skidding(( بارگیری به ظرفیت 3۵۰۰ تن است.

 BBBB کارخانه دریای خزر این شرکت در کدام  
منطقه واقع شده است و چه فعالیت هایی 

در این کارخانه انجام می شود؟ 
کارخانــه دریــای خزر در ســاحل دریــای خزر در 
شهرستان بهشــهر واقع شده اســت. این کارخانه با 
مساحتی بالغ بر ۵۱ هکتار، دارای یک دیوار ساحلی به 
طول بیش از ۱۰۰۰ متر با حداقل عمق آب ۵/۵ متر و 
یک واحد سیستم باالبر کشتی Syncrolift( ( با ظرفیت 
اسمی 38۰۰ تن و همچنین دو واحد اسکله پهلوگیری 

تانکرها به ظرفیت ۵۵۰۰ تن است.

 BBBB شــرکت صدرا در زمینه کشتی ســازی 
چــه توانمندی هایــی دارد و تاکنون چه 

دستاوردهایی برای کشور داشته است؟
رشد تقاضای جهانی برای ساخت کشتی در سال های 
اخیر زمینه ورود صدرا به بازار جهانی را نیز فراهم کرده 
است که ساخت کشتی های ۱۱3 هزار تنی افراماکس به 
سفارش کشورهای خارجی، از آن جمله است.تاکنون 
یک فروند از این کشــتی ها در جزیره صدرا ســاخته 

و تحویل شــده اســت و دومین فروند نیز تا پایان سال 
جاری راه اندازی و تحویل خواهد شــد.برای ساخت 
این کشــتی، حدود ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و یک 
هزار و ۵۰۰ نفر به طور غیرمســتقیم در دو سال اخیر 
مشغول به فعالیت بوده اند و اشتغال زایی شده است.این 
نفتکش غول پیکر به صورت EPC در قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( سپاه با ظرفیت 7۵۰ هزار بشکه در 
شرکت صدرا ساخته شد و می توانیم به جرئت اعام 
کنیم، امروز برای ســاخت هرگونه کشتی به بیرون از 
کشور نیاز نداریم. شرکت صدرا با حمایت های قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه قادر است هرگونه 
شناور غول پیکر نفتی، تجاری، رزمی، صیادی و... را 
بدون نیاز به بیرون از کشور بسازد.فعالیت های بخش 
کشتی سازی شرکت صدرا شامل ساخت و تعمیر انواع 
شناورها، از جمله کشتی های نفت کش، حمل کاال، 
ماهی گیری، یدک کش، لندینگ کرافت و لوله گذار در 
کارخانه های کشتی سازی بوشهر، کشتی سازی جزیره 

صنعتی صدرا و مجتمع دریای خزر است. 

 BBBB در زمینه ســاخت ســازه های فراساحل  
و از جمله ســاخت سکوهای دریایی نیز 
شرکت صدرا توانست افتخارات زیادی 
برای کشور ایجاد کند. لطفا در این زمینه 

هم توضیح دهید.
اجرای سازه های دریایی، همواره از صعوبت خاصی 
برخوردار اســت؛ اما قرارگاه و شرکت صدرا توانسته 
خودکفایی کشور در این صنعت را تا حد زیادی ارتقا 
بخشد و حضور پیمانکاران خارجی را در این عرصه 
کم رنگ کند. از توانمندی های شــرکت صدرا در این 
حوزه می توان به ساخت و نصب انواع سکوهای ثابت 
دریایی و خطوط لوله و کابل دریایی و ســاخت انواع 
سکوهای حفاری نیمه شــناور و خودباالبر اشاره کرد. 
مهم ترین دستاوردهای قرارگاه در این حوزه نیز ساخت 
 با وزن 23 هزار تن 

ً
همزمان۱۰ سکوی دریایی مجموعا

و یک سکوی حفاری نیمه شناور آب های عمیق است.
عاوه بر ساخت این ۱۰ سکو در حوزه پارس جنوبی، 
۱۰ جکت، ۱۰ ســه پایه نصب مشــعل )فلر(، ۱۰ پل 
ارتباطی ســکو و فلر، به صورت مهندسی، تأمین کاال 
و ســاخت EPC( ( و با تکیه بر ظرفیت و توان داخلی 
کشور در شــرکت صدرا انجام شده است. همچنین 
صدرا اولین و تنها سازنده ریگ های حفاری دریایی در 
کشور است و دکل ایران خزر و سکوی ایران امیرکبیر از 

جمله مهم ترین دستاوردهای این شرکت در حوزه نفت 
و گاز فراساحل کشور به شمار می آید.

 BBBB آیا فقط ســاخت این ســکوها بر عهده  
شرکت صدراست یا حمل و نصب آنها را 

نیز شرکت صدرا انجام می دهد؟
بله. تمام این مراحل را شــرکت صدرا انجام می دهد. 
در واقع ســاخت، بارگیری، حمل و نصب سکوها از 
حساسیت و دقت باالیی برخوردار است و به تجهیزات 
خاصــی نیاز دارد که در توان شــرکت های محدودی 
در جهان اســت؛ اما شرکت صدرا با در اختیار داشتن 
تجهیزاتی، از جمله شناورهای تا 2۰ هزار تنی حمل 
سکو و جرثقیل های 4 تا ۵ هزار تن و نیز توان مهندسی 
باال، ایــن فناوری برتــر )highـtech( ( را بومی کرده 
و از انحصار کشــورهای اروپایــی و آمریکایی خارج 
کرده اســت.در گذشته ســکوهای دریایی به صورت 
صد درصدی در خارج از کشــور ساخته می شد؛ اما 
ثمره اعتماد به توانمندی شــرکت های داخلی، انجام 
سخت ترین و حســاس ترین پروژه ها در داخل کشور 
اســت که برای نمونه می توان به ســاخت ۱۰ سکوی 
میدان گازی پارس جنوبی اشــاره کرد که برای اولین 
بار تمام مراحل ساخت آن شامل طراحی، تأمین کاال، 
ســاخت، بارگیری، انتقال، نصب، پیش راه اندازی و 
راه اندازی در یک شــرکت ایرانی انجام می شود و این 
دســتاوردی اســت که در دل تحریم ها حاصل شد و 
نتیجه آن رســوب دانش برای ماست. در زمان حضور 
شرکت های خارجی، از جمله ِانی، توتال، شل و... در 
پارس جنوبی، ما به عنوان پیمانکار جزء و زیرمجموعه 
این شــرکت ها، چنین اموری را انجــام می دادیم؛ اما 
بعد از تشــدید تحریم ها و خالی کردن عرصه کار از 
سوی این شــرکت ها در پارس جنوبی، نگاه ها به توان 
درون زای کشــور سبب شد تا ما رســالت اجرای این 
پروژه های بر زمین مانده را در خود احســاس کنیم و با 

تمام توان وارد عرصه اجرای این پروژه ها شویم.

 BBBB بــا توجــه بــه اینکــه اجــرای چنین  
پروژه های عظیمی به اخذ استانداردها و 
گواهینامه های ملی و بین المللی نیاز دارد؛ 
آیا شــرکت صدرا در ایــن زمینه اقدامی 

انجام داده است؟
بله. شــرکت صدرا با تاش مستمر در جهت ارتقای 
سطح فناوری با رعایت اســتانداردهای بین المللی، 
در ســال ۱37۶ موفق به اخذ گواهینامــه ایزو 9۰۰۱ 
در زمینه های طراحی، ســاخت و نصب تأسیســات 
فراساحلی نفت و گاز، کشتی سازی، ساخت پایانه های 
نفتی، بندرگاه ها، حفاظت ساحلی و پل شد و متعاقب 
 ،ISO9۰۰۱:2۰۰8 آن گواهینامه هــای بین المللــی
 OHSAS۱8۰۰۱:2۰۰7 و   ISO۱4۰۰۱:2۰۰4
را اخذ کرد. واحدهای مهندســی صــدرا برای ارائه 
خدمات مهندســی در زمینه طراحی پایه، مقدماتی و 
تفصیلی و همچنین خدمات مهندســی ساخت برای 
انواع کشــتی ها، تأسیسات فراســاحلی نفت و گاز، 
بندرسازی و پروژه های زیربنایی سازماندهی شده اند 
و به سیســتم های مدرن ســخت افزاری و نرم افزاری 
مجهز هســتند. مجموع نیــروی انســانی مجرب و 
توانمند شرکت در کنار تجهیزات مدرن و منحصر به 
فرد توانسته اند مجموعه ای بی نظیر از نیروی انسانی و 

امکانات را برای عرصه صنعت کشور رقم بزنند. 

توسعه میدان گازی پارس جنوبی با هدف تأمین تقاضای رو به رشد گاز طبیعی، تزریق به میادین نفتی، صادرات گاز و میعانات گازی و نیز تأمین خوراک پتروشیمی ها یکی از مهم ترین نیازهای کشور در سال های اخیر بود که 
به همت متخصصان قرارگاه خاتم االنبیاء انجام شد. در همین زمینه و برای بررسی این دستاورد بزرگ با مهندس علی زارعی، مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 

گفت وگویی انجام دادیم و در خصوص سابقه و حوزه های کاری این مجموعه عظیم صحبت کردیم.

میدانگازی
9700کیلومترمربعی

میدان گازی پارس جنوبی دارای مساحتی 
حدود 97۰۰ کیلومتر مربع اســت و حدود 
آن در آب هــای  37۰۰ کیلومتــر مربــع 
جمهوری اسامی ایران قرار دارد. این حوزه 
عظیم گازی حدود 8 درصــد گاز جهان و 
حــدود 47 درصد از ذخایر گاز کشــور را 
شامل می شود. هرچند سهم ایران یک سوم 
از این حوزه گازی اســت؛ ولی این تقسیم 
از نظر جغرافیایی اســت؛ چون برداشت از 
این میدان به یك مسابقه شبیه است و میزان 
برداشت دو طرف به میزان سرمایه گذاری و 
توان برداشت از این حوزه مشترک بستگی 
دارد. ســال ۱377 دولــت ایــران به فکر 
بهره برداری از ذخایر خدادادی انرژی در این 
منطقه افتاد و به همین منظور برای برداشت 
از منابــع نفت و گاز حــوزه پارس جنوبی، 
طراحــی در 24 فاز پیش بینــی کرد و بنادر 
عسلویه و تنبک در 27۰ و 22۰ کیلومتری 
جنوب شرقی بوشهر به عنوان منطقه ساحلی 
برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه این 

میدان انتخاب شدند.
توســعه میــدان گازی پــارس جنوبی 
بــا هدف تأمیــن تقاضای رو به رشــد گاز 
طبیعی، تزریق به میادیــن نفتی، صادرات 
گاز و میعانات گازی و نیــز تأمین خوراک 
پتروشیمی ها بود و اتمام فازهای 24گانه آن و 
تولید بیش از 8۰۰ میلیون مترمکعب گاز در 
روز می توانست سود سرشاری را عاید کشور 
کند و ایران را در مســیر نیل به چشــم انداز 
صنعت نفــت و گاز ایــران در افق ۱4۰4 
قرار دهد.  این در شــرایطی بود که با تنگ 
شــدن حلقه محاصره اقتصادی بر کشور، 
شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی از جمله 
 HYUMDAI و   JGC، TOTAL، LG، ENI

که فازهای ابتدایی پارس جنوبی با مشارکت 
آنها انجام شده بود، به یکباره عرصه ساخت 
این فازها را خالی کردند و کشــورمان را با 
انبوهی از کارهای برزمین مانده و کوهی از 
پروژه های ناتمام تــرک کردند؛ اما فرزندان 
انقاب با نگاه به توان درون زای کشــور و با 
همت مضاعف و مدیریت جهادی، قدم در 
مسیر اعتای نام ایران نهادند و شانه خود را 
زیر بار سنگین اجرای این فازها قرار دادند تا 

به فتح قله های بلند دست یابند.
یکی از مجموعه های داخلی کشور که 
در این عرصه نقش ویژه ای داشت، شرکت 
صنعتی دریایی ایران موسوم به »صدرا« بود 
که از ظرفیت های خاص و مهم برای تولید و 
اشتغال در سطح کشور به شمار می رود و از 
جایگاه منحصر به فردی در تقویت اقتصاد 

دریامحور برخوردار است. 
این شرکت سهامی عام در طول دهه نود 
دستخوش بی تدبیری ها و سوءمدیریت های 
فراوانی شد و تا مرز نابودی پیش رفت؛ اما 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه با 
ورود به مدیریت این مجموعه صنعتی عظیم 
سعی کرد کشتی بر ِگل نشسته این شرکت 
را بعــد از ســال ها، از ورطه مشــکات و 
سختی ها بیرون بکشد و دوباره نور امید را در 
دل کارگران و سهامداران این شرکت روشن 
کند تا این شرکت دوباره بتواند فعالیت های 
سکوسازی و کشتی سازی خود را در شمال 
و جنوب کشور از سر بگیرد و صدای تولید و 
صنعت، بار دیگر از گوشه گوشه کارخانه های 

این شرکت به گوش برسد.
عمــده فعالیت این مجموعــه در زمینه 
ســاخت ســکوهای گازی پارس جنوبی و 
کشتی سازی اســت. بدون شک، حمایت 
دولت از چنین مجموعه هایی افزون بر ایجاد 
اشتغال در کشور، می تواند خودکفایی و بلوغ 
صنعتی را در عرصه سازندگی کشور متبلور 

کند.

مجید ترابی
 سرپرست روابط عمومی قرارگاه

ساختهمزمان
10سکویمیدانگازیپارسجنوبی

به همت متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در شرکت صدرا انجام شد
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پرسش: پسر 14 ساله ای دارم که هر هفته مبلغی پول در اختیارش می گذارم 

 اصال توجهی به این مســئله 
ً
و انتظار دارم کمی از آن را پس انداز کند؛ اما

ندارد، آیا باید او را ترغیب به پس انداز کنم و اینکه چگونه این کار را انجام دهم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز! باید بدانیم که نحوه مدیریت هزینه ها و درآمدها مهارتی 
است که نخست باید آموزش داده شود. بهترین فرصت سنین نوجوانی است. 
ابتدا الزم است والدین رویکرد اصلی شان را در هزینه های مالی معلوم کنند.  
قسمت عمده یادگیری فرزند شــما از آن چیزی است که در رفتار مالی شما 
می بینند، نه آنچه شــما به او می گویید. فرزندتان را در نحوه برنامه ریزی برای 
هزینه ها مشارکت دهید. وقتی به او پول توجیبی ماهیانه می دهید، او را متوجه 
کنید که خودش مسئول پولش هســت. پول توجیبی روزانه راهکار مناسبی 
نیست و باعث می شود نتواند پیامدهای تصمیم های اشتباه مالی خود را ببیند. 
یک راهکار این است که اگر در هزینه های مالی خود در این ماه صرفه جویی 
کند به او پول اضافه می دهید، اما اگر نتواند پول خود را تا آخر ماه حفظ کند، 
شــما از پول ماه بعــد او کم می کنید.  با این رفتار مســئولیت پذیری در قبال 
پول هایش را یاد می گیرد. گاهی خرید وسایل شخصی اش را به عهده خودش 
بگذارید. درباره خریدهای عمده مانند ماشــین و وسایل خانه با او مشورت 
کنید. درباره مســائلی مانند بیمه  یا هزینه های ماشین او را مسئول کنید؛ این 
کار شخصیت اجتماعی وی را تقویت می کند.  بهتر است نوجوانان در اوقات 
بیکاری خود به صورت پاره وقت مشــغول به کاری شوند، این فرصتی است 
که در حوزه مالی آموزش دیده و مهــارت بیاموزد و یاد بگیرد که درآمدزایی 
مشــکات خودش را دارد و برای پول ارزش قائل شــود. فراموش نکنیم که 
توانایی مدیریت مالی امری زمان بر است و به آزمون و خطا احتیاج دارد؛ پس 

به او فرصت اشتباه کردن بدهید.

   راه نرفته    

پسانداز

مدافعبیتالمال

در دفتر نشسته بودم که زنگ تلفن 
به صدا درآمد. گوشی را برداشتم، 
همســر حاج مصطفی بود. گفــت: »آقای 
رحیمیان! محمد رفته حوزه امتحانی و راهش 
خیلی دور اســت، اگر ممکن اســت یک 
ماشین بفرستید او را بیاورند.« من نیز بدون 
اینکه تیمسار متوجه شود، ماشین فرستادم تا 
فرزندش را از حوزه امتحانی به منزل برساند. 
شب که تیمسار به منزل می رود، از امتحان و 
چگونگی رفتن محمد به حوزه می پرســد. 
محمد می گوید: »بابــا، رفتنی خیلی اذیت 
شــدم؛ ولی موقع برگشــتن راحت آمدم، 
ماشینی از اداره آمد و من را تا منزل آورد.« به 
اتاق رفتم. تیمسار درحالی که عصبانی به نظر 
می رســید، رو به من کرد و گفــت: »آقای 
رحیمیان، شــما به چه حقی برا ی بچه من 
ماشین می فرستی، مگر ماشــین اداره برای 
بچه من است؟ از این پس حق نداری برای 
اعضای خانواده من ماشین اداره را بفرستی!«
به نقل از ستوان علی رحیمیان

سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی، 
در سال ۱328 در روستای قاسم آباد از توابع 
شهرســتان ورامین دیده به جهان گشود. در 
ســال ۱3۵9 به عنوان افسر خلبان شکاری 
در پایگاه شــکاری تبریز مشغول به خدمت 
بود که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز 
شد. در سال ۱3۶3 به سمت معاون عملیاتی 
پایگاه دوم شــکاری منصوب شــد. پس از 
شهادت سرلشــکر خلبان عباس بابایی که 
معاونت عملیات نیروی هوایی را عهده دار 
بود، شهید اردستانی به این سمت )معاونت 
عملیات نیــروی هوایی( برگزیده شــد و تا 
زمان شهادت، عهده دار این مسئولیت مهم 
بود. سرانجام در تاریخ ۱373/۱۰/۱۵ بر اثر 
سانحه هوایی، به همراه فرمانده فقید نیروی 
هوایی، سرلشکر شــهید منصور ستاری به 

آرزوی دیرینه اش رسید .

عطریکهجهانراگرفت

آنها نفهمیدند. نفهمیدند شیشه عطر را که 
بشکنی، رایحه آن تمام هستی را پر خواهد 
کرد. نفهمیدند آیینه بلوری را هزار تکه کنی، 
باز هم هر کدام شــان در گوشــه ای آیینه ای 
می شود. نفهمیدند نخل را که بی هوا ببری 
ریشــه می دواند و سراسر زمین را نخلستان 
می کند. نفهمیدند که دنیای کدخدایی شان 
جز یــک خیال خام نبود و دنیــای »بزن در 
رو« شان جز یک خواب پوچ. آنها نفهمیدند 
که مــرد میدان ما را شــبانه و ناجوانمردانه 
زدن، تاوان دارد. نفهمیدند و ما می خواهیم 
پای این نفهمی شان بمانند؛ چرا که بعد از هر 

شبی، سحری نزدیک است.
موالجان، یا صاحب الزمان)عج(، گلی 
از گلستان شما را شبانه چیدند؛ ولی غافل 
از این بودند که هزار گل نگاه شــان خیره به 
آنها بود. غافل از این بودند که هرجا بروند، 
هر جا که پنهان بشــوند، هــر جا که لباس 
عوض کنند شــناخته خواهند شد؛ چرا که 
دست های شان برای همیشه بوی عطر او را 

خواهد داد.

حسن ختام

   قبیله عشق    

امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: »تقوای خدا، کلید پاکی و درســتی و اندوخته  ای برای معاد و باعث 
آزادی از هر بندگی و رهایی از هر نابودی اســت. به وســیله تقواست که جوینده به مطلوبش می  رسد و 

گریزاِن )از عذاب و کیفر الهی( رهایی می  یابد و به خواسته ها می رسد.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 272، ح 5942

پاکی کلید
   صادقانه    

میان آرزوی تو و معجزه خداوند، دیواری است به نام بی اعتمادی...! اگر دوست داری به آرزویت برسی، 
با تمام وجود به او اعتماد کن. معنای اعتماد یعنی من خود را در کنار ســعی و تاشــی که دارم، به خدا 
می  سپارم و یقین دارم او برای من بهترین ها را رقم خواهد زد و قلب مان در آرامش است که خداوند هرگز 

بنده اش را تنها نمی گذارد. 

اعتمادبهخدا
   صبحانه    

   تلخند    
قاتالن شهید سلیمانی در زباله دان تاریخ گم و گور می  شوند.

تســبیح را چرخاند و بعد دســت های 
چروکیــده اش را بــاال آورد و صلوات 
فرســتاد و روی صورتــش کشــید. چشــم های 
بی فروغش به جایی نامعلــوم خیره مانده بود. زن 
جوان کنارش نشست و چند کشمش کف دست 
پیرزن گذاشت و استکان چای را تا جلوی لب های 

خشکش باال آورد.
ـ مادرجون چایی آوردم، تازه دمه...

پیرزن کشــمش ها را با دندان مصنوعی جوید 
و چای را نوشــید و پشــت بندش گفــت: »اکبر 
چایی تازه دم دوست داشت، مصطفی ولی عاشق 
گل گاوزبــون بود، همایونم چــای گاب با نبات 
زعفرونی... کجان حاال که من چایی می خورم... 

هی پاره های تنم...«
زن بالشــت ها را از پشــت پیرزن برداشت و 
کمک کرد تا روی تخت آرام بگیرد. پیرزن کمرش 
را صاف کرد و دوباره تســبیح را با صلوات های 
پی درپی چرخاند. انتظار، چشــمانش را کم سو 

کــرده بود و پاهایش را ناتــوان. تلویزیون صدای 
نوحه فاطمیه و عزاداری های هیئت ها و تشــییع 
چند شــهید را پخــش می کــرد. زیرلب گفت: 
»خدایا یعنی نمی خــوای به من رحم کنی؟ منم 
آرزو دارم پســرام یه روز رو دســت این مردم برن 
گلزار شهداء و ســرمو بذارم زمین... می خوام یه 
روز برم ســر خاک شــون، اینکه حاجت بزرگی 
نیست...« و چشم های اشک آلودش را پاک کرد. 
نذر چهارده هزار صلوات داشــت تا وفات خانم 
ام البنین، خیلی التماس کرده بود تا واسطه بشود 
و از حضرت فاطمــه بخواهد، بلکه از مصطفی 
و همایون خبری برســد. چند سال انتظار پیرزن 
و اطرافیانش را خســته کرده بود. ذکر صلوات از 

لبانش جدا نمی شد.
پیرزن انگار جوان  شده بود. چادر گلدارش را 
روی سرش انداخته بود و چای می ریخت. سینی ها 
در مجلس عزا می چرخیدند و خانه قدیمی شلوغ 
شده بود. زنی از کنار منبر روضه خوان بلند شد و به 
سمتش آمد. گریه کرده بود، این را می شد از صدای 
گرفته اش فهمید. پیرزن سریع در استکان کوچک 
کمر باریک چــای ریخت و همراه قند جلوی زن 
گرفت. دســت زن جوان از زیر چادر بیرون آمد و 

روی دست پیرزن کشیده شد. بعد چایی را گرفت 
و با صدای گرفته اش گفت: »واســطه فرســتادی 
عصمت خانم؟ عملیات که تموم بشه، بقیه اش با 

من یکی یکی می فرستم شون!«
پیــرزن از خواب پریــد. به دلش افتــاده بود 
که بی بی دوعالــم را در خواب دیــده، از ذوق و 
اضطــراب به نفس نفس افتاده بود. بانو، دســتش 
را نوازش کرده بود؛ همان دســتی که تســبیح را 
می چرخاند و درد داشــت. خانم مــژده هم داده 
بود. اشک هجوم آورد توی چشم هایش و زبانش 
را باز کرد. هق هق گریه اش که شروع شد تازه کنار 
تختش حضور چند نفر را حس کرد. می خواست 
خوابش را با تمام جزئیات فریاد بزند، که زن جوان 

پیش دستی کرد.
ـ مــادر جون مژده بــده، از بنیــاد زنگ زدن، 
همایون بین شــهداس، گفتن چنــد نفر دیگه هم 
هستن هنوز آزمایش شون تکمیل نشده... شاید... 

حاجتت رو خانم داد مادرجون حاجتت رو داد...
دو سه نفری که دور تخت پیرزن بودند، هق هق 
گریه شان بلند شد. عطر خوشی در فضا پیچید و 
لب های پیرزن به هلهله ای جانسوز و بلند گشوده 

شد.

   داستان    

واسطه
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

داشــتن یک برنامه سالم روزانه، راهی ساده، اما بسیار مؤثر برای رسیدن 
به هماهنگی و ثبات در خیلی چیزها، از جمله در سامتی است. برنامه  
روزمره نه تنها بر تندرستی شما اثر می گذارد؛ بلکه تأثیر مستقیمی بر میزان 
اســترس، عادات خواب و الگوهای تغذیه ای تان دارد. در حال حاضر، با 
توجه به شیوه چاقی و بی تحرکی در جامعه شیوع بیماری های غیر واگیر 
همچون پر فشاری خون، دیابت، سرطان و کبد چرب و بیماری های قلبی 
و عروقی افزایش یافته است، بنابراین برای حفظ سامتی خود می توان با 
این 2۰عادت غذایی موجب ســامتی و عدم ابتا به دیابت، سکته قلبی 
و کبد چرب شــد:۱ـ چای را اندکی سرد بنوشید تا سرطان مری نگیرید. 
2ـ قندهای قندان را ریزتر کنیــد. 3ـ هیچ وعده غذایی را حذف نکنید. 
 4ـ از گیاهخوار شــدن صرف نظر کنید؛ بدن به گوشــت نیازمند است. 
۵ـ با سیر و پیاز به شدت دوست باشید. ۶ـ آب فراوان بنوشید. 7ـ چیپس 
را دشــمن خود بدانید. 8ـ غذا را به خوبی بجوید. 9ـ ماست کم چرب و 
 شــیر را فراموش نکنید. ۱۰ـ گوجه فرنگی را دوست خوب خود بدانید. 
 ۱۱ـ برنج را آبکش نکنید. ۱2ـــبا سوسیس و کالباس سرسنگین باشید. 

۱3ـ با نوشــابه قهر کنید. ۱4ـ نان سبوس دار میل 
کنید. ۱۵ـ دیر شام نخورید. ۱۶ـ مصرف ماهی 
را جدی بگیریــد. ۱7ـ به یکدیگر برای خوردن 

شــام بیش از حد تعارف نکنیــد. ۱8ـ کافی 
 است هر روز نیم ساعت پیاده روی کنید.
 ۱9ـ میــوه فــراوان بخوریــد. 2۰ـ به 

خوردن سبزیجات عادت کنید.

    سالمت    

۲0عادتبرایعمرطوالنی

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

زهراترینفاطمه
 

 مردی میان خاک و خون، مشکی پر از خالی
این خواب تکراری دمادم کرده بی تابت

وقتی تمام کربا را دیده ای بانو
در بوسه های آسمان بر دست مهتابت
وقت زبان واکردن عباس در گوشش

گفتی حسین فاطمه آنجاست می بینی؟
موال صدایش کن همیشه... نه ـ برادر ـ نه!
آخر کنارش حضرت زهراست می بینی؟

زیبا نشانش داده ای از خود گذشتن را
عشق و ادب می بارد از طرز قدم هایش

در کوچه تاریخ هم پیداست تا آخر
بوده همیشه َرّد پایش بعد موالیش

من شک ندارم روزگاری تازه می فهمی 
می آمده در هرقدم او پا به پای تو

تو مادری کردی برای بّچه های او
او مادری کرده برای بّچه های تو

با فاطمه هم نامی و این حکمتی دارد
هرچند از روی ادب ام البنین باشی

در کوفه مسمار و در و دیوار بسیار است
باید برای مرتضی زهرا ترین باشی

این آسمان بی کران مهتاب می خواهد
باید بسازی پهلوان کربایت را

روزی تمام کهکشان بوی تو می گیرد
از بس حسینی کرده ای عباس هایت را...

محسن کاویانی

   کتیبه سبز    

حسن نوروزی
نویسنده

مأموریتشهدا
  به مناسبت تشییع شهدای گمنام

شــهدای عزیز گمنام در میان ما خاکیان که 
در عرصه افاکیان مشــهور و معروفند، هر 
از چند گاهی در این ســال های پرالتهاب 
جامعه برای یــادآوری و تذکر به ما و معطر 
کردن فضای کشــور به رایحــه معنویت و 
جهاد و رهایی ما از گزند فراموشی ارزش ها 
و گم کردن راه،خــود را به ما می نمایانند و 
پرچم افتخار به خون شهدا را بیش از پیش 
به اهتزاز در می آورند.طی سالیان گذشته و 
از ســال ۱374 که نخستین شهدای گمنام 
در یک حرکت اصیل و تأثیرگذار فرهنگی 
در جزیره ابوموســی تدفین شدند، تا کنون 
بیش از ده هزار پیکر مطهر شهدای گمنام با 
حضور در فضای جامعه مأموریت فرهنگی 
خود را در جای جای کشور و در مکان های 
گوناگون شروع کرده اند. شهدای عزیز گمنام 
در هر زمانــی حس می کنند مردم و به ویژه 
مسئوالن ما به تلنگر و یادآوری نیاز دارند، 
رخ می نمایانند تا به ما بگویند که شــهدای 
عزیز و گرانقدر از همــه جان، آبرو و خون 
خود گذشته اند، دنیا را پس زده و جان خود 
را تقدیم اســام و انقــاب کردند ؛ اکنون 
نوبت ماســت که تمام همت و تاش خود 
در حفظ ارزش های اســامی و انقابی را 
که حاصل خون این شهدای عزیز است، به 

کار بندیم.

ابراهیم رستمی

   نقطه سر خط    


