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اگر مسئوالن دســت اندرکار در سطوح 
راهبردی و اجرایی برای حل مشکالت 
استان خوزستان در حال و گذشته، به خاطر آنچه در 
این روزها بر خوزســتانی های عزیز و دام های آنان 
گذشته، از درگاه خداوند استغفار کرده و از غصه 

بمیرند، کار پسندیده و در خوری انجام داده اند. 
الگوی حکومتی جمهوری اسالمی و مسئوالن 
آن، حکومــت علوی با امامت و پیشــوایی موالی 
متقیان علی)ع( است که فرمودند: »اگر از پای یک 
زن یهــودی خلخال به ظلم و جنایــت در بیاورند، 
انسان خوب است تا از این غصه بمیرد.« این سخن 
امام علی)ع( بیان کننده آن است که »عدالت«،  شعار 
اصلی در یک حکومت دینی و الهی اســت. معنای 

روان، رایــج و اصلــی عدالــت در منظومه فکری 
امام علی)ع( چیســت؟ حضرت در این خصوص 
می فرمایند: »العدل إعطاء کل ذي حق حقه«؛ یعنی 
عدالت،  آن اســت که حق هــر صاحب حقی داده 
شــود. آیا دولتمردان در جمهوری اسالمی،  با توجه 
به مصائب،  مشقات و مشکالت طاقت فرسایی که 
گریبان مردم خوزســتان را هر از چندی به شــکلی 
می گیرد و امروز بروز و ظهور آن در کم آبی و بی آبی 
نمایان شــده،  می توانند ادعا کننــد که حقوق مردم 
خوزســتان را ادا کرده اند. به طور قطع پاسخ منفی 
است. خوزســتان پاره تن ایران اســت و مردم این 
استان،  از وفادارترین مردم این سرزمین هستند. رهبر 
حکیم انقالب اســالمی در روز جمعــه اول مرداد 
ماه در ســخنان کوتاهی با اشــاره به مصائب مردم 
خوزســتان در این روزها فرمودنــد: »واقعا دردآور 
است برای انسان که مشاهده بکند استان خوزستان 
با این مردم وفاداری که در این استان هستند،  با این 
همه امکانات و استعدادهای طبیعی که در این استان 

وجود دارد،  با این همه کارخانه جاتی که در این استان 
وجــود دارد،  وضع مردم به جایی برســد که آنها را 
ناراضی کند و مسئله آب شان،  مسئله فاضالب شان 
آنها را ناراحت کند.« اما پرسش اصلی آن است که 
این استان نفت خیز، صنعتی و حاصل خیز با آن همه 
امکانات طبیعی و خدادادی،  با گذشــته 42 سال از 
انقالب و بیش از سه دهه از پایان دوران دفاع مقدس،  
چرا باید مردم خوب و وفادارش به ارزش های دینی و 
ملی ، هر از چندی دچار مشکالت طاقت فرسا شده 
و آزرده خاطر شوند. پاســخ این پرسش اصلی در 
بیانات رهبر معظم انقالب به وضوح دیده می شود؛ 
آنجا که پس از اشــاره به مشکالت و نارضایتی های 

مردم خوزستان در روزهای اخیر فرمودند: 
1ـ »اگر چنانچــه توصیه هایی که نســبت به آب 
خوزستان و فاضالب اهواز، که این همه تأکید شد 
برای فاضالب اهواز و مسائل آب،  مورد توجه قرار 
 این اشکاالت را نداشتیم.«

ً
می گرفت، حاال مسلما

2ـ »اگر رســیدگی های الزم در وقت خود انجام 

 این وضع بــرای مردم پیش 
ً
می گرفــت،  مســلما

نمی آمد.«
بنابراین از منظر رهبر حکیم انقالب اسالمی 
که اشــراف کامل بر مســائل کشــور در تمامی 
حوزه ها دارند،  علت اصلی پدیدایی این شــرایط 
دردآور در خوزستان،  ترک فعل ها و کم کاری ها و 
بی تفاوتی ها نســبت به توصیه ها و انجام کارهایی 
بوده که از سوی مســئوالن و دست اندرکاران باید 
در وقت خود انجــام می گرفت. البتــه این ترک 
فعل هــا و کم کاری ها و بی تفاوتی ها،  عامل اصلی 
تمامی مشکالت کشــور در حوزه هایی است که 
اکنون مشــکل داریم. پیشــرفت ها،  موفقیت ها و 
دستاوردهای شــگفت انگیز در 43 سال گذشته، 
 در حوزه هایــی اتفاق افتاده که مســئوالن 

ً
 تمامــا

و دســت اندرکاران در آن حوزه هــا،  دارای تفکر 
انقالبــی،  مدیریــت جهــادی و روحیه خدمت 

شبانه روزی بوده اند.
اگر این ریشه یابی و واکاوی از علل موفقیت ها 

 درست 
ً
و پدیدایی مشکالت درست باشد که قطعا

اســت، باید برای اصالح امور و حل مشــکالت 
کشور، برخورد قاطع،  جدی و غیر قابل اغماض با 
مسئوالن و دست اندرکاران امور،  در جاهایی که با 
ترک شغل ها،  کار نکردن ها و کم کاری ها،  موجب 
حل نشدن مشکالت کشور و پدیدآیی مشکالت 

می شوند،  در دستور کار قرار گیرد.
شایسته است بعد از استقرار دولت سیزدهم، 
در جلسه سران ســه قوه که دارای انگیزه و عزم و 
اراده جدی برای حرکتی مبتنی بر یک آهنگی قوا 
جهت ســاختن ایران قوی، پیشرفت کشور و حل 
مشــکالت مردم هستند، برای چگونگی برخورد 
قاطع بــا »ترک فعل ها«  در جمهوری اســالمی، 
چاره اندیشی شده  و با ایجاد سازوکار های مناسب، 
ضمن برخورد قضایی با متخلفان در گذشته، راه هر 
نوع ترک فعل و کم کاری را در آینده مسدود کرده 
یا بهنگام با افراد مســئول متخلف در این موضوع 

برخورد شود. 

حجت برخورد قاطع با ترِک کارها
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

نگاهی به اقدامات سپاه برای حل بحران آب در خوزستان  قهرمان

خشکسالی با  خشکسالیجدال  با  جدال 

گالیه به حق خوزستان
ونه انگاری یک مشکل وار

میدان آزمون سپاه 
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   نیم نگاه    

علی حیدری
سردبیر

ما و آنها!

حدود یک ســال از ماجرای قتل 
فجیع »جرج فلوید« سیاه پوســت 
آمریکایی به دست پلیس شهر »مینیاپولیس« 
می گذرد. رویداد نژادپرســتانه ای که پخش 
تصاویــر آن، احساســات مــردم آمریکا و 
ملت هــای جهان را جریحه دار کــرد. در آن 
شرایط به جای اینکه دولتمردان این کشور از 
مردم و سیاه پوســتان عذرخواهی و با مأمور 
خاطی برخورد کنند، به مقابله با اعتراضات 
برخاستند و ترامپ دســتور مقابله جدی با 
تظاهرکنندگان را داد. 10ماه بعد و پس از آنکه 
انتخابات آمریکا به شکست ترامپ منجر شد، 
»مایکل بیندر« خبرنگار روزنامه »وال استریت 
ژورنال« در کتابی با عنوان »روشن است که ما 
این انتخابــات را بردیم: جزئیات داســتان 
شکست ترامپ« نوشــت: »دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق به مسئوالن ارشد دولتش 
دستور داده بود جمجمه های تظاهرکنندگان را 
خرد کنند. او خطاب به مقامات امنیتی چندین 
بار گفته بود: به آنها تیراندازی کنید!«  این شیوه 
برخــورد با اعتراضات مردمی در کشــوری 
است که خود را مهد آزادی بیان می داند؛ اما 
رؤسای جمهور و دولتمردان آن به هر بهانه ای 
تحــت عناوین فریبنده حقوق بشــر، حقوق 
زنان، آزادی رسانه ها و... با همه توان تبلیغاتی 
خود می کوشــند تا کوچک ترین تجمعات و 
اعتراضات را که در هر کشــوری و از سوی 
صنوف و اقشار مختلف به عنوان حق طبیعی 
افراد به آن نگاه می شــود، به جنبشــی برای 
سرنگونی ساختار سیاسی حاکم تبدیل کنند؛ 
به ویژه در کشــورهایی کــه دولت متخاصم 
آمریکا بــه دنبــال براندازی در آنهاســت و 
جمهــوری اســالمی ایــران یکــی از این 
نظام هاست که با پشتوانه مردمی خود بیش از 
چهار دهه اســت که در برابر توطئه های نظام 
ســلطه ایســتادگی کــرده اســت. البته این 
سیاست های دوگانه منحصر به آمریکا نیست 
و دولت های اروپایی هم در این مسیر همراه 
آمریکایی هــا هســتند. امــا در مقابــل این 
سلطه گری، شیوه حکمرانی در نظام اسالمی 
بر پایــه احکام الهــی و حقوق آحــاد مردم 
پایه گذاری شده که در همه شئون آن خواست 
و اراده مردم حاکم است. در چنین جامعه ای 
مردم پشتوانه اصلی نظام و حاکمیت هستند؛ 
اما آزادی بیان مطالبــات و طرح اعتراضات 
خود را هم دارند. اگرچه دشمنان ملت ایران 
همواره از موقعیت های اعتراضی مردم به هر 
بهانه ای سوءاستفاده کرده و مطالبات مردم را 
به آشوب و اغتشاش می کشند تا از آب گل آلود 
ماهــی مطلوب خــود را صید کننــد.  برای 
کارگزاران نظام اسالمی خواسته ها و مطالبات 
مردم بیــش از هر چیز دیگری اهمیت دارد و 
اگــر ایــن مطالبــه و اعتراض نشــان دهنده 
نهادهای  باشــد،  و کمبودهایی  نقصان هــا 
مختلف با تمام تــوان برای رفع آنها به میدان 
می آیند و حل مشکالت مردم را وظیفه خود 
می دانند. در نظام اسالمی فاصله ای بین مردم 
و مسئوالن و در مفهوم متعالی آن بین »امام« و 
»امت« وجود ندارد و همین سبب می شود تا 
رهبــر معظم انقــالب نگــران و پیگیر حل 
مشکالت مردم در خوزستان می شوند و حق 
را هم به این مردم باوفا می دهند و می گویند: 
»حاال که مردم ناراحتی شــان را بروز دادند و 
اظهار کردند، هیچ ِگله ای نمی شــود از مردم 
 نمی شــود 

ً
داشــت؛ خب ناراحتند... واقعا

مالمــت کرد مردم را و بایســتی به کار مردم 
رســیدگی بشود، و باید رســیدگی می شد!« 
اینجاســت که تفاوت یک حاکم اســالمی 
برخاســته از متن مردم که درد مردم دارد، با 
کسانی که با زر و زور مناصب حکومتی را در 
غــرب تصاحب می کنند، هیــچ اعتقادی به 
جایگاه مردم و مطالبات آنها قائل نیســتند، 

بیشتر نمایان می شود.

نگاه

خبر کشف گورهای دسته جمعی در یکی از مدارس 
شبانه روزی کانادا جهان را در بهت فرو برد. یک ماه 
بعد اجساد دست کم 21۵ کودک بومی که برخی از 
آنها حدود سه سال داشتند، در محوطه یک مدرسه 
شبانه روزی کاتولیک در اســتان »بریتیش کلمبیا« 
کانادا، از جنایت بشری حکایت داشت. این کودکان 
دانش آموزان مدرســه سرخ پوســتان کملوپس در 

بریتیش کلمبیا بودند که سال 1۹۷۸ تعطیل شد.

 Bنسل کشی  
 فرهنگی

نظام مدارس شبانه روزی کانادا با اجبار کودکان 
بومــی را از خانواده آنها جدا می کرد. در بازه زمانی 
1۸۸3 تــا 1۹۹۶، حدود 1۵0 هزار کودک بومی از 
خانواده های خود به اجبار جدا شــدند و به مدارس 
شبانه روزی فرستاده شدند که کلیسای کاتولیک آن 
را تأسیس کرده بود و هدف اصلی آن دور کردن این 
کودکان از جوامع بومی کانادا و جلوگیری از ترویج 
زبان و سنت های مادری شان و تربیت آنها به شیوه ای 
تحمیلی بود. جداســازی کودکان از خانواده خود، 
اقدامی وحشیانه است که خارج از چارچوب حقوق 
اولیه است. شبکه کانادایی »سی بی سی« در این باره 
گزارش داد، اجســاد کــودکان بومی در یک منطقه 
جزیره کوپر که از سال 1۸۹0 تا 1۹۷0 مدرسه بود، 
کشــف شده اســت. پس از پایان یک تحقیق شش 
ساله در سال 201۵ درباره آن نظام آموزشی منسوخ، 
از آن به عنوان »نسل کشــی فرهنگی« یاد شد. قبیله 
بومی »پنالکوت« در جزیره کوپر خبر کشــف این 
گور را اعالم و تأکید کرد، تا قبل از این کشــف این 
گور اعالم و رســانه ای نشده بود. شبکه سی بی سی 
خبــر داد، در بیانیه این قبیله بومی که خطاب به یک 
قبیله بومی دیگر در جزایر خلیج جنوبی اعالم شد، 
آمده است: »ما از شما دعوت می کنیم که به ما برای 

افزایش آگاهی بخشی درباره مدرسه صنعتی جزیره 
کوپــر و تأیید گــور جمعی بیــش از 1۶0 )کودک 
بومی( بپیوندید«. بیانیه قبیلــه پنالکوت به وضوح 
 نیز این گور دسته جمعی کشف 

ً
نشان می دهد، قبال

شده و مکان آن مشخص بوده است! به عبارت بهتر، 
مقامات کانادایی سال ها، وجود این گور دسته جمعی 
را مانند دیگر گورهای دســته جمعی کودکان بومی 
در این کشــور کتمان کرده اســت. سیاست دولت 
کانادا سرانجام در جلوگیری از انتقال نسل به نسل 
رســومات و باورهای بومیان کارســاز واقع شــد و 
مردمان بومی سرزمین کانادا طی نسل های مختلف، 
فرهنگ ســنتی، زبــان، معنویت، اقتصــاد، نظام 
حکمرانی و دیگر بخش های مهم هویت شــان را از 
دست دادند. این اســتعمار هنوز هم میراثش را بر 
زندگی روزمره میلیون ها نفر از مردمان بومی کانادا به 
جا گذاشته است. نرخ باالی بیماری استرس پس از 
سانحه )PTSD(، مصرف باالی الکل، سوءمصرف 
مواد و خودکشــی در میان بومیان یکی از نمودهای 

نسل کشی فرهنگی دولت کانادا به شمار می رود.

 Bکانادا  
 کشور ضد حقوق بشری

بازداشت های بدون رسیدگی و به مدت نامعلوم: 
طبق آمارهای اولیه در بین سال های 200۶ تا 2014 
بیش از ۸۷ هزار مهاجــر و پناهجو بدون هیچ گونه 
اتهامی در این کشــور زندانی شــده اند. حدود یک 
سوم )30 درصد( از مهاجران بازداشتی در زندان ها 
)که مخصوص زندانیان جنایتکار است( نگهداری 
می شوند. تعداد قابل توجهی بدون مدت زمان معلوم 
و بدون هیچ گونه رســیدگی قضایی در بازداشــت 
هستند. دسترســی نداشــتن مهاجران به خدمات 
حقوقی و قضایی، بازداشــت مهاجران کانادایی و 
اخراج آنها از کشور بدون هیچ دلیلی از دیگر موارد 
نقض حقوق بشری در این کشور است. بسیاری از 
مهاجران )در بخش کشاورزی( صالحیت استفاده 
از نظام ســالمت و درمــان دولتــی را در وخامت 
اوضــاع کرونایی ندارند. ناپدید شــدن زنان بومی 
یکی از بحران های کاناداست که از آن به نسل کشی 

یاد می شود. مسئله قاچاق انسان در کانادا که نوعی 
برده داری مدرن به شــمار می آید، وضعیت حقوق 

بشری این کشور را وخیم کرده است. 
طبق آمار حدود ۹۷ درصــد از قربانیان قاچاق 
انسان در کانادا، زنان و دختران هستند که 4۵ درصد 
از آنها بین 1۸ تا 24 سال دارند و 2۸ درصدشان هم 
زیر 1۸ ســال هستند. دخترانی که تحت سرپرستی 
ســازمان های دولتی بوده اند هم در میــان این افراد 

قاچاق شده هستند.

 B وضعیت وخیم  
پناهجویان و مهاجران

بومیــان در کانــادا به آب آشــامیدنی ســالم و 
تأسیسات بهداشتی دسترسی ندارند.)کانادا سومین 
کشور از نظر سرانه آب شیرین در جهان است(. حق 
برخورداری از زمین )مناقشــه بر سر عبور خط لوله 
از زمین های آنها( در نقاط مختلف کانادا سلب شده 
است. اکثریت بومیان از بی توجهی فرهنگی در رنج 
هستند. به نظر می رسد وضعیت بومیان کانادا در همه 
زمینه ها وخیم است. دولت کانادا شرایطی شبیه به 
شــکنجه گاه را برای پناهجویان فراهم کرده است. 
وضعیت اقلیت های دینی نیز بسیار غم بار است، به 
ویژه مسلمانان که قربانی جرایم متعصبانه و قوانین 
تبعیض آمیز هستند. کانادا نتوانسته است معضالت 
مربوط به جوامع چندفرهنگی را حل و فصل کند و 
نژادپرستی در جامعه کانادا به وضوح دیده می شود 
و ظلم ساختارمند علیه اقلیت های نژادی، مذهبی 
و قومیتی همچنان در شهرهای مختلف این کشور 
قابل مشاهده اســت. کانادا و نقض اصول حاکم بر 
روابط و همکاری های سازنده بین المللی: موضوع 
تبدیل شدن کانادا به بهشت امن مفسدان اقتصادی 
و مجرمان مالی دنیا و شــانه خالی کردن از زیر بار 
مسئولیت تعقیب، دستگیری و استرداد مجرمانی، 
نظیر خاوری که به دلیل اختالس میلیارد دالری در 
این کشور به سر می برد و همکاری کشورها با اینترپل 
)ســازمان بین المللی پلیس جنایی( برای استرداد 
مجرمان یکی از بدیهیات احترام به اصول حاکم بر 
روابط بین المللی در جهان معاصر است. با توجه به 

اینکه خاوری در فهرست هشدار قرمز اینترپل قرار 
دارد، همــکاری نکردن کانادا نقض کامل تعهدات 

بین المللی به شمار می آید.

 Bکشور 
 ریاکار حقوق بشری

1۸ نوامبر )2۸ آبان( 13۹۹ به پیشــنهاد کانادا، 
ســازمان ملل قطعنامه ای علیه جمهوری اسالمی 
ایران نســبت به آنچه نقض شــدید حقوق بشر در 
ایران نامید، تصویب کــرد. قطعنامه ای که هیچگاه 
با واقعیت همخوانی نداشــته است. حال کشوری 
که بــر روی جمجمه کودکان قرار گرفته اســت، از 
طریــق قطعنامه های ســازمان ملل مــورد عتاب و 
ســرزنش قرار نمی گیرد؟ آیا رفتار گزینشی غرب و 
سازمان های وابسته به آنها، نشان دهنده نگاه ابزاری 
آنها به مسئله بشــریت و حقوق آن نیست؟ کشف 
گورهای دسته جمعی کودکان در کانادا، لکه سیاهی 
بر تاریخ این کشور و به تبع آن برای جامعه غربی به 
شــمار می آید که اجازه ریاکاری به کانادا و غرب به 
منزله مدعیان حمایت از حقوق بشــری را نخواهد 
داد.  حال این سؤل مطرح می شود که چرا نسل کشی 
آشکار کودکان بومی در کانادا، به مثابه یک جنایت 
تاریخی از ســوی ســازمان ملل و نهادهای مدعی 

حقوق بشر بررسی می شود؟
در هر حال، آنچه در گذشته و حال در کانادا رخ 
داده است، بیان کننده ماهیت واقعی مدعیان حقوق 
بشر در غرب و سازمان های بین المللی است. اینها 
همان نهادها و سازمان هایی هستند که در اساسنامه 
خود قرار بود حامی حقوق همه انســان های جهان 
باشــند!حال که تمام رســانه های وابسته به غرب و 
لیبرالیسم، سازمان های بین المللی، کشورهای غربی 
در مقابل کشوری که بر روی جمجمه کودکان قرار 
گرفته است، ســکوت کرده اند، یک بار دیگر برای 
تمام آزادی خواهان جهان، شــخصیت وعده گرایی 
به جای عمل گرایی لیبرالیسم را نشان داد و هر گونه 
انتظــار از آنها برای احقاق حقوق بشــر در جامعه 
بین المللی تنهــا در جهت تضعیف آن قابل ارزیابی 

است.

وی جمجمه کودکان !  کشوری بر ر

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

بازخوانی صبح صادق از رسوایی حقوق بشری کانادا 

از میانه دهه ۷0 خورشیدی بود که عموم کارشناسان 
محیط زیست درباره لزوم پرهیز از اتخاذ سیاست های 
نامناســب زیســت محیطی و آبی در خوزســتان، 
هشدارهایی داده و آثار اتخاذ چنین سیاست هایی را 
برای آینده خوزستان و استان های همجوار کابوس وار 
توصیف کردنــد؛ اما طی دهه های اخیــر نه تنها به 
 
ً
این هشــدارها بی توجهی شده اســت، بلکه ظاهرا

در جهت عکس نظر کارشناســان محیط زیست و 
دلسوزان، اقداماتی صورت پذیرفته که نتیجه ای جز 
ضربات جبران ناپذیر به محیط زیست منطقه و زندگی 
روزمره مردم خوزســتان نداشــته است. تاالب های 
خشک شــده که کانون ریزگردهاســت، ناپایداری 
جریان آب شــرب و خانگی کــه موجب زحمات 
فراوانی در زندگی روزمره انسان هاست، کشاورزی 
و دامداری که با خشک شدن رودها در حال نابودی 
هستند و در کنار تمام این مسائل، صنایع آب بر استان 
که در خطر تعطیلی قــرار گرفته اند، همگی دالیلی 
بوده که سبب نگرانی عمیقی در میان مردم شریف و 
انقالبی خوزستان شده است. مردمی که این روزها به 
صورت خودجوش و در قالبی مدنی و مسالمت آمیز، 
به مثابه شهروندانی که دلبسته کشور و استان خویشند، 
در حال طرح مطالبات بحق شان در زمینه مسئله آب 

هستند. امید اســت که طرح این مطالبات از جانب 
مردم، سبب هوشیاری بیشتر مسئوالن استانی و ملی 
شــده و قدم هایی در جهت حل اصولی مشــکالت 
زیست محیطی استان خوزستان و به طور ویژه بحث 
آب برداشته شــود؛ چرا که مردم خوزستان، همواره 
در مقاطع حساس تاریخ کشور و انقالب، در صف 
نخســت دفاع از کیان نظام و انقالب قرار داشته و از 
این رو، انتظار رســیدگی به مشکالت شان از جانب 
مســئوالن امر را دارند. مسئوالنی که همواره وامدار 
این مردم شــریف بوده و طبق ســیره امــام راحل و 
رهبــری معظم انقالب، بایــد در جهت دلجویی از 
مردم رنجدیــده و رفع مشکالت شــان، همواره در 
میدان تالش و جهاد به رزم با مشکالت ومعضالت 

همت بگمارند.

 Bعدم کنشگری مؤثر در رسانه های
آنچه همواره موجب انتقاد عمومی و کارشناسی از 
رسانه های داخلی کشورمان بوده، عدم کنشگری فعال 
رسانه های کشــور درباره حوادث و ماوقع گوناگون 
کشور بوده است. متأسفانه، طی وقایع اخیر خوزستان 
رســانه ها و به ویژه رســانه ملی با برخورد انفعالی، 
میدان کنشگری رسانه ای را از نیروهای انقالبی تهی 
کرده و به صورت تمام و کمال در اختیار رســانه های 
معاند، ضد انقالب و دشــمن مردم قرار داده است. 
نکته تأسف آور در این زمینه آن بوده که در این انفعال 
رســانه  معلوم الحالی که بودجــه آن را دربار یکی از 
کشورهای مرتجع منطقه پرداخت می کند؛ در وقایع 

اخیر خوزستان، به صورت فرصت طلبانه به صحنه 
وارد شده و سعی کرده است تا با در اختیار قرار دادن 
تریبون های رســوای خویش به گروهی تجزیه طلب 
و تروریســت، آنها را نماینده مطالبات مردم مظلوم، 
انقالبی و شــریف خوزستان نشــان دهد. از این رو، 
مطالبه ای عمومی در میان مردم و دلســوزان کشور و 
انقالب وجود دارد که در حوادث مشابه آینده، صدای 
اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم از رسانه های 
داخلی بازتاب یافته و عموم رســانه های کشورمان، 
با حضور میدانی در میان مردم عزیز ایران، فتنه های 
دشــمنان این آب و خاک را خنثی کرده و موجبات 
دلگرمی بیشتر مردم به حل مشکالت را فراهم کنند. 
به بیانی دیگر، استاندارد یک رسانه در تراز انقالب، 

کنشگری و حضور فعال در صحنه هاست. 

 Bراه حل کارشناسان
کارشناسان برای حل مشکل آب استان خوزستان، 
راه حل هایــی در باز ه هــای زمانــی کوتاه مــدت، 
میان مدت و بلندمدت ارائه کرده اند که امید اســت 
در دولت منتخب حجت االسالم رئیسی، برخالف 
دولت های گذشــته، مورد توجه جدی قرار گیرند. 
در کوتاه مــدت، تالش در جهت تداوم آبرســانی با 
تانکر به شهرها و روستاهای مناطق جنوبی و غربی 
اســتان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کنار 
آن، باید در جهت ترمیم شبکه های آبرسانی موجود 
و راه اندازی تصفیه خانه های جدید در نقاط بحرانی، 
اقدامــات الزم صورت گیرد. همچنیــن با توجه به 

ظرفیت های محدود استان در زمینه منابع آبی، باید 
طرح های جدید انتقال آب از باالدســت این استان 
به صورت کامل متوقف شــده و اعتماد مردم استان 
در این زمینه جلب شــود. همچنین دولت سیزدهم 
در میان مــدت، باید بــه بحث راه اندازی و توســعه 
دستگاه های شیرین ســازی آب دریا برای تأمین آب 
شــرب مناطق جنوبی خوزستان، توجه ویژه ای کند. 
عالوه بر آن، مهار کانون های تولید ریزگردها با تأمین 
حقابه دشت ها و تاالب ها، قدمی مؤثر در زمینه حل 
مشکالت زیست محیطی خوزستان و کمک به بحث 
دامداری استان است. در بلندمدت نیز دولت سیزدهم 
باید با تدوین و اجرای برنامه جامع انطباق اقلیمی، با 
تأکید بر توانمندســازی جوامع بومی و توجه ویژه به 
ابعاد زیست بومی، اقتصادی و اجتماعی خوزستان، 
امکان برداشت قدمی مهم در حل اصولی مشکل آب 
این استان خواهد داشت. گفتنی است، مردم شریف 
خوزستان طی دهه های اخیر، همواره از مدیریت های 
 کوتاه مدت مسئوالن به 

ً
غیراصولی و نگاه های صرفا

مســائل در عذاب بوده اند. بنابراین این امید در میان 
آنها وجود دارد که رئیس جمهور منتخب کشورمان، 
حجت االسالم والمســلمین سیدابراهیم رئیسی، با 
وجود ســابقه امیدوارکننده در ایجاد تحوالت مثبت 
دستگاه قضا، در زمینه حل مشکالت کشور و استان 
خوزستان نیز بتواند کارنامه ای قابل دفاع عرضه کند. 
بدون شک این امر جز با انتخاب مدیران شایسته برای 
استان خوزستان و نگاه جهادی به حل مشکالت این 

دیار انقالبی، میسر نخواهد بود.

گالیه به حق خوزستان

علی اصغر رحمان نژاد
 دبیر گروه گفت و گو

 و گزارش

حل مشکالت مردم وفادار جنوب  در گرو کنشگری موثر رسانه ها 



شماره ۱۰۰9 |  دوشنبه  ۴ مرداد ۱۴۰۰

سیاست
3

 سپاه ، سقای خوزستان

 بحــران بی آبی در خوزســتان را می توان 
نشــان دهنده اوج ضعف نظام اجرایی در 
طول هشت سال گذشته دانست. در حالی 
که تغییرات اقلیمی و مشکالت ناشی از 
رویدادهای مرتبط بــا کم آبی از مدت ها 
پیش خود را نشــان داده بود، اما متأسفانه 
تدابیر الزم از سوی دستگاه های اجرایی 
اندیشیده نشد. مشکالت مرتبط با آب به 
شدت می تواند تمام اقلیم و نحوه عملکرد 
مــردم بومی را تحت تأثیر قــرار دهد، به 
گونه ای که تمام امور مرتبط با کشاورزی 

را تحت تأثیر قرار دهد.  
اگرچه امیدهای جدی وجود دارد که با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم و توجه ویژه 
آن به مســائل خوزستان که رئیس جمهور 
منتخب پیش از تحویل دولت به آن اهتمام 
کرده این مشکل حل شــود، اما با توجه 
به عقب افتادگی چند ســال گذشته توان 
سیستم اجرایی برای رفع این مشکل هم 
محدود خواهد بود. لذا در این میان سپاه 
با تالش فراوان به دنبال این است تا بخشی 
از مشکالت موجود در این استان را حل 
کند. افزون بر مقابله با نیروهای نفوذی که 
به دنبال ایجاد اغتشاش در استان هستند، 

سپاه در حال حل مشکل آب است.  
ســپاه در دو ســطح مشــغول کمک 
بــه مردم و حل مشــکل کم آبی اســت. 
در ســطح کالن به دنبال این اســت تا با 
ایجاد سازه های آبی و ساخت کانال های 
مشــکالت این اســتان را حل کند. نکته 
مهم اینجاســت که این اقدامات سپاه که 
در قالب قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
صــورت می گیــرد، از مدت هــا قبل به 
ابــزاری برای تخریب ایــن نهاد انقالبی 
تبدیل شــده بود. در حالی که هم اکنون 
بخش مهمی از اقدامات سازندگی برای 
حل و فصل مشــکل آب در خوزستان با 
محوریت سپاه صورت می گیرد. ساخت 
ســدهای کارون3 و کرخــه از جمله این 
اقدامات اســت. هم اکنون نیز ذخیره آّب 
کرخه اســت که به داد استان خوزستان و 
کشاورزان خوزســتانی رسیده است. در 
آینده هم می توان این نکته را در نظر داشت 
که با توسعه زیرســاخت های آبی امکان 

ذخیره آب هر چه بیشتر فراهم شود. 
در سطح خرد هم ســپاه با آب رسانی 
به روستاهای محروم، اجازه انهدام کامل 
زندگی آنان را نمی دهد. هم اکنون صدها 
روســتاها از طریق تانکرهای سپاه از آب 
سالم آشامیدنی بهرمند هستند. همچنین 
واحدهای جهادی ســپاه در حال کشیدن 
خطوط لوله آب شــیرین به روســتاها و 
مناطق محروم هســتند. این مســئله در 
حقیقت راه حلی کوتاه مدت اســت تا در 
آینده بتوان مشکالت آب را از طریق ایجاد 

زیرساخت های جدی تر حل کرد.  
با توجه به وضعیــت فعلی باید گفت 
سپاه به منزله نیروی ذخیره نظام برای حل 
مشــکالت موجود ایفای نقش می کند. 
 
ً
بــدون وجود این نیــروی انقالبی، عمال
ضعف دستگاه های اجرایی می تواند به از 
هم گسستن تمام شالوده زندگی در منطقه 
ای مانند خوزســتان منجر شــود. اما در 
آینده نزدیک می توان انتظار داشت باز هم 
نوک پیکان حمالت به سمت سپاه گرفته 
شود؛ اما در نهایت باز هم این نهاد مردمی 
و انقالبــی خواهد بود که نقش ســقای 
خوزستان را ایفا خواهد کرد. به امید اینکه 
دولت سیزدهم بتواند قدم های جدی تری 

را برای مقابله با شرایط فعلی برداشت.

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

جنگ با کرونا/ ســرباز جنگ جهانی دوم که در صدودومین ســال زندگی 
خود موفق شــده است کرونا را شکســت بدهد. نیکوالی باگایف زمانی 
کــه به آی ســی یو رفته بود، 80 درصــد ریه خود را از دســت داده بود، 
اما این ســرباز، گویا شکســت دادن را خوب بلد اســت و قصد تســلیم 

شدن ندارد.

جواب ســقا، گلوله نیســت/ شب عید قربان امســال همراه شد با خبری 
کوتــاه و تلخ؛ پدر خوزســتانی، صاحــب دو دختر کوچــک و مأمور خدوم 
نیروی انتظامی که بارها در آب رسانی به مردم استانش نیروهای جهادی 
را همراهی کرده بود، به دست اشرار به شهادت رسید و مردم ماهشهر 

به سوگ فرزند خود نشستند. 

افتخــار ایرانــی / رهبر معظم انقالب روز جمعه یکــم مرداد ماه، نوبت دوم 
واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند. امام خامنه ای نوبت اول واکسن 
را در تاریخ چهارم تیرماه تزریق کرده بودند و حاال پس از حدود یک ماه، 

دومین نوبت خود را هم تزریق کردند.

همت ایرانی/ یکی از راهبردی ترین پروژه های کشــور افتتاح شد. پروژه 
راهبردی خط لوله انتقال نفت گوره به جاســک بــا ظرفیت نهایی انتقال 
یــک میلیون بشــکه نفت در روز با تکیه بر تــوان داخلی که  هزینه های 

انتقال و صادرات نفت را کاهش می دهد.

حجاب، مانع تو نیســت/ فرزانه فصیحی، ســریع ترین دختر ایران که در 
مســابقات بین المللی هم عناوین قهرمانی دارد، در مســابقات المپیک 
توکیو نماینده ایران خواهد بود. کاربران شــبکه های اجتماعی با انتشار 

این تصویر نوشتند: »حجاب، بهانه عقب ماندنت نباید شود... .«

فهرســت آرزوها/ بیمارســتان سیدالشــهدای اصفهان، هرروز در صفحه 
مجازی خودش فهرســت آرزوهای کودکان ســرطانی را منتشــر می کند. 
جالب اینکه مردم به چند دقیقه نرسیده، برآورده شدن همه آرزوهای 
این فهرســت را تقبل می کنند و کودکانــی که با مریضی پیکار می کنند، 

به آرزوهای خود می رسند.

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناس سیاسی

گفته می شود، در حال تجربه بزرگ ترین خشکسالی 
۵0 ســال گذشــته هســتیم، البته این تجربه از نوع 
تجربه های جهانی است. بگذریم که می توان در کنار 
خشکسالی، آتش  سوزی جنگل های جهان و سیل های 
سهمگین در غرب و شرق عالم در کشاکش درگیری 
جهانی با ویروس کرونا را نشانه هایی از عذاب الهی، 
نشــانه های آخرالزمانی یا ابتالئاتی برای آزمون مردم 
جهان دید. با این اوصاف، نباید سال 13۹۸ را فراموش 
کرد، سالی که فروردین ماه و اسفند ماه قبل از آن آنچنان 
آب از آسمان به زمین آمد که به اذعان کارشناسان اگر 
سدهای باالدست استان خوزســتان وجود نداشت، 
سیلی عظیم در منطقه ای به وسعت استان خوزستان، 
کشور کویت و نیمی از جنوب عراق در انتظار مردم بود 
و صد البته یاد سیدالشهدای مدافعان حرم در ماجرای 
کمک یک ماهه به مردم خوزستان در جریان آبگرفتگی 
استان خوزستان را نباید فراموش کرد. این مقدمه گفته 
شد تا در ادامه این گزارش از محتوای آن استفاده الزم 

شود.
دو ســه هفته قبل بود که شــدت خشکســالی در 
اســتان خوزســتان در کنار کم بارشــی ســال آبی با 
برنامه ریزی های دشــمنان انقالب به خصوص رژیم 
ســعودی، آمریکا و رژیم صهیونیســتی در اســتان 
خوزســتان )تمرکز بر ایجاد هســته  های تکفیری و 
تقویت و توســعه جنبش االحوازیه( همراهی الزم را 
کرد و اوضاع خوزستان در بحران کم آبی آب خیزترین 
اســتان کشــور بحرانی تر از هر روز دیگر شد. حال 
نمی تــوان بی کفایتــی برخی مســئوالن دولتی را در 
ماجرای استان خوزستان هم نادیده گرفت، همانطور 
که رهبر معظم انقالب هم به این موضوع تأکید داشتند 
و مثال سیالب ها، فاضالب اهواز و... را هم زدند. البته 
بماند که ممکن است برخی مسئوالن تقصیر را گردن 
کرونا و حوادث طبیعی بیندازند و از ســهم مدیریتی 
خود در این ماجراها ســخن نگویند؛ البته دســتگاه 
قضا موظف به برخورد با کم کاری ها هم شده است. 
خبرهایی از تلف شــدن گاومیش های عشایر عرب 
حاشیه هورالعظیم به دلیل خشکسالی می رسید و نبود 
آب شرب و آب خانگی در منازل روستانشینان دشت 
آزادگان شــاید دردآورترین خبــر از محرومیت مردم 
کشور بعد از انقالب اسالمی بود. در استانی که بخش 
زیادی از درآمد نفت، کشاورزی و نیز منابع آب کشور 
در آن است. در همین اوضاع موج پنجم کرونا کشور 
را فرا گرفته و نهادهای انقالبی از ســپاه و بسیج، بنیاد 
برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و بنیاد 

مستضعفان و ارتش همه و همه وارد میدان شده اند و 
میدان دار اصلی در اینجا همچون گذشته سپاه و بسیج 
اســت. باز هم مشکل گشای مســئله حضور بازوی 
قدرتمند انقالب در صحنه رفع مشکل و تهدید است، 
مشکل گشایی ای که در سالح و کار امنیتی ریشه ندارد 

و سپاه با سه پرده وارد کارزار آن شده است. 

 Bپرده اول؛ آب رسانی اضطراری
اولین اقدام عاجل رســاندن آب با امکانات متحرک 
به مردم منطقه اســت. بر این اساس عالوه بر استعداد 
و امکانات سپاه در استان خوزستان، از ظرفیت سایر 
سپاه های استانی و دیگر رده های سپاه با دستور فرمانده 
کل ســپاه و فرماندهان ارشد سپاه استفاده شد. سردار 
خادم سیدالشــهدا فرمانده قرارگاه کربالی اســتان 
خوزســتان و ارشد سپاه در اســتان در این خصوص 
از حضور کاروان تانکرهای اعزامی ســپاه در اســتان 
خوزستان خبر داد که بخشی وارد استان شده و بخشی 
هم در راه اســتان اســت. وی مأموریت آب رســانی 
به مردم روســتاهای اســتان را تا زمــان برقراری آب 
لوله کشــی اعالم کرد. اقدام بعدی استفاده از ظرفیت 
شبکه مردمی بسیج به دو منظور ساماندهی کمک های 
مردمــی نقدی یا بســته های آب معدنــی و دیگری 
سازماندهی گروه های جهادی برای اقدامات مهندسی 
و ایجاد زیر شبکه های آب رســانی در روستاهاست. 
سردار خادم سیدالشهداء و سردار شاهوارپور، فرمانده 
سپاه ولی عصر استان خوزســتان گزارش های خوبی 
از بســیج تمام امکانات سپاه استان و گسیل امکانات 
سپاه از استان های مختلف برای رفع این معضل ارائه 
می کنند، عزم جدی همانند دوران دفاع مقدس برای 
رفع مشکل جزم شده، البته نمی توان جلسه حضوری 
فرمانده کل ســپاه با فرماندهان سپاه های استانی را در 
هماهنگ سازی این امر نادیده گرفت. سفر فرمانده کل 
سپاه هم به خوزستان هم به تسریع در حل مشکالت 
کمک خواهد کرد. مردم تشــنه روستاهای خوزستان 
نیروهای سپاه و بسیج و سایر نهادهای خدمت رسان 
را دیدند که با تمام امکانات موجود اقدام به آب رسانی 
به مردم تشــنه پرآب ترین استان کشور می کنند. تدبیر 
سپاه برای ایجاد منبع های ثابت در روستاها هم کمک 
شایانی به افزایش سرعت عملیات آب رسانی در این 

روستاها کرد. 

 Bپرده دوم؛ شبکه مردمی و جهادی
اما این همه ماجرای امداد ســپاه و بســیج و ســایر 
نهادهــای انقالبی نبود و نیســت؛ چراکــه در کنار 
تانکرهای فراوان و مخازن ثابتی  که در روستاها نصب 
شده، پس از سال ها انگار قرار است با همت گروه های 
جهادی و البته مجبور شدن مسئوالن مربوطه استانی 
و همراهی ســتاد اجرایــی فرمان امام)ره( و ســپاه و 

ارتش ماجرای لوله کشی آب شرب روستاهای استان 
 آبفای 

ً
خوزستان در کمتر از یک سال حل شود. ظاهرا

استان خوزستان از اختصاص منابع الزم خبر می دهد. 
نیروهای مهندسی سپاه اســتانی و گروه های جهادی 
با تمام توان مشــغول کار هســتند، آن هم در گرمای 
طاقت فرســای خوزســتان تا خطوط لوله به روستاها 
برسد و زیر شبکه های توزیع که بخش فراموش شده 
ایجاد سدها در استان بوده، حل شود؛ اما همه ناراحتی 
اینجاســت که رهبــر معظم انقالب جمعه گذشــته 
فرمودند که اگر به فرامین و رهنمودهای ایشان در زمینه 
حل مشکالت خوزســتان همان موقع عمل می شد، 
کار بــه اینجا نمی رســید که مردم خوزســتان چنین 
اعتراضات بحقی کنند و حاال باید منتظر ماند و دید آیا 
قاضی القضات به مسئله ورود خواهد کرد و از آنهایی 
که کار نکردند هم حساب خواهد کشید؟ در این میان 
بچه های سپاه و نیروهای داوطلب و گروه های جهادی 
مختلف از جای جای کشور دست به کار شده اند و در 
کنار تانکرهای آب، کامیون    های حامل لوله می رسد و 
ماشین های راهســازی مشغول کار هســتند، تا کار 
لوله کشی آب تا روستاها هرچه سریع تر تکمیل شود.  

 Bپرده سوم؛ دانش و فناوری
خــب تا اینجای کار نیروهای انقالبی که در رأس آنها 
سپاه و بســیج جلودار کار بودند، در منطقه به شدت 
فعال هســتند. اما همه مشــکالت با این فعالیت ها 
حل نمی شود و باید ریشه ای تر فکر کرد. رهبر فرزانه 
انقالب بار دیگر روی مســئله فاضالب اهواز تأکید 
کردند و کارهای نشده ای که از نگاه نگارنده همراستا 
با همان جریانی که گروه های تکفیری و جدایی طلب 
را در خوزستان تقویت می کند، اقدام به ناراضی سازی 
مردم کردند، همه نشان می دهد این کارها همگی یک 
مسکن اســت و دولت انقالبی سیزدهم باید به شکل 

انقالبی در مسئله خوزستان ورود کند. 
با جدی شــدن مســئله آب در کشــور فرزندان 
انقالب در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به ویژه 
دانشــمندان این نهاد با احســاس وظیفه در مسئله، 
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشــی و دانشــی در این 
حوزه را به صورت جدی دنبال کرده اند و دستاوردهای 
فراوانی در این حوزه کسب شــده است که با فراگیر 
شدن چنین دستاوردهایی عمده مسئله آب، به جز آن 
قسمتی که باید نگاه به آسمان باشد برای نزول برکات، 
حل خواهد شد. در ابتدای گزارش مسئله سیل و سد 
و خشکســالی و سد مطرح شد. به نظر می آید مقصر 

جلوه دادن سد تنها راه فرار مسئوالن مربوطه است.
مشکل آب در خوزستان مشکل مدیریتی است، بله 
اما راه حلش را باید در فناوری های نوین جست وجو 
کرد. بخش زیادی از اســتان در جنــوب با آب های 
خلیج فارس ساحل گستره دارد، اما جالب اینکه برای 

انتقال آب به کویر مرکــزی ایران به منظور بهره بردن 
صنایع بزرگ در استان ها مانند یزد و اصفهان و... که 
همگی در مسیر رودخانه زاینده رود که سرچشمه های 
آن نزدیک بــه سرچشــمه های رودخانه های بزرگ 
جاری در استان خوزستان است، قرار دارد و به راحتی 
می توان با استفاده از شیب ارتفاعات زاگرس و بدون 
صــرف انرژی زیاد آب را از سرچشــمه های زاگرس 
بــه کویر مرکزی ایران برد و به جای شیرین ســازی و 
انتقال آب دریا با خط لوله های هزار کیلومتری به کویر 
مرکزی ایران این شیرین ســازی در استان خوزستان 
صورت بگیرد و آب شیرین سازی شده اگر هم به اهواز 
برســد تنها 1۵0 کیلومتر خط لوله نیاز دارد. البته از 
مزیت های این شیرین سازی آب می توان به تولید برق 
در نیروگاه های سیکل ترکیبی در کنار تولید آب شیرین 

هم اشاره کرد.
اما نقش ســپاه در این میان در حــوزه دانش های 
نوین یکی اســتفاده از متخصصان قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( اســت و دیگری استفاده از دانش 
تخصصی دانشــگاه جامع امام حســین)ع( است؛ 
برای نمونه ایجاد خط تولید دستگاه های فیلتراسیون 
آب فاضالب به شــکلی که این آب با سرعت قابلیت 
شــرب دوباره پیدا کند، یا دستگاه هایی که از رطوبت 
هوا آب شرب سالم تولید کنند، آن هم در استانی که در 
برخی روزهای سال روطوبت هوای آن در شهرهایی 
چون آبادان و اهواز به ۹0 درصد می رســد، از جمله 
این دستگاه هاســت که به مرحله طراحی و ساخت و 
پیش تولید صنعتی رسیده اســت. همچنین استفاده 
از آب شیرین کن های خورشــیدی و بسیاری دیگر از 
فناوری های روز شیرین سازی آب دریا برای این منظور 
بســیار مغتنم است. در یک بررســی علمی در زمینه 
شیرین سازی آب خلیج فارس مربوط به دو سال گذشته 
معلوم شد که کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود 22 
میلیون لیتر ظرفیت آب شیرین کن در سواحل این دریا 
ایجاد کرده اند که ســهم ایران از این آب شیرین کن ها 
خیلی پایین و ناچیز و شــاید تنها مربوط به تولید آب 
نیروگاه اتمی بوشهر باشــد که همان به اذعان رئیس 
ســازمان انرژی اتمی قابلیت تأمین آب استان بوشهر 
را دارد؛ اما انگار کارشکنی هایی در وزارت نیرو برای 
اســتفاده نکردن از این امکان وجود دارد. فناوری های 
بومی در زمینه تولید آب شیرین با انرژی خورشیدی با 
ظرفیت دو هزار لیتر در روز ثبت شده است. اما نکته 
امیدوارکننده دیگری که این چند روز دیده شد همت 
رئیس جمهور جدید برای حل مشکل خوزستان بود، 
همتی که با تعیین استاندار ویژه که عضو هیئت دولت 
است، جدی بودن آن نشان داده شد. حال باید دید آیا 
خوزستان پر گرد و غبار، خوزستان پر از سیالب و آب 
گرفته و خوزســتان پر رنج از کمبود آب باز هم تکرار 

خواهد شد یا نه؟

جدال با خشکسالی
نگاهی به اقدامات سپاه برای حل بحران آب در خوزستان  قهرمان

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه
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   یادداشت    

نشستی برای هیچ

 دور جدیــد مذاکــرات دو روزه صلــح 
افغانســتان در دوحه، پایتخت قطر، بعد از 
نشســت خبری رؤســای دو گروه، در 2۷ 
تیرماه بدون هیچ نتیجه روشنی پایان یافت. 
نمایندگان دولت افغانستان و طالبان پس از 
دو روز رایزنی، در بیانیه ای مشــترک اعالم 
کردند به توافق رســیده اند تا در کوتاه ترین 
فرصت راه حلی عادالنه و پایدار برای پایان 
منازعه افغانســتان جست وجو کنند تا روند 
مذاکرات صلح تســریع شود. همچنین دو 
طرف متعهد شــدند برای رسیدن به چنین 
توافقی، مذاکرات در سطح مقام های ارشد 
دو طــرف ادامه پیدا کنــد.در واقع می توان 
گفت، تنها نتیجه مذاکرات دولت افغانستان 
به سرپرســتی »عبدالله عبداللــه« رئیس 
شــورای مصالحه و »مالعبدالغنی برادر« 
معاون رئیس دفتر سیاســی طالبان تأکید بر 

ادامه مذاکرات صلح بود.
جامعه جهانی و مردم افغانستان انتظار 
داشتند نتیجه این مذاکرات آتش بسی چند 
روزه برای روزهای عید باشد، اما دو طرف در 
بیانیه خود هیچ اشاره ای این به نکته نداشتند. 
افزون بر این، انتظار می رفت در بیانیه پایانی 
دو طرف، به موضوع مهمی همچون نقشه 
راه آینده سیاســی افغانستان اشــاره شود؛ 
 بــه ادامه مذاکرات 

ً
اما در ایــن بیاینه صرفا

و جلوگیــری از تلفــات غیرنظامیان، عدم 
آسیب رسانی به زیرساخت های افغانستان و 
کمک های انسانی و بشردوستانه به ویژه برای 
مقابله با کویید1۹ اشاره شد. در این نشست 
طرفین قصد داشتند تا حد امکان از هرگونه 
افشای اطالعات مذاکرات جلوگیری کنند. 
نشست مقدماتی در روز نخست با حضور 
خبرنگاران آغاز شــد، اما در نشســت های 
بعدی به جز تیم های مذاکره کننده و نماینده 
ویژه قطر کسی حضور نداشت. عوامل بسیار 
زیادی بر فرسایشــی شدن و بی نتیجه بودن 
مذاکرات صلح افغانستان تأثیرگذارند که با 
گذشت زمان به ابعاد بیشتری از آن می توان 
 در ظاهر مهم ترین عامل در 

ً
پی برد؛ اما فعال

به بن بست کشاندن این مذاکرات را می توان 
شروط سخت طالبان دانست. طالبان اعالم 
کرده، برای آتش بسی سه ماهه آماده است؛ 
اما برای اجرای آن دولت مرکزی باید هفت 
هزار زندانــی طالب را کــه در زندان های 
دولت مرکزی هســتند، آزاد کرده و رهبران 
طالبان باید از فهرست ســیاه سازمان ملل 
خارج شوند. مشکلی که در اینجا به چشم 
می خورد، اعتماد نکــردن دولت و جامعه 
مدنی در افغانســتان به طالبان اســت. آنان 
از این نکته هراس دارند که با قبول شــرایط 
طالبان وضعیت جنگی در منطقه بیشــتر از 
قبل از به نفع طالبان پیــش برود؛ از همین 
رو هیئت مذاکره کننده افغانستانی در مورد 
بسیاری از درخواست های طالبان با سوءظن 
نگاه می کند. برخی از حامیان دولت اعتقاد 
دارند آزادی پنج هزار طالب با فشار آمریکا 
در توافق بین دولت آمریکا و طالبان مقدمات 
برتــری نظامی و ســقوط و شــهرهای این 
کشور به دست طالبان را فراهم کرده است.
به هرحال پیچیدگی وضعیــت و درگیری 
نظامــی، دخالــت کشــورهای خارجی، 
اختالفــات داخلــی دولت افغانســتان و 
اختالف نظر اساسی دولت و طالبان پیرامون 
نظام سیاســی آینده، قانون اساسی و بحث 
آزادی های مدنی به ویژه برای بانوان ســبب 
شده است که آینده روشنی پیرامون هرگونه 
مذاکــرات صلح در این کشــور پیش بینی 
نشــود. با توجه به وضعیــت موجود هر دو 
طرف ســعی دارند با اتکا بــه پیروزی های 
میدانی دســت برتر را در مذاکرات داشــته 
باشند که همین موجب نامعلوم شدن نتیجه و 
فرسایشی شدن روند مذاکرات خواهد شد.

   رصد    

وسیاهی کاخ سفید در غرب آسیا  ر
متحد جدید ایران

اندیشــکده صهیونیســتی بگین ـ ســادات در 
مقاله ای با عنوان »اردن اکنون متحد جمهوری 
 به 

ً
اسالمی ایران است« نوشت: پادشاه اردن ظاهرا

این نتیجه رسیده است که گشودن درهای کشورش 
به روی ایــران، اردن را از بحران های فراوان نجات 
خواهد داد. اگرچه ممکن اســت در کوتاه مدت این 
بحران هــا را برطرف کند، اما این اتحاد با فرو رفتن 
اردن در سلطه کامل ایران، مانند لبنان، عراق و یمن 
پایان می یابد. این مقاله در ادامه به چراغ ســبز اردن 
برای پذیرش ســاالنه 1 میلیون زائر مرقد حضرت 
جعفربن ابی طالب )جعفر طیار( در روستای کراک 
در منطقه موته در جنوب اردن اشــاره کرده و مدعی 
شده است، مطبوعات اردن و عرب صحبت درباره 
پیشنهاد ایران برای ساخت فرودگاه در کراک را آغاز 

کرده اند.

پیشبرد سیاست سازش

وبــگاه »میدل ایســت آی«: ســفر قریب الوقوع 
»عبدالله دوم« پادشاه اردن به واشنگتن موجب آغاز 
دوره جدیدی در روابط این کشــور با رژیم اسرائیل 
خواهد شــد. روابطی که با انتخاب نفتالی بنت در 

مســیر بهبودی قرار گرفته و او تــالش دارد تا رابطه 
با اردن را در اولویت سیاســت خارجی تل آویو قرار 
دهد. مقامات اسرائیلی نیز قرار است در واشنگتن با 
»عبدالله دوم« پس از دیدار وی با جو بایدن مالقات 
کنند؛ اما اردن تأکید کرده است، اردن برای پذیرش 
این دیدار پیش شــرط هایی دارد و شرط کرده است 
که صهیونیست ها اگر خواهان دیدار با پادشاه اردن 
هستند، در ابتدا باید حرمت مسجداالقصی را نگه 
داشته و همچنین شهرک سازی ها را متوقف کنند و 
در ادامه مانع بهبود روابط اقتصادی اردن با فلسطین 

نشوند.

بازنده بزرگ

پایگاه اگزماینر: با وجود هزینه ۶/4 تریلیون دالری 
آمریکا در خاورمیانه طی دو دهه گذشته و کشته شدن 
بیش از ۷000 عضو ســرویس آمریکا، واشــنگتن 
منافع حیاتی اندکی در این منطقه دارد. اینها شامل 
جلوگیــری از اخالل های جدیــد در تأمین انرژی 
جهانی، جلوگیری از رشــد یک هژمون منطقه ای 
و مبارزه با تروریســم است. هیچ یک از این اهداف 
نیازمند ادامه مأموریت ما در عراق یا نگه داشتن ده ها 
هزار نیرو در پایگاه هایی در سراسر خاورمیانه نیست. 

در برخی موارد، حضور نظامی بزرگ ما این منافع را 
تضعیف می کند.

توطئه تل آویو علیه حزب الله

شــبکه »المیادین«: تل آویو پس از پایان جنگ 
33 روزه لبنان در سال 200۶، راهبرد مشغولیت 
داخلــی را در برابر حزب اللــه در پیش گرفت؛ 
تل آویوی که متحدانش به ویژه آمریکا و ابزارهای 
دست شان در منطقه در ایجاد بحران های داخلی 
بزرگ میان حزب الله و لبنانی ها نقش داشتند، چه 
میان دولت و حزب الله یا میان این جنبش و ارتش 
لبنان همانطور که در حوادث سال 200۸ در لبنان 

نیز شاهدش بودیم. 
تل آویو با اســتفاده از ابزارهای یادشــده و با 
هماهنگی بــا آمریکایی ها و حتــی اروپایی ها، 
توانسته سیاست مشغولیت لبنان را اعمال کند؛ 
راهبردی که از قانون موسوم به »سزار« آغاز شد، 
پس از انفجار بندر بیروت به شــرط گذاری برای 
اعطای وام و کمک هــای مالی صندوق جهانی 
پول به لبنان کشیده شد که اساس تمام این شروط 

گرفتن ســالح حزب الله و تجزیه کردن توان 
نظامی این جنبش است.

مراســم ادای ســوگند بشــار اســد، 
رئیس جمهور ســوریه در 2۶ تیرماه با 
حضور نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی، 
نظامی و مذهبی در کاخ ریاست جمهوری برگزار 
شد. اســد که در ۵ خرداد گذشته با کسب ۹۵/1 
درصد آرا بار دیگر برای ریاست جمهوری سوریه 
انتخاب شد، قرار است به مدت هفت سال دیگر، 
ســکان اداره این کشور را در دست بگیرد. درباره 
سخنان اسد در مراسم تحلیف و پیام های آن، چند 
نکته مهم قابل ذکر است: بشــار اسد مشارکت 
گســترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری را 
نشانی از آگاهی و هوشیاری ملی خوانده و تأکید 
کرده است دشمنان ســوریه با ابزار تروریسم در 
صدد براندازی و تجزیه کشــور بودند، اما تجربه 
انتخابات ثابت کرد، این ملت اســت که به یک 
دولت مشروعیت می بخشد. از نگاه اسد، سوریه 
پس از انتخابات به یک معادله ملی دســت یافته 
اســت که به رقم تنوع و تکثر، دارای همگونی و 
تجانس اســت، ملتی آزاد و متنــوع در عقاید و 
گرایش ها، اما با ساختاری یکپارچه و منسجم. در 
همین راستا، اسد ضمن اشاره به روحیه تسامح و 
عفو و آشــتی تأکید کرد، ســوریه در صورتی که 
صداقت در انگیزه های مخالفان را ببیند، برای همه 
آنها جا دارد. گزینه مقاومت، همچنان در بیانات 
بشار اسد جایگاه ویژه ای داشت. وی تصریح کرد، 
دولت ســوریه از تمامــی انــواع مقاومت های 
مسالمت آمیز یا مسلحانه مردمی ضد اشغالگران 
آمریکایی و مــزدوران آنها تا آزادســازی تمامی 
مناطق ســوریه و اخراج تمامی عوامل تروریسم 
حمایت خواهد کرد.  حمالت اخیر موشــکی به 
پایگاه های آمریکایی در شــرق دیرالزور و میدان 
نفتی »العمر« اولین نشانه های تحقق رویکرد بشار 
اســد بوده و حاکی از عزم او در مقابله با نیروهای 
اشــغالگر بــه ویــژه آمریــکا در دوره جدیــد 
ریاســت جمهوری اســت. در عرصــه اقتصاد، 
رئیس جمهور سوریه با اشاره به مشکالتی همچون 

تحریم، ســوء مدیریت و فســاد اداری اعالم کرد 
اولویت دولــت جدید، بازســازی و رونق تولید 
است. به گفته وی در حال حاضر بیش از سه هزار 
کارخانه تولیدی در سوریه در حال ساخت است و 
جنگ و محاصره نتوانست جلوی سرمایه گذاری 
را بگیرد. اسد تصریح کرد، مردمی که وارد جنگی 
بی رحمانه شدند، اما توانستند بیشتر خاک خود را 
پس بگیرنــد، قادر به بازســازی اقتصاد خود در 
سخت ترین شرایط با همان اراده و تصمیم هستند. 
گفتنی است، سوریه طی 10 سال جنگ و بحران، 
متحمل خسارت های بی شــمار مادی و معنوی 
شــده اســت. طبق برآورد ســازمان ملل، هزینه 
بازســازی و آبادانی سوریه، حداقل 400 میلیارد 
دالر تخمین زده می شود. رئیس جمهور سوریه با 
اشــاره به نقــش جمهوری اســالمی ایــران در 
آزادسازی ســوریه از لوث تروریسم، گفت: »به 
نقش دوســتانی چون روسیه و ایران که ایستادگی 
آنها در کنارمان تأثیر زیادی در آزادسازی کشورمان 
داشــت، اعتماد داریم.« این سخنان نشان دهنده 
تمایل دمشــق نســبت به تــداوم همکاری های 
راهبردی با تهران به رغم مخالفت برخی کشورها 
می باشد. بشار اســد بار دیگر بر محوریت آرمان 
فلسطین تأکید کرد و گفت، با وجود اشتباه برخی 
گروه های فلسطینی و ارزیابی نادرست آنها از روند 
اوضاع در ابتدای بحران سوریه، هیچ جدایی میان 
آرمان فلسطین و موضوع ســوریه وجود ندارد و 

تعهد ما نسبت به موضوع فلسطین ثابت است.
همزمانــی ســفر »وانگ یی« وزیــر خارجه 
چین به ســوریه با مراســم تحلیف، حاوی پیام 
مهمی به جبهه ضدســوری اســت. در این سفر 
شش ســند همکاری بین دو طرف امضا شد که 
عمدتا شامل همکاری های اقتصادی و بازسازی 
زیرساخت های سوریه است. این اولین سفر وزیر 
خارجه چین پس از جنگ 10 ساله در سوریه است 
و نویدبخــش دور تازه ای از همکاری های پکن با 
دمشق در سایه تحریم های سنگین اقتصادی غرب 

علیه سوریه است. 
با توجه به توسعه نفوذ و اقتدار بین المللی چین، 
 حضور این کشــور در سوریه، برای آمریکا 

ً
طبعا

چالش برانگیز خواهد بود.

وزی مقاومت  پیر
   پنجره    

  وضعیت پیچیده تحوالت سیاســی و امنیتی 
عــراق در هفته هــای اخیر بیــش از هر زمان 
دیگــری ارائه برآورد از آینــده رویدادهای این 
کشــور را دشــوار کرده اســت. روند حوادث 
سیاسی اخیر عراق در امتداد اعتراضات اکتبر 
201۹ این کشور قابل تفســیر است؛ چرا که 
موضوع انتخابات زودهنگام پارلمانی در نظام 
سیاســی عراق کــه انتخاب دو رکن اساســی 
آن، یعنی مجریه و مقننه به آن وابســته اســت، 
محور مطالبات بازیگران داخلی اعم از مردم، 
احــزاب، جریان های سیاســی و مرجعیت و 
همچنین بازیگــران خارجی مهم بود. از اکتبر 
201۹ تاکنون، عالوه بر اصالح قانون انتخابات 
در پارلمان عــراق، دولت فعلی نیز که از آن به 
دولت بحران، دولت موقت، دولت انتقالی و... 
تعبیر می شــود تالش های مختلفی در راستای 
فراهم کردن مقدمات این رویداد سیاسی انجام 
داد؛ به گونه ای که تا چند روز پیش روند جاری 
حکایت از برگــزاری انتخابات در 1۸ مهرماه 
ســال جاری داشــت، اما دو حادثه در سطح 
سیاســی و امنیتی، تحقق این بــرآورد را دچار 

تردید کرد که به اجمال به آن اشاره می کنیم:

 اعالم مشارکت نکردن مقتدا صدر، 
رهبر جریان صدر در انتخابات به بهانه الف

آنچه وی فساد و خیانت و دخالت های خارجی 
خوانده اســت و در پــی آن اعــالم انصراف 
چهره هــای وابســته به صــدر از حضــور در 
رقابت های انتخاباتی بر التهاب فضای سیاسی 
نه چندان آرام عــراق افزود. او همچنین به این 
حد اکتفا نکرد؛ بلکه با تعطیلی دفتر سیاســی 
صدر همه فعالیت های آن را به حالت تعلیق در 
آورد. در ارزیابی علــل اتخاذ چنین تصمیمی 

اشاره به نکات ذیل ضروری است:
1ـ پس از ســال 2003 و استقرار نظام سیاسی 
کنونی، فعالیت های کمی و کیفی جریان صدر 
در بدنه سیاســی و اجتماعی و به طور کلی در 

هرم توزیع قدرت عراق رشد چشمگیری یافته 
اســت. جریان صدر که کسب مناصب قدرت 
را مزد ســال ها مبارزه با دیکتاتوری رژیم سابق 
دانســته و بر این باور اســت که نجات بخش 
عراق بحران زده اســت، در بــازه زمانی اکتبر 
201۹ تا چند ماه قبل بر پیروزی قاطع خود را 
در انتخابات پیش رو و انتخاب نخســت وزیر 
وابسته به خود اطمینان داشت. بنابراین درصدد 
برآمد تا از طریق هم پیمانی با حزب دموکرات 
کردستان و به طور ضمنی با ائتالف تقدم وابسته 
به »محمد الحلبوسی« رئیس فعلی پارلمان با 
تشکیل فراکسیون اکثریت )کتله اکبر( عالوه بر 
تحقق این امر، حتی در انتخاب رئیس جمهور و 
ریاست پارلمان نیز نقش ایفا کند. مقتدا صدر با 
اعالم تحریم انتخابات و شعارهای عامه پسندی 
مانند اعالم دفاع از مردم، برائت از فاســدان و 
دفــاع از عراق در برابــر دخالت های خارجی 
با هدف تبریک مجدد پیشــران های اجتماعی 
وابســته به خود، بــار دیگر در صــدد برآمد تا 

بخشی از کاهش محبوبیت را جبران کند.
2ـ افــزون بر قطعیت نداشــتن پیروزی صدر 
در انتخابــات خســارت دیگری کــه متوجه 
صدریــون بــود، از دســت دادن مناصب در 
دوره پساانتخابات اســت. این جریان در دوره 
مصطفی الکاظمی امتیازات بی شــماری را به 
دســت آورده و برای حفظ آن حتی چشــم بر 
بسیاری از سیاســت های غلط و ضد مقاومتی 
نخســت وزیر بست. اعالم مشــارکت نکردن 
در انتخابات در نظر مقتدا یکی از عوامل عدم 
برگزاری انتخابات و استمرار فعالیت این جریان 

در بدنه قدرت به شمار می آید.
حادثه انفجار در شهرک صدر که بار  دیگر صدریــون را در کانــون توجه ب
رسانه ها و محافل سیاسی قرار داد، به منزله یک 
حادثه امنیتی زمینه را بــرای تعویق انتخابات 
فراهم می کند کــه انتظار می رود بــا توجه به 
طبیعت امنیتی و سیاسی عراق چنین حوادثی در 
آینده و آســتانه انتخابات روند صعودی به خود 
بگیرد و مانعی برای تغییر در بدنه سیاسی عراق 

باشد.

ودهنگام! ز انتخابات   
   فراسو    

نگاهی به التهاب سیاسی در عراقریاست جمهوری بشار اسد و پیام های آن 

علی ساجد
کارشناس بین الملل

علی خوانساری
کارشناس بین الملل

منطقه

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد 

بین الملل
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 بدافزار صهیونیستی
در خدمت دیکتاتورها!

 ماجرای فروخته شــدن بدافزار جاسوسی 
به کشــورهای مختلف در  »پگاســوس« 
جهــت ردیابی تلفــن همــراه خبرنگاران 
و سیاســتمداران، به تیتر یک بســیاری از 
رســانه های جهان تبدیل  شده است. یکی 
از افرادی که حاال با اتهام خیانت به اعتماد 
مردمــش روبه رو شــده اســت، »نارندرا 
مؤدی« رئیس جمهور هندوســتان است؛ او 
جزء کسانی اســت که با هک گوشی تلفن 
همراه  مردم، سیاســتمداران و خبرنگاران 
از طریق این بدافــزار آنها را کنترل می کرده 
اســت. روزنامه گاردین در شــماره ویژه ای 
به این موضوع پرداختــه و این کار را حمله 
به دموکراسی هندوستان دانسته است. این 
روزنامه همچنین مصاحبه ویژه ای با »ادوارد 
اســنودن« داشته و او بیان کرده است که اگر 
 NSO جلوی اقدامات این بدافزار و شرکت
در سرزمین های اشغالی گرفته نشود، به جای 
هــدف قرار گرفتن ۵0 هزار نفر که تابه حال 
مشخص شده است، خواهیم دید که تا بیش 
از ۵0 میلیون نفر هدف این حمالت و هک 
شدن گوشی تلفن همراه شان قرار می گیرند. 
این بدافزار جاسوســی را شرکت NSO در 
سرزمین های اشــغالی ساخته است و گفته 
می شــود به عربستان ســعودی نیز فروخته 
شده است و ولی عهد سعودی، بن سلمان از 
همین نرم افزار برای جاسوسی از تلفن همراه 
جمال خاشــقجی و نزدیکانش و همچنین 
تعداد دیگری از خبرنگاران عربســتانی در 

سراسر جهان استفاده می کرده است. 

 بحران زیست محیطی
در اروپا و آمریکا!

تغییــرات آب وهوایی باعث درگیر شــدن 
بسیاری از کشورهای جهان به موج تغییرات 
اقلیمی و حــوادث طبیعی مانند ســیل و 
یا آتش ســوزی های گسترده شــده است. 
در غــرب اروپا این مســئله باعث به وجود 
آمدن ســیل بی ســابقه در آلمان و بلژیک 
شــد و دو کشــور را با بحران بی سابقه ای 
روبه رو ســاخت. در آمریکا نیز آتش سوزی 
جنگل ها به  ســرعت در حال وقوع است. 
روزنامــه نیویورک تایمــز هفته گذشــته با 
انتشار عکســی از این آتش سوزی گسترده 
که آسمان را به صورت قرمزرنگ درآورده، 
نوشت: این آتش گســترده باعث می شود 
آب وهوا تغییرات گسترده ای داشته و درجه 
دمای شــهرهای مختلف باید با اســتفاده 
از تخمین هــا از میزان این آتش ســوزی ها 
سنجیده شود. ستون هایی از دود و ابرهای 
گرمازا که تا مرز خطوط پروازی هواپیماها 
 بر شرایط آب وهوایی 

ً
رسیده اســت، قطعا

تأثیرگــذار خواهند بــود. بنابراین گزارش 
آتش سوزی های گســترده در ایالت اورگان 
آمریــکا تاکنون پهنــه ای بــه بزرگی بیش 
340 هزار هکتار برابر با یک هزار و 3۷0 

کیلومترمربع را سوزانده است.

جهان

پیشخوان

جهان

بعد از کشته شدن رئیس جمهور هائیتی به دست گروهی مسلح که 
مشخص شد از داخل ایالت فلوریدای آمریکا نقشه قتل را هماهنگ 
و برنامه ریزی کرده بودند، فشــار آمریکا و اتحادیه اروپا به هائیتی 
برای انتخاب نخست وزیر جدید باال گرفت. دولت هائیتی سه شنبه 
 »آریل هنری« را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب 

ً
گذشته رسما

کرد. هائیتی با چالش جدی ناشی از بی قانونی و فعالیت های گسترده 
گروه های تبهکار روبه روست و نخست وزیر جدید وعده داده است 
تا شرایط را برای مشــارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات آینده 
که قرار است سپتامبر برگزار شود، فراهم کند. نخست وزیر جدید 

هائیتی خواستار ادامه حمایت های بین المللی از دولت شد.

انتخاب با فشار غرب!
پایگاه خبری »امارات لیکــس« خبر داد، ولی عهد ابوظبی به 
دلیل اختالفات با برادرش، محافظان شــخصی خود را تغییر 
داده است. گفته می شــود، محمدبن زاید از ترس کشته شدن 
به دســت برادرش تصمیم گرفته است محافظان خود را تغییر 
داده و از فرانسه درخواست کمک کرده است! بن زاید محافظان 
شــخصی خود را از میان افراد یک شــرکت امنیتی معروف 
فرانسه انتخاب کرده اســت. به گفته امارات لیکس، بن زاید 
محافظان خود را از شرکت »Secopex« انتخاب کرده است 
تا در همه سفرهای داخلی و خارجی، امنیت محل اقامت وی 

را تأمین کنند و همراهش باشند.

محمدبن زاید  هراس   
همزمان با تصرف ولســوالی های مختلف افغانستان به دست 
نیروهای طالبان، رئیس جمهور افغانستان آزادی زندانیان طالبان 
را یک اشتباه خواند و تأکید کرد، این گروه اراده ای برای صلح 
نداشته و آزادی ۵ هزار زندانی هم نتوانست آنها را به مذاکرات 
جدی بکشاند. وی گفت، مسئول این اشتباه کسانی هستند که 
پنداشــتند حکومت اراده ای برای صلح نــدارد. این در حالی 
است که برخی از مردم افغانستان بر این باورند که اشرف غنی 
رئیس جمهور افغانستان  با گروه های طالب هماهنگ بوده و به 
دنبال خریــد فرصت برای پیش روی طالبان در نقاط مختلف  

کشور  افغانستان است.

غنی  اشرف  پشیمانی 

با آغاز شدن اعتراضات در کوبا نسبت به نحوه 
مدیریت بحران کرونا و همچنین افزایش قیمت 
مواد غذایی تالش بایدن برای اســتفاده از این 
اعتراضات و  پیش بردن سیاست تغییر رژیم در 
این کشور نیز افزایش یافت. منافع ایاالت متحده 
در کوبا، آن طور که تحلیلگران دولت بایدن به 
او گفته اند، زمانی حفظ می شــود که یا سیستم 
سیاسی مستقر در این کشور تغییریافته یا اینکه 
سیاست های این کشــور در قبال آمریکا تغییر 
کند. با این حال هیچ یک از این جهت گیری ها 
در اعتراضات اخیر کوبا دیده نمی شود و دولت 
بایدن با حمایت سریع از این اعتراضات، امکان 
هرگونه همکاری بعدی با دولت این کشــور را 

از بین ببرد.
اما علــت اصلی اشــتباهات دولت بایدن 
در قبال کوبا چیســت؟ مهم ترین مســئله در 
دولت هــای مختلــف آمریکا این اســت که 
سیاست دولت ها در قبال کوبا را بیشتر از اینکه 
منافع مرتبط با حوزه سیاســت خارجی تعیین 
کند، مســائل داخلی تعییــن می کند و جهت 
می دهد. تعداد باالی کوبایی های پناهنده شده 
به آمریکا در طول سالیان گذشته و شکل گرفتن 

البی قدرتمند آنها در واشنگتن سبب شده است 
امکان هر نوع فعالیت در جهتی به جز ســاقط 
کردن نظام سیاســی فعلی، بــرای دولتمردان 
آمریکایی بسیار سخت باشد. دولت بایدن حاال 
در میانه این راه مانده است. یا باید سیاست اوباما 
را پیش ببرد و ســعی کند با برداشتن تحریم ها 
زمینه را بــرای همکاری های بعدی بین کوبا و 
ایاالت متحده فراهم کند یا اینکه باید راه ترامپ 
را رفته و ضمن همکاری با گروه های اپوزیسیون 
کوبا در واشــنگتن و فلوریدا، راه را برای تغییر 
رژیم در کوبا هموار کند. بایدن که تاکنون نشان 
داده است نه تنها دنباله روی سیاست های اوباما 
در بحث سیاست خارجی نیست، بلکه بیشتر 
از میانه رو بودن، به ترامپ شباهت دارد، تالش 
دارد از این اعتراضات برای تغییر رژیم در کوبا 
استفاده کند. اما سؤال اصلی که او هنوز پاسخی 
برای آن ندارد، این است که آیا افزایش تحریم ها 
و فشــارها می تواند باعث تغییر رژیم در کوبا 
شود؟ تاریخ نشــان داده است، احتمال چنین 
مسئله ای بسیار پایین است و آمریکا با افزایش 
فشارها بر کوبا تنها امکان رسیدن به راه حل میانه 

در روابط دو کشور را از بین می برد.

   نگاهی به سیاست جو بایدن در قبال کوبا

 دونالد بایدن!

   تحلیل    

رژیم صهیونیســتی از اولیــن دولت هایی بود 
که واکسیناســیون سراســری را انجــام داد و 
سیاست های قرنطینه را کنار گذاشت؛ اما شیوع 
نوع جدیدی از ویــروس کروناـ دلتای ویروس 
یــا همان ویروس هندی ـ روز بــه روز بر تعداد 
مبتالیان افــزود؛ به گونه ای که سیاســت های 
قرنطینــه بار دیگر به ســرزمین های اشــغالی 

بازگشتند.
وزارت بهداشــت رژیم صهیونیستی اعالم 
کــرد، 2۶1 مورد جدیــد به ثبت رســید. در 
مجموع 4130 مورد ابتال به کرونا شناســایی 
شــده که حال 4۷ نفر وخیم گزارش شده و 1۷ 
نفر به کمک دستگاه اکسیژن نفس می کشند. ۵ 
مورد فوتی نیز گزارش شده که آمار فوتی ها را به 

مجموع ۶43۸ نفر رسانده است.
 داده های منتشر شده نشان می دهد، پس از 
گذشت شش ماه از واکسیناسیون سراسری در 
سرزمین های اشغالی، بیشتر افراد واکسینه شده 

به ویروس کرونا آلوده شده اند.
»تایمز اســرائیل« در گزارشی اعالم کرده 
اســت، بیشــتر بیماران به نوع دلتای ویروس 
آلوده شده اند. نکته مهم دیگر این است که این 

بیماری بیشتر در میان افرادی دیده می شود که 
اولیــن دریافت کنندگان واکســن در ماه ژانویه 
بوده انــد. بنابرایــن این افراد کــه در ماه ژانویه 
واکســن دریافت کرده بودند با گذشــت شش 
 ماه، بدن شــان آنتی بادی الزم را از دست داده

 است.
»گلوبال ریسرچ« در گزارشی نوشته است: 
»رژیم صهیونیســتی به تازگــی تأیید کرده که 
۵0 درصد افراد مبتال به کرونا، واکسیناســیون 
کامل داشــته اند و دو مرحله واکســن خود را 
پیش از ابتال تزریق کرده بودند.« مقامات رژیم 
صهیونیســتی نیز اعالم کرده اند، واکسن فایزر 
برای مقابله با نوع دلتا )ویروس هندی( تنها ۶4 

درصد کارایی دارد.
»آلبرت بورال« مدیر عامل شــرکت فایزر 
اعالم کرده، تزریق دوز ســوم واکسن ضروری 
اســت و برای انجام این اقدام به دنبال دریافت 

مجوز از ایالت متحده آمریکاست. 
بنا بر این گفته، تزریق دوز ســوم، می تواند 
تا 12 ماه سیســتم ایمنی بــدن را تقویت کرده 
 و در مقابــل آخرین گونه جهــش یافته کرونا

 مقاوم کند.

بررسی  موج جدید کووید۱۹در سرزمین های اشغالی

ونا در تالویو  جوالن کر

   گزارش    

 قوانین عالی دادگاه اتحادیه اروپا به بهانه »سیاســت 
بی طرفانه« و مقابلــه با تمامی نمادهــای مذهبی، 
سیاسی، فلسفی و اعتقادی اقدام به اعطای اختیار منع 
حجاب از سوی کارفرمایان کرده است. بر اساس این 
قانون، کارفرمایان می توانند مانع از پوشیدن حجاب 
کارمندان شوند، مشروط بر اینکه دلیل موجه و قانونی 

داشته یا در اساسنامه شرکت قید شده باشد.
این قانون در ســال 201۷ از سوی باالترین مقام 
دادگاهی اروپایی وضع شــد که به شــرکت ها اجازه 
می داد تحت شــرایط خاص و مذکور در اساســنامه 
شــرکت، پوشــیدن هرگونه نماد مذهبی، از جمله 
روســری را منع کند. این قانون با اســتقبال گسترده 
راســت گرایان به خصوص »فرانســوا فیون«، نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه که موضع تندی 
به جایگاه اســالم در فرانســه داشــت، مواجه 
شــد. این حکم که در ســال 201۷ داده شد، 
باعث شد در بســیاری از کشورهای اروپایی، 
دادگاه های محلی نیز رأی به حاضر نشدن 
زنان مســلمان و محجبه در محل  کار 
خود بدهنــد. دادگاه دادگســتری 

تالش های بی فایده!
ثمانه اکوان

دبیر گروه بین  الملل

اجرای قوانین ضد اسالمی در اروپا برای جلوگیری از گسترش اسالم

اروپا در لوکزامبورگ در اولین تصمیم خود درمورد 
موضوع زنان با اســتفاده از روســری اســالمی در 
محل کار، حکم ممنوعیت پوشــش را صادر کرد؛ 
اما فقط به عنوان بخشی از سیاست کلی ممنوعیت 
تمامی نمادهای مذهبی و سیاســی. بر مبنای این 
قانون، اگر شرکت ها هیچ سیاستی در منع نمادهای 
مذهبی نداشته باشــند، نمی توانند با استناد به این 
قانون، کارمند را اخراج کنند. در همان سال، دیوان 
دادگستری اروپا، در مورد دو زن، از فرانسه و بلژیک، 
که به دلیل امتناع از برداشتن روسری، از کار برکنار 
شدند، رأی مشترک صادر کرد. این قانون حکم داد 
که خواست شرکت ارائه سیاستی خنثی )بی طرف( 
و مشــروع اســت که اجازه منع نمادهای سیاسی، 
فلسفی یا مذهبی را می دهد. این قانون البته به تازگی 
نیز موج تازه ای از اخراج ها را در بین زنان مسلمان 
به راه انداخته اســت. در جدیدترین مورد شکایت 
در زمینٔه منع پوشش نمادهای مذهبی، بار دیگر در 
ماجرای شــکایت رئیس یک کودکستان، موضوع 
سیاســت بی طرفی، منع پوشش نمادهای مذهبی، 
فلسفی و سیاسی همچون روسری مطرح شد. مدیر 
یک کودکســتان در آلمــان، از همکار محجبه اش 
خواست تا بدون روسری به سر کار بیاید. درنتیجه 
اختالفی که میــان کارفرما و کارمند پیش آمده بود، 
کارفرمــا از دادگاه محلی هامبورگ شــکایت کرد 
و پرســیده بود که آیا می تواند قــرارداد کاری با این 
کارمند را فسخ کند یا خیر. دادگاه محلی هامبورگ 
نیز تعیین تکلیف این پرونده و بررسی جوانب قانونی 

را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد.
درنهایــت، دادگاه دادگســتری اتحادیه اروپا با 
صدور حکمی به نفع کارفرما بار دیگر این سیاست 
را تقویت کــرد. دیوان دادگســتری اتحادیه اروپا 
)CJEU( مســتقر در لوکزامبــورگ حکم داد که 
شــرکت های عضو اتحادیه اروپا می توانند داشتن 

روســری کارمندان را تحت شرایط خاص ممنوع 
کنند. این دادگاه بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که 
ازآنجایی که این سیاستی بی طرفانه است و پوشش 
نبایــد »چالش آفرین« یا »نافی بی طرفی« باشــد، 
مفهوم تبعیض آمیزی ندارد. ایــن اقدام با توجه به 
اینکه پیش  از این در ســال 201۷ از ســوی دادگاه 
عالی اروپایی تأیید شــده بود، سر و صدای زیادی 
در بین جوامع مســلمان در دنیــا ایجاد نکرد. تنها 
کشــوری که به این مســئله اعتراض کرد، ترکیه و 
رئیس جمهور آن، اردوغان بود. در واکنش به حکم 
دادگاه دادگســتری اروپا، ترکیه با انتقاد از عملکرد 
دادگاه، آن را »نقض آشــکار آزادی های مذهبی« 
دانســت که باعث تشــدید تعصبــات علیه زنان 
مسلمان در اروپا خواهد شد. وزارت امور خارجه 
این کشور نیز در بیانیه ای اعالم کرد، این حکم نشانه  
افزایش اسالم هراسی است؛ آن  هم در شرایطی که 
زنان مسلمان در اروپا به دلیل اعتقادات مذهبی شان 
مورد تبعیض قرار می گیرند. وزارت خارجه ترکیه 
همچنین اشاره کرد، در شرایطی که اسالم هراسی، 
نژادپرســتی و نفرت در اروپا افزایــش پیدا کرده، 
آزادی مذهبــی نادیــده گرفته می شــود و زمینه و 
پوششی قانونی برای تبعیض ایجاد می کند. اگرچه 
حکم دادگاه اروپایی، مسئله ای تازه در نوع برخورد 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا با زنان مســلمان 
نیست؛ اما واکنش همه جانبه و هماهنگ کشورهای 
مســلمان در این زمینه می توانست شرایط را برای 
تجدیدنظر اروپا فراهم کند. کشــورهای داعیه دار 
رهبری اســالم در منطقه، ضمن برخورد نکردن و 
ایجاد نکردن فضای رسانه ای قوی در محکوم کردن 
این حکم، این روزها به افزایش روابط خود با رژیم 
صهیونیستی فکر می کنند و به دنبال احیای حقوق 
مسلمانان در دنیا و به خصوص در مقابل دادگاه های 

اروپایی و آمریکایی نیستند.
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 ظرفیت بی نظیر
توریسم سالمت

 
 همــواره توجه به دیپلماســی 
اقتصــادی بــه منزلــه یکی از 
راه هــای افزایش صادرات غیــر نفتی و 
درآمدهای ارزی بــا محوریت تمرکز بر 
بازار کشورهای همسایه مطرح بوده است. 
بازار ۶00 میلیونی کشورهای همسایه و 
مرز مشــترک ایران با 1۵ کشور موجب 
شده است بازار مناسبی در اختیار اقتصاد 
ایران قرار گیرد. با این حال، طی سال های 
اخیر توجه چندانی به موضوع توریسم به 
ویژه توریسم سالمت نشده است. حوزه ای 
که به جرئت می تــوان گفت، ایران در آن  
دارای مزیت نســبی و حتی گاهی مزیت 
مطلق در مقایسه با سایر کشورهای منطقه 
غرب آسیاســت. در حال حاضر، اگرچه 
ممکن اســت برخی از کشورهای دنیا یا 
حتی منطقه موفق شــده باشند به لحاظ 
درصدی جمعیت بیشتری از شهروندان 
خود را در مقابل ویروس کرونا واکســینه 
کننــد، اما بی شــک ایران جــزء معدود 
کشورهایی است که نه تنها درمنطقه بلکه 
درجهــان بــا وجــود همــه تحریم ها و 
کارشــکنی های موجود توانسته به جرگه 
تولیدکنندگان واکسن کرونا بپیوندد. این 
موضــوع در کنــار پیشــرفت های حوزه 
پزشــکی ایران، بــه ویژه در گســترش 
بهداشــت عمومی، کاهش مرگ ومیر در 
نوزادان، افزایش امید به زندگی و... سبب 
شده شاخص توســعه انســانی ایران از 

جایگاه مناسبی در دنیا برخوردار باشد.
توریسم سالمت از جمله ظرفیت های 
اقتصاد ایران اســت که می تواند به مثابه 
یکی از ارزآورتریــن فعالیت های ایران و 
حتی جایگزینی بــرای درآمدهای نفتی 
مطرح باشــد. عمده کشورهای همسایه 
ایران به لحاظ امکانــات درمانی، وجود 
متخصصان پزشکی، علوم نوین پزشکی 
از جملــه پزشــکی هســته ای و صنعت 
ســاخت و تولید تجهیزات پزشــکی با 
ایران قابل قیاس نبــوده و بر خالف ایران 
هیچ ســهمی در تولید علم در این حوزه 
ندارند. این در حالی اســت که عالوه بر 
مشــابهت های زبانی، دینــی، مذهبی و 
فرهنگی شــهروندان کشورهای همسایه 
با ایران، دو مزیت بسیار مهم در توریسم 
سالمت و مباحث درمانی در ایران وجود 
دارد که نه تنها اقشــار مرفه، بلکه اقشــار 
متوسط به پایین این کشورها را نیز می تواند 

مسافر ایران کند.
1ـ موضوع اول کاهــش ارزش پول ملی 
ایــران طی یک دهــه اخیر اســت. این 
موضوع باعث شده ارائه خدمات پزشکی 
برای شهروندان سایر کشــورها در ایران 
بسیار ارزان تمام شود. چنانچه هزینه های 
درمــان در ایران با وجود کیفیت باالی آن 
اختالف فاحشــی با هزینه های درمان در 

کشورهای اروپایی دارد.
2ـ موضــوع دوم موقعیــت جغرافیایی، 
نزدیکی این کشــورها به ایــران و وجود 
مرزهای مشــترک اســت. برای نمونه، 
ممکن است برخی از این شهروندان امکان 
معالجه و درمان در کشورهای اروپایی و 
آمریکایی را نیز داشته باشند؛ اما به دلیل 
مسافت بسیار زیاد امکان حضور بیماران 
در این کشــورها نباشد. در واقع عالوه بر 
ظرفیت ها و پیشرفت های پزشکی در ایران 
و صرفه اقتصادی درمان در ایران، موقعیت 
جغرافیایی ما یکی از دالیل و مزیت های 
مهم ایران برای افزایش و رونق توریســم 

سالمت در کشور است.

 BBBB در سال های گذشــته به ویژه در هشت  
ســال دولت آقــای روحانی شــاهد 
به هم ریختگی های زیادی در بخش های 
گوناگون اقتصادی بودیم؛ به نظر شما 
چه عواملی ســبب افزایش بحران های 

اقتصادی در ایران شد؟
یکــی از مهم ترین دالیلی که ما طی چند دهه اخیر 
از رشــد اقتصادی قابل قبولی همپای کشــورهای 
توســعه یافته یا حتی برخی از کشــورهای همسایه 
برخوردار نبودیم، وجود تفکر حاکمی در کشــور 
بود کــه به هیچ وجــه توجه ویژه ای به اســتفاده از 
ظرفیت ها و توانمندی های داخلی نداشت. این تفکر 
هیــچ گاه ظرفیت های طبیعی و حاضر در اقتصاد و 
اجتماع ایران را ندید تا از این ظرفیت ها برای تولید 
و به کارگیری نیروی جوان و نخبه کشــور و افزایش 
تولید و صادرات کشور استفاده کند. به همین دلیل 
شاهدیم کمترین حمایتی از کسب وکارهای خرد و 
متوسط صورت نگرفته و کسب وکارهای بزرگ نیز با 

بحران  ها و مشکالت متعددی روبه رو هستند.

 BBBB ،یعنی بی توجهی به ظرفیت های مردمی  
ســبب افزایش بحران ها و مشــکالت 

اقتصادی کشور شده است؟
بله، این یک موضوع مهم است؛ چرا که اقتصادهای 
توسعه یافته، تمرکز ویژه ای بر استفاده از ظرفیت های 
مردمی دارند؛ در حالی که ما ظرفیت مردمی، یعنی 
همان تقویت و توانمندســازی بخش خصوصی را 
دنبــال نکردیم، ضمن اینکه تا جایی که مســئوالن 
توانسته اند بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها 
و تصمیم سازی های اقتصادی دخالت و مشارکت 
 مدیران و مسئوالنی که برای اقتصاد 

ً
نداده اند. اصوال

کشــور در بخش های مختلف تصمیم  می گیرند، 
نه تنها خودشــان نسبت به آن بخش تخصص الزم 
ندارنــد؛ بلکه گاهی در بخــش خصوصی متولی 
هســتند، لذا امکان حضور را به بخش خصوصی 
واقعی و مشارکت مردم برای توسعه اقتصاد کشور 

نداده اند.

 BBBB ایــن تنگ نظری هــا، چــه صدماتی  
بــه اقتصــاد کشــور وارد کــرده و آیا 

حمایت های انجام شده به نام حمایت 
از تولید یا حمایت از مردم در قالب یارانه 
برای اقتصاد مفید یا مخرب بوده است؟

 برای توســعه اقتصاد باید به بخش خصوصی 
ً
قطعا

امکان فعالیت داده شــود، در غیر این صورت آنچه 
از توســعه اقتصادی گفته می شــود، شعارهایی تو 
خالی است. در خصوص یارانه و بسته های حمایتی 
که به اســم تولید یا کمک معیشتی از سوی دولت 
به مردم یا تولیدکنندگان داده می شــود نیز می توان 
با صراحت گفت، این بســته های حمایتی هیچ گاه 
از تولید یا از معیشــت خانوار به درســتی حمایت 
نمی کند. بسته هایی که به نام حمایت از مردم تنظیم 
می شوند نه به درد توسعه کشور می خورد و نه سفره 
مردم را رونــق می دهد؛ بلکه زخم دیگری بر پیکر 
رنجور اقتصاد کشــور وارد می کند. در همه دنیا به 
ویژه کشورهای توســعه یافته این نگاه غالب است 
که دولت ها مســئول بسترسازی برای ایجاد توسعه 
هستند و بخش خصوصی عامالن توسعه به شمار 
می روند؛ در حالی کــه دولت ما بخش خصوصی 
 از روی بخش خصوصی 

ً
را کنار زده اســت، اصال

رد شــده و آنگاه با اعطای برخی بسته های حمایتی 
و بازی های نمایشــی از توســعه اقتصادی سخن 

می گوید. 

 BBBB به نظرتان در وضعیت فعلی برای تحقق  
توسعه اقتصادی باید چه کرد؟

در وهلــه اول بایــد قوانیــن و مقــررات بــه نفع 
خصوصی سازی و مردمی سازی واقعی، نه نمایشی 
تدوین و تصویب شــود. اگر قوانین حمایتی خوبی 
تصویب شــود و اجازه دخالت در اقتصاد به دولت 
داده نشود و دولت فقط ناظر و حامی تولید و اقتصاد 
باشد، آن زمان می توان از تمامی ظرفیت های بخش 
خصوصی و مردمی برای توســعه اقتصاد کشــور 
اســتفاده کرد. با مطالعه چگونگی رشد اقتصادی 
 
ً
کشــورهای توســعه یافته می توان دریافت، اصوال

قوانین و مقــررات حامی حضور بخش خصوصی 
و سرمایه گذاران در اقتصاد است؛ چرا که صاحبان 
سرمایه عوامل اصلی توسعه اقتصاد کشور به شمار 
می روند، لذا مسیر قانونگذاری باید به گونه ای باشد 
که گروه هــای متأثر یعنی ســرمایه گذاران و بخش 

خصوصی بــه راحتی بتواننــد در بخش اقتصادی 
بدون دخالت ها و سنگ اندازی های دولت فعالیت 
اقتصادی کنند. این مسئله در ایران متأسفانه برعکس 
است. در کشورهای توسعه یافته، همه قوانین بازار و 
توسعه اقتصادی قبل از تصویب با صاحبان سرمایه 
و صنایع بررسی می شــود که چه مؤلفه هایی برای 
رشــد بخش خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی 
خوب اســت آن زمان مصوب می شود، اما در ایران 
بدون مشــورت با بخش خصوصی بعــد از اینکه 
پشــت درهای بسته آنچه مدیران باال دستی به زعم 
خود خوب می دانند بدون اینکه یک بنگاه کوچک 
اقتصادی را اداره کرده باشند، تبدیل به قانون شده و 
سپس برای اجرا ابالغ می شود. جالب است که بعد 
از آن در اجرای بند ب ماده 12 احکام دائمی برنامه 
پنجم، ششــم یا برنامه های توسعه ای قبلی دیده ایم 
که بعد از تصویب قوانین به بخش خصوصی ابالغ 
می شود تا اگر چنانچه قوانین و مقررات وضع شده از 
نگاه بخش خصوصی تأثیر منفی در توسعه اقتصادی 
دارد، آن زمان نظــرات خود را برای اصالح قوانین 
 آنچه مــا انجام می دهیم، 

ً
وضع شــده بدهند! دقیقا

در جهت مخالف عملکرد و رویکرد کشــورهای 
توسعه یافته اســت. بنابراین، روند قانونگذاری هم 
بایــد در جهت حمایت از ســرمایه گذاری وبخش 
خصوصی باشد تا اتفاق مهمی به نام رشد اقتصادی 

و توسعه اقتصادی در کشور محقق شود.
 

 BBBB بــا توجه به مســائل مربــوط به آب و  
خشکســالی که امســال در مناطقی از 
کشور تجربه شد، در بحث حمایت های 
روســتایی که با امنیت غذایی کشور در 

ارتباط است، پیشنهادی دارید؟
موضوع مهمــی را مطرح کردید؛ این مســئله هم 
متأسفانه به شدت از سوی دولتمردان نادیده گرفته 
شــده است. نگاه به روســتا، نگاه توسعه اقتصادی 
نبوده اســت. با اینکه به روســتاها و شهرستان های 
دور و نزدیــک آب و بــرق برده شــده و راه و جاده 
کشــیده شده است؛ اما برای اینکه یک روستایی در 
روستا بماند، برنامه ای نداشته ایم! مسئوالن دولتی 
نتوانســتند در کنار کشــیدن آب و برق و حتی ارائه 
اینترنت به روستاها، در آنجا کسب و کار ایجاد کنند. 

نتوانستند روستایی را به یک تولیدکننده تبدیل کنند تا 
روستاییان صاحب کسب و کار و درآمد شوند. وقتی 
شغل ودرآمد پایداری برای روستایی ها در نظر گرفته 
 هیچ گاه توسعه و پایداری اقتصادی 

ً
نشده باشد، قطعا

نیز در روستا محقق نمی شود. موضوع دیگری که در 
روســتاها رویکرد غلطی بود که متأسفانه هنوز هم 
برخی در تبلیغات انتخاباتی آن را دنبال می کردند، 
حمایت های یارانه ای به روستایی ها است. در حالی 
که به جای دادن 4۵ هزار تومان یارانه به روستایی ها، 
باید بسته های توانمندسازی برای آنها در نظر گرفته 
می شد. بنده به شدت معتقدم این نوع نگاه اعطای 
 ضربه بزرگی به توســعه و تولید کشور 

ً
یارانه واقعا

بیشــتر در بخش روســتایی وارد کرد. این موضوع 
موجب شد که روستایی های آموزش داده نشوند تا به 
دنبال ایجاد کسب وکارهایی در محیط زندگی خود 
بروند و هم برای خود درآمد داشته باشند و هم برای 

کشور ارزش افزوده ایجاد کنند. 

 BBBB در پایان اگر پیشــنهاد یا راهکاری برای  
دارید،  اقتصادی دولت ســیزدهم  تیم 

بفرمایید.
اگر دولت ســیزدهم بــه دنبال تحقــق وعده های 
اقتصادی و توسعه ای داده شــده به مردم در جریان 
انتخابات است، باید مردم را پای کار اقتصاد بیاورد، 
یعنی از تمام ظرفیت های مردمی استفاده کند؛ چرا 
که ظرفیت های مردمی برای کشور بسیار مهم است. 
اگــر بحث یارانه ها حذف شــود و همین 4۵ هزار 
 هیچ قدرت خریدی ندارد و ماهیانه 

ً
تومانی که عمال

به بخش عمده ای از مردم پرداخت می شود، صرف 
را ه اندازی کسب وکارهای کوچک شود اشتغال قابل 
توجهــی و به تبع آن تولید فراوانی ایجاد می شــود. 
به عبارت دیگر با 4۵ هــزار تومان یارانه ای که داده 
می شود عمال چیزی نمی توان خرید، اما می توان با 
رقم حــدود 32 هزار میلیارد تومانی که برای یارانه 
انرژی داده می شــود، چندین هــزار واحد کوچک 
تولیدی راه انداخت. بنابراین دولت آقای رئیســی 
باید به دقت اثرات مخرب یارانه را بررسی کند و به 
جــای دادن یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی این مبلغ 
قابل توجه را برای ایجاد کسب و کار و توانمندسازی 

مردم هزینه کند.

بازار

یادداشت 

کاهش وابســتگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی یا به عبارتی 
جبران کاهش درآمدهای نفتی تنها مربوط به یک بخش از اقتصاد 
کشور نمی شود؛ بلکه در گام اول نیازمند سیاست هایی هستیم که 
بتواند نوع درآمدهای دولت را تغییر دهد. این سیاســت ها تنها 
یک بخش را نشانه نگرفته و در راستای ایجاد اقتصادی درون زا به 
مسائلی اعم از صادرات و واردات، نظام مالیاتی، سیاست های 
مصرفی و بخش های مختلف از کشاورزی تا نیرو مرتبط است. 
الزمــه تحقق اقتصاد درون زا نیز برجســته کردن تولید داخلی 
اســت؛ اتفاقی که اگر سیاســت های کالن کشــور با مدیریت 

جهادی اجرایی شود به هیچ وجه دور از واقعیت نیست. 

 اقتصاد درون زا 
منهای نفت

به گزارش سی ان بی ســی، »جفری گوندالچ«، مدیر صندوق 
سرمایه گذاری دابل الین، که به ســلطان اوراق قرضه مشهور 
اســت، گفت: »هم اکنون نمــودار قیمتی بیت کوین بســیار 
نگران کننده است.« گوندالچ در مصاحبه با این شبکه خبری 
گفت: »در حال حاضر شــاهد آن هستیم که قیمت بیت کوین 
از بــاالی ۶0 هزار دالر به 31 هزار و ۵00 دالر ســقوط کرده 
اســت. من معتقدم بیت کوین قیمت زیر 23 هزار دالر را نیز 
 قیمت طال امسال 

ً
خواهید دید.« گوندالچ می گوید: »احتماال

منفی خواهد بود و افزایش ارزش دالر در بازار جهانی هم خبر 
خوبی برای طال نخواهد بود.«

 سقوط بیت کوین
شاخص

»جامعه آماری« را می توان مجموعه ای از افراد، گروه ها، اشیاء 
و رویدادهایی دانست که یک یا چند ویژگی مشترک دارند. در 
واقع تعداد اعضای آن جامعه را حجم یا اندازه جامعه نامیده و 
عموما آن را با حرف بزرگ N نشــان می دهند. »نمونه آماری« 
گروه کوچک تری از جامعه اســت که طبــق ضابطه ای معین 
برای مشــاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده و باید معرف آن 
جامعه باشد؛ چرا که نتایج نمونه ای را که معرف جامعه نباشد، 
نمی توان به جامعه تعمیم داد. برای نمونه، جامعه کارکنان شاغل 
در شهرداری جامعه آماری و کارکنان شاغل در شهرداری منطقه 

10 نمونه آماری هستند. 

 معنای جامعه آماری
افزوده

 راه حل مشکالت ورود مردم
وج دولت از اقتصاد است و خر

میالد شکری
خبرنگار

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

معاون اسبق وزیر کار در گفت وگو با صبح صادق

در روزهای آینده دولت دوازدهم جای خود را به دولتی تازه نفس و جهادی می دهد؛ دولتی که بر اساس وعده های اعالم شده قصد دارد اقتصاد ایران را از زیر آوار  
به جا مانده از هشت سال بی اعتنایی به ظرفیت های داخلی و معطل نگاه داشتن اقتصاد ملی به امید برجام بیرون کشیده و اصالح کند. تغییر در اقتصاد ایران امری 
واجب است، اما اینکه این تغییرات باید از کجا آغاز شود، نقش دولت در ایجاد تغییر و گذر از وضعیت موجود به سمت توسعه و رشد اقتصادی کشور چیست و 
این امر مهم به واسطه چه ساز و کارهایی محقق می شود، از جمله موضوعاتی است که صبح صادق در گفت وگو با علی اکبر لبافی، کارشناس اقتصادی و معاون 
 قوانین و مقررات در این کشورها حامی حضور 

ً
اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را بررسی کرده است. لبافی معتقد است، با مطالعه چگونگی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که اصوال

بخش خصوصی و سرمایه گذاری در اقتصاد است، چرا که صاحبان سرمایه عوامل اصلی توسعه اقتصادی کشورها به شمار می روند؛ لذا مسیر قانونگذاری باید به نحوی باشد که گروه های متأثر، یعنی سرمایه گذاران و 
فعاالن بخش خصوصی بتوانند به راحتی و بدون دخالت ها و سنگ اندازی دولت فعالیت اقتصادی کنند.
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 برترین و بهترین مسیر

در قرآن آیات متعددی فضایل امیرالمؤمنین 
علی)ع( را توصیف کرده اســت. مهم ترین 

این آیات: 
والیت)مائده/۵۵(؛ اکمال دین)مائده/3(؛ 
تبلیغ)مائده/۶۷(؛ مباهله)آل عمران/۶1(؛ 
اطعام)انسان/۹و10( نجوا)مجادله/13(؛ 

علم الکتاب)رعد/43(؛ 
لیلةالمبیت)بقره/20۷(؛ 

صادقین)توبه/11۹(؛ خیرالبریه)بینه/۷(؛ 
صالح المؤمنین)تحریم/4(؛ ُوّد)مریم/۹۶(؛ 

تطهیر)احزاب/33(؛ مودت)شورا/23(؛ 
اهل الذکر)نحل/43 و انبیاء/۷( و... 

هستند که به فضایل ایشان اشاره کرده است.
 البتــه در آیه هــای فراوان از قــرآن فضایل 
علــی)ع( و اهل بیت)ع( بــه وضوح دیده 
می شــود، امــا آیاتی هســتند کــه به طور 
مســتقیم درباره حضرت ابوتراب)ع( نازل 
شــده اســت. در خصوص این آیات میان 
شــیعیان و اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد 
و هیچ کسی نیســت که قدرت انکار آن را 
داشته باشد. در مورد آیه والیت که خداوند 
ِذیَن 

َّ
ُم الله َو َرُسولُه َوال

ُ
ک می فرماید: »ِاّنما َولیُّ

کاة َو ُهْم  وَن الزَّ
ُ
لوَة َو ُیوْءت آَمُنــوا ُیِقیُموَن الصَّ

راِکُعون«؛ همانا ولی امر شــما تنها خدا، 
رســول و آن مؤمنانی هســتند که نماز به پا 
داشــته و در حال رکوع زکات می دهند. نیز 
اتفــاق و اتحاد نظر وجود دارد. آنچه درباره 
اختالف  مورد  امیرالمؤمنین)ع(  جانشینی 
است، بحث دامنه معنایی برخی کلمات و 
عبارات است. شیعیان معنای کلمه »ولی« 
را امــام می دانند و دیگــران آن را به معنای 
دوســتی، نصرت و محّبت دانســته اند که 
بحث های بسیاری داشــته و استدال ل های 
بی شماری حول محورش انجام شده است. 
بحث پیروان علی)ع( آن اســت که باید در 
ترجمه و فهم هر آیه و کلمه از قرآن اتفاقات، 
مقدمات، حواشــی، بیانات پیامبر)ص( و 
تاریخچه موضوع مورد بررســی قرار گیرد 
تا نتیجه درست حاصل شود. برای نمونه، 
وقتی می بینیم پیامبر)ص( می فرمایند: »من 
کنت مواله فهذا علی مواله«، باید آن را به 
معانی و مفاهیم خاص قرآن متصل بدانیم 
و در کنار دیگر آیات و شــواهد قرار دهیم. 
ســوای آنکه بایــد اهداف دیــن و مقصود 
خلقــت را هم ببینیم، بنابرایــن با دقت در 
همــه این احــواالت می توانیم بــه نتیجه 
درست برسیم. هدف از هبوط انسان رشد 
و تعالی بود. خداوند نیز افراد خاصی را که 
مقام علمی و معنوی داشــتند، به هدایت و 
سرپرستی انسان ها برگزید تا بتوانند انسان 
را متعالی کنند. خداوند در قرآن به توصیف 
مقامات علمی، اخالقی و معنوی علی)ع( 
اشــاره مســتقیم دارد و پیامبر)ص( هم در 
این خصوص بیانات متعددی دارند، منتها 
هنگامی که این مقام تبیین شــد و در ذهن 
انســان ها قرار گرفت، وقت اعالم والیت 
است. خداوند وقتی در آیه تبلیغ می فرماید: 
»ای پیامبر، آنچــه را از جانب پروردگارت 
به تــو نازل شــده، ابالغ کــن و اگر نکنی 
رســالتش را به انجام نرسانده ای...« یعنی 
حســن ختام آن مقدمات این اعالم است. 
خداوند از انسان ها می خواهد که بهترین ها 
را انتخاب کنند و برای اینکه به اشتباه نیفتند، 
خودش بهترین ها را همراه با حصر»اّنما« 
معرفی کرده و راه را برای انتخاب بندگانش 
هموار می کند. حصر در »اّنما«، یعنی فقط 
کسانی که من معرفی می کنم. وقتی هم که 
ُهْم 

ُ
می فرماید: »المؤمنوَن َوالُمؤِمنات َبْعض

اولیاُء َبْعض«؛ مردان و زنان مؤمن بعضی از 
 آن 

ً
آنها اولیاء بعض دیگرند)توبه/۷1(، دقیقا

»بعض« را معرفی می کند. اینجا انتخاب با 
خود انسان هاست که برای بهترین عاقبت ها 

با بهترین ها در بهترین مسیر قدم بگذارند.

عالمــه محمدتقی جعفری رحمت الله علیــه) پیرامون موانعی 
که می تواند حرکت ســالک را در مســیر الهی و ئقرب به درگاه 
حضرت حق سد ایجاد کرده و مانع فیض افراد شود، می گفتند: 
»اشــتغاالت و عالیق دنیوی مانند ثروت انــدوزی، مقام جویی، 
شهرت طلبی و محبوبیت خواهی میان مردم، از امور تباه کننده سیر 
و سلوکند.« این معلم اخالق و عرفان درباره اینکه آیا هر تالشی 
برای کسب روزی و مال مانع است، تاکید می کردند: »البته اگر 
ثروت و مقام وسیله ای جهت تنظیم حیات خود و دیگران باشد، 
نه تنها مانع راه کمال نخواهد بود، بلکه به  دلیل مشــقت هایی که 

سالک در این مسیر تحمل می کند، عبادت تلقی خواهد شد.«

دین

آیه

بســیاری از بزرگان و دانشــمندان برای بررسی 
صحت دســتورات دین به بررســی آیــات قرآن 
و روایــات اقدام کردند و پاســخ پرســش های 
بی شــماری را از ایــن منابــع طلــب کردند که 
نتیجــه ای جز حقانیت اســالم نداشــت. اولین 
موضوعی که دانشمندان ادیان دیگر را به تعجب 
وامی داشت، توصیه اکید دین اسالم به علم جویی، 
عقل محوری، اندیشه، استدالل، تدبیر و... است. 
اینکه کتاب یک دیــن الهی و بزرگان آن، مردم را 
به علم آموزی و پرسش امر می کنند، نشان دهنده 
حقانیت آن دین است.)نمل/۶4(. صاحب پرچم 
ســلونی حضرت علی بن ابی طالب)ع( و امامان 
پس از ایشان تنها انسان هایی در تاریخ بشریت بوده 
و هستند که بدون هیچ ترسی از مردم می خواهند 
که سؤال کنند، به چالش بکشند و به دنبال حقایق 
بروند. پس اینکه بیندیشیم و استدالل کنیم و با این 
ابزار زندگی کنیم، خواسته دین است. ضمن آنکه 
این نکته در مورد اهل حکومت نیز صدق می کند. 
آنها باید هر کاری را با اســتدالل و دالیل عقلی 
صورت دهند تا بتوانند پاســخگوی مردم باشند. 
مردم یک جامعه نیز باید با دالیل متقن و محکم 

طرف باشند و فقط رفتارهای مستدل را تأیید کنند. 
در این خصوص باید از اهل بیت)ع( الگو بگیریم 
که همه رفتارشان پشــتوانه عقلی داشت و از هر 
نظر مستدل دیده می شد. نمونه بارز آن  را می توان 
در رفتار امیرالمؤمنین)ع( دیــد. برای نمونه، در 
بحث خالفت سعی کرد به طریقی عمل کند که 
هم دینی و اخالقی باشد و هم از نظر عقلی قابل 
دفاع باشد. ایشان وقتی در خطبه شقشقیه از هجوم 
مردم بــه در خانه خود می فرماید، از اینکه خلیفه 
شــده یا جمعیت زیاده بوده یا اینکه امکان داشته 
امام حسن)ع( و امام  حسین)ع( در فشار جمعیت 
لطمه ببینند و... گالیه ندارد. از اینکه این انتخاب 
در فضایی پر سروصدا و بدون حضور اکثر مردم 
و بی توجهی به دالیل منطقی و عقلی می خواست 
صــورت بگیرد، گالیــه دارد. اگر ایشــان در آن 
فضا خالفت را قبول می فرمود، نمی توانســت از 
استحکام آن دفاع کند و از طرفی اگر درخواست 
آنهــا را قبول نمی کــرد، مورد بازخواســت قرار 
می گرفت که چرا ممانعت فرمودی؟! یعنی دوست 
و دشمن می توانستند به ایشان اشکال وارد کنند. به 
همین دلیل اولین کار امام)ع( آرام کردن فضا برای 
اندیشیدن مردم و انتخاب آزادانه در فضایی به دور 
از هیاهو بود که بیعتی با آرامش را به دنبال داشت. 
تمام ائمه به همین منوال عمل کردند و هنگامی که 
از آنها درخواست تشکیل حکومت می شد، ایشان 
فضایی آرام و منطقی برای تصمیم گیری درست 

مردم را طلب می فرمودند. اهل بیت)ع( نقش خود 
را در ظرفیت سازی و فضاسازی و بصیرت افزایی 
ایفــا می کردنــد و تصمیــم را برعهــده مردم 
می گذاشتند. در ماجرای حکمیت وقتی هیاهوی 
خوارج بر آسمان بود، علی)ع( در پی استدالل بود 
تا معترضان را با عواقب و نتایج درخواست شان 
آگاه کند و اجبــاری در اینکه کــدام راه را بروند 
ایجاد نکرد. در جنگ و صلح امام حسن)ع( هم 
همین رفتار دیده شد و در حرکت امام حسین)ع( 
به ســمت کوفه خواســت آزادانه مردم و اتکای 
امام حســین)ع( به ادله های عقلی دیده شــد و تا 
آخرین امام همین روش ادامه داشــت. حکومت 
حضــرت حجت)عــج( نیــز به همیــن روش 
پایه گــذاری می شــود؛ یعنی ابتدا مــردم باید به 
ضرورت تشــکیل حکومت ناب محمدی)ص( 
پی ببرند و یک خواســت عمومی ایجاد کنند تا 
امیرالمؤمنین  بیفتد.  اتفاق  ظهور حضرت)عج( 
در خطبــه 10۵ نهج البالغه خداوند را برای دین 
مستدل و روشــنگرش می ستاید و مدح می کند. 
در جایی دیگــر می فرماید: »الدیــن لمرتاب و 
المروة لمغتاب؛ کسی که فاقد یقین و باور مطمئن 
است از دین بی بهره است...«)غررالحکم، ج۶، 
ص34۷(؛ در مقابل دشمن کاری ندارد جز برهم 
زدن آرامــش که برای بهتر فکر کردن و تصمیمی 
آگاهانه در فضایــی آزاد و مطمئن ضرورت دارد. 
هرگاه دشــمنان شــروع به فتنه انگیــزی و ایجاد 

ســروصدا کردند مــردم به ســمت تصمیمات 
اشــتباه رفتند و لطمه خوردنــد. در تعریف اکثر 
علما از »فتنه« این جمله وجــود دارد که افرادی 
فضایی ایجاد می کنند که حق و باطل در آن قابل 
تشخیص نباشــد. در این مواقع باید به اصل دین 
ا 

َ
مراجعه کرد. رســول خدا)ص( می فرمایند: »إذ
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ْرآن«؛ هنگامی که فتنه ها مانند پاره های شب 
ُ

ق
ْ
بال

تاریک به شما روی آورد، بر شما باد )روی آوردن 
به( قرآن.)وسائل الشیعه، ج۶، ص1۷1( اینجاست 
که این آیه را بهتــر درک می کنیم که می فرماید: 
ُمْؤِمِنیَن 
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اهل بیت)ع( همیشــه به دنبال آرام کردن فضای 
تصمیم گیری بوده و روش دشــمنان مقابله با این 
آرامش بوده اســت. در این فضاست که انسان ها 
می توانند خوب فکر کنند و به فرمایش پیامبر)ص( 
عمل کنند که می فرمایند: »تصمیم به هر کاری که 
می گیــری، به عاقبت آن بیندیــش و فرجام آن را 
بررســی کن.« )بحاراالنــوار، ج۷۷، ص130( 
اندیشیدن برای پیدا کردن راهی که اگر تا قیامت 
هم در مورد آن سؤال کنند بتوانیم جواب گو باشیم. 
برای نمونه اگر می خواهیم کسی را به عنوان ولی، 
امام یا پیشــوای خود انتخاب کنیم، باید مستدل 
باشد و قابل دفاع؛ اگر نمی خواهیم او را انتخاب 

کنیم هم باید مستدل، متقن و قابل دفاع باشد.

 امام علی)ع( اسوه تدین و عقالنیت
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

امیرالمؤمنین علــی)ع( بعــد از پیغمبر برترین 
انسان هاســت و رتبه دوم عالم برای ایشان است. 
َر، 
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َ
پیغمبر فرمود: »َعِلٌي  خ

«؛ اگر کسی زیر بار  َحقُّ َمَع َعِلیٍّ
ْ
َحقِّ َو ال

ْ
َعِلیٌّ َمَع ال

نرود یا کفر ورزیده است یا ناشکری کرده است. 
کافر هم کفران می کند و حق را می پوشــاند. روز 
روشــن را انکار می کند و می گوید: روز نیست! 
همه انبیاء جانشین داشــتند، پیغمبر ما جانشین 
نداشتند؟ این درست اســت؟ شیعه و سنی نقل 
کردند که کسی امام زمانش را نشناسد، به مرگ 
جاهلیت مرده اســت.  یکی از علمای بزرگ با 
امام جماعت مسجدالحرام همین بحث را مطرح 
کرد، نتوانســت جواب بدهد و گفت نمی توانم. 
گفت: شما قبول داری که پیغمبر خدا فرمود: »من 
مات و لم یعرف امام  زمانــه  مات میتة جاهلّیة« 
)کمال الدیــن، ج2، ص40۹( حدیث مســلم 
است و همه نقل کرده اند. کسی که امام زمانش را 
نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است؟ قبول کرد.  

تعصب بد است. شیعه و سنی و کافر هم تعصب 
داشته باشند، بد است. در امور اعتقادی تعصب 
را کنــار بگذارید. احمدبن خلیــل نحوی معلم 
علم عروض در ادبیات اســت. از او پرسیدند: به 
چه دلیل شیعه شدی؟ یک کلمه پاسخ داد: تمام 
صحابه و مسلمان ها به امیرالمؤمنین)ع( در علوم 
مختلف و همه چیز مراجعه می کردند، همه به او 
محتاج بودند، میلیاردها جایزه می دهیم به کسی 
که بگوید: یــک جا حضرت علــی)ع( بگوید: 
مــن نمی دانم و از کس دیگری پرســیدند؟ همه 
به او مراجعه می کردند ولی او به کســی مراجعه 
نمی کرد. یک نهج البالغه مثــل او بیاورند. یک 
دعای کمیل بیاورند. خطبه بــدون نقطه، خطبه 
بدون الف دارند. ســخنرانی بدون نقطه کردند. 
اینها خیلی مهم است. روز غدیر خم پیغمبر خدا 
فرمودند: من اولی به تصرف در شما نیستم؟ ولی 
و قیم و رهبر و سرپرســت شــما نیستم؟ گفتند: 
چرا. فرمودند: همان سرپرســتی و والیتی که بر 

شــما دارم، هرکسی که من موال و ولی او هستم، 
این آقا هم موال و ولی اوســت: »من کنت مواله 
فعلی مواله« بعد هم دعا و نفرین کردند.  »اللهم 
وال  من  وااله و عاد من عاداه«؛ هر کس دوســت 
اوست، او را دوست بدار. هرکس دشمن است، 
دشــمن بــدار. »و انصر من نصــره«؛ یاری کن 
هرکــس علی را یــاری می کند. چــرا حضرت 
علی)ع( خانه نشین شــد؟ امام صادق)ع( گریه 
کرد و ناراحت شد. فرمود: کسی دو شاهد داشته 

باشد، حقش را می گیرد. جد من هزاران شاهد 
داشت. مثل قوم موسی که کوتاهی کردند 

و رفتند گوساله پرست شدند. چطور 
می شود بعد از هفتاد روز فراموش 

کردند؟ پیغمبر ما سه روز مردم 
را نگه داشتند. بعد از مناسک 

حج در بیابان که امکانات 
نبــود، از زن و مرد هم 

بیعت گرفتند.

  فرامین غدیرخم
   منبر    

 مانع سیر و سلوک!
سلوک

گقت و گو ی حق محور
راهنما

حجت االسالم مهدی مسائلی: هنگامی که از گفت وگوی بین مذاهب سخن 
می گوییم، خیلی ها خــود را طرفدار گفت وگوی مذهبی معرفی می کنند، 
همان گونه که وقتی از وحدت و تقریب مذاهب اسالمی صحبت می شود،  
همین عده خود را طرفدار وحدت اسالمی معرفی می کنند؛ اما گفت وگو 
با جهت گیری تقریب مذاهب اسالمی از جهات متعددی با گفت وگوهای 
فرقه ای در دنیای اسالم متمایز است. گفت وگوهای تقریبی حق محور است 
نه مذهب محور؛ یعنی دو طرف گفت وگو برای رســیدن به حق با یکدیگر 
بحــث می کنند و در گفت وگو هیچ گاه خود را حق مطلق و طرف مقابل را 
باطــل محض تلقی نمی کنند. در قالب و صورت گفت وگوهای تقریبی از 

مجادله های غیراحسن، مناظره و مراء پرهیز می شود.

پرسش: شــرکت در جلسه ای که ســخنران خالف وحدت 
مسلمین صحبت می کند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: هرگونه گفتار یا کردار و رفتاری که در زمان حاضر سوژه 
و بهانه به دست دشــمن بدهد یا موجب اختالف و تفرقه بین 
 حرام اکید است و شرکت در آن مجلس 

ً
مسلمین شود، شرعا

اگر تأیید و ترویج آن باشد، جایز نیست.

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 حضور حرام! 
حکمت

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین حبیب الله فرحزاد

محمدهادی میرهادی
کارشناس علوم حدیث
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پرونده

دولت 
تحول ـ۳

نگاهی به اولویت های فرهنگی
 دولت سید ابراهیم رئیسی

 اعتالی هویت
 ایرانی ـ اسالمی 

امــروزه، »فرهنگ« یکــی از اصلی ترین 
میدان های نفوذ دشــمن برای به کرســی 
نشــاندن خواســته ها، آداب و رســوم و 
تهی سازی یک ملت از درون کشور هدف 
اســت. نفــوذ فرهنگی به صــورت نرم و 
بدون جنگ اتفــاق می افتد که در مجموع 
»جنگ نرم« نامیده می شود. بدیهی است 
که نفوذ فرهنگی جاده صاف کن دشــمن 
برای نفوذ سیاســی و اقتصادی اســت که 
غرب از این طریق توانســته است ملت و 
کشورهای گوناگونی را تسخیر کند که در 
حال حاضــر نمونه آن زیاد اســت. »جان 
کالینــز« نظریه پرداز دانشــگاه ملی جنگ 
آمریکا، جنگ نرم را استفاده طراحی شده از 
تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن، برای نفوذ 
در مختصات فکری جامعه هدف می داند. 
تغییر ادراک فکــری جامعه از طریق تغییر 
اولویت ها اهداف اصلی در نفوذ فرهنگی 
تلقی می شود. چندین دهه است که کشور ما 
با معضلی به نام »غرب زدگی« روبه روست. 
با وجود پیروزی انقالب اسالمی و مبارزه 
بی امان با پدیده شــوم تهاجــم فرهنگی، 
امروزه با رخنه های متعدد فرهنگی روبه رو 
هستیم. نماد بارز رخنه فرهنگی، استحاله 
ارزش هایی اســت که با وجود صبغه های 
اعتقادی اســالمی و ایرانی، باید با لعاب 
تازه ای از فرهنگ غربی، به بیماری کشنده 
استحاله فرهنگی مبتال شوند. در حقیقت 
ارائه ارزش های ضد دینی و ضد ایرانی، با 
 موجه به طالبان آن، فاجعه ای 

ً
قالبی ظاهرا

اســت که این روزها در جریان است. حال 
کــه فرهنگ مهم تر از اقتصاد اســت و اگر 
رخنه ای در فرهنگ پیدا شود، قابل جبران 
نیست. بنابراین مقابله با نفوذ فرهنگی باید 
به عنوان فوریت در دولت سیزدهم و به تبع 
آن سایر نهادهای مربوطه قرار گیرد. نادیده 
گرفتن خطوط انقالب اســالمی و هویت 
اصلی ملــت ایران، تحقیر اخالق ایرانی و 
فرهنگ اســالمی و مقایسه ای احساسی و 
توأم با الابالی گری، زمینه سست شدن عزم 
راســخ ملی را فراهــم آورده و تردید را در 
میان مردم به وجود خواهد آورد. در چنین 
حالتی ضربه پذیری فرهنگ عمومی هموار 
خواهد شد. بنابراین دفاع از هویت ایرانی 
و اســالمی و حفظ و ترویــج ارزش های 
آن، می تواند یکــی از مهم ترین اهداف هر 
فعالیت فرهنگی باشد. واقعیت این است 
که امروزه فرهنگ الهی و اسالمی کشورمان 
مورد تهاجم فرهنگ مادی غرب قرار گرفته 
اســت. ضرورت دارد فرآیند هویت سازی 
در سطوح گوناگون مدارس، دانشگاه ها و 
مؤسسات وابسته به وزارت علوم، نهادها و 
سازمان های فرهنگی مورد تأکید قرار گیرد. 
وزارت فرهنگ به همــراه وزارت آموزش 
و پــرورش، وزارت آمــوزش عالی و صدا 
و ســیما نقش مهمی در هویت سازی ایفا 
می کنند. تقویت عناصر هویتی از وظایف 
مهم نهادهــای فرهنگی، به ویــژه وزارت 

فرهنگ و ارشاد به شمار می آید.

پیش درآمد 

برای تسهیل و حمایت از ازدواج جوان ها، از نظر 
قانون مشکلی وجود ندارد، بلکه مشکل در اجرای 
مصوبات قانونی است؛ برای نمونه 1۶ سال قبل 
در دی مــاه ســال 13۸4 قانون تســهیل ازدواج 
جوان هــا در مجلــس تصویب و بــرای اجرایی 
شدن به دولت ابالغ شــد که باید دولت ها آن را 
اجرا می کردند. در ایــن دولت با وجود تذکرات 
و ســؤال های مرتبط با این موضــوع و همچنین 
نظارت، اما این قانون خروجی پیدا نکرد، چراکه 
دولت اراده ای برای اجرای این قانون نداشــت. 
بنابراین با توجه به نبود ضمانت های اجرایی قانون 
مذکور، نمایندگان مجلــس در قالب حمایت از 
خانواده طرحی را با عنوان »طرح جامع جمعیت 
و تعالی خانواده« بررسی و تصویب کردند که در 

حال حاضر به شــورای نگهبان ارسال شده است 
و امیدوار هســتیم بــه زودی تأیید شــود. در این 
مصوبه درباره حمایت از خانواده و کمک به بحث 
ازدواج و فرزندآوری مجموعه مواد بسیار خوبی 
پیش بینی شــده اســت و البته ضمانت های الزم 
برای اجرای این مواد نیــز داخل طرح به خوبی 
پیش بینی شده است که در صورت به اجرا درآمدن 
آنها اتفاق های خوبی در ایــن حوزه رقم خواهد 
خورد. دولت آقای رئیسی نیز باید کارهای جدی 
در بحث تســهیل امر ازدواج جوان ها انجام دهد 
که یکی از این موارد بحث مسکن است که الزم 
اســت دولت سیزدهم در دســتور کار قرار دهد. 
مجلس یازدهم در ســال گذشته، طرح »جهش 
تولید مسکن« را برای 1400 و به مدت پنج سال 
قانون کرد، یعنی هر دولت مکلف اســت ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی بسازد و برای این کار 
زمین های ارزان قیمت را پیش بینی کرد و تجمیع 
زمین های دولتی را مطرح کرد و در این طرح مواد 
بسیار خوبی برای تسهیل در بحث ساخت وساز 

مسکن پیش بینی شده است. دولت آقای رئیسی، 
اولیــن کاری را که باید در دســتور کار خود قرار 
دهد، بحــث اجرایی کردن قانــون جهش تولید 
مسکن است تا یک گام بلند برای تسهیل ازدواج 
جوان ها برداشته شود. در قانون تسهیل ازدواج که 
1۶ سال پیش تصویب شده بود، این موارد لحاظ 
شــده بود هر فردی که تشکیل خانواده می دهد تا 
سه ســال در بحث حمایت های معیشتی، مورد 
حمایت یارانه ای قرار بگیرد که ضمانت اجرایی 
نداشت و اجرا نشد؛ اما منتظر هستیم که دولت 
آقای رئیسی،الیحه ای برای حمایت از خانواده و 
تشکیل خانواده به مجلس ارائه دهد، چراکه اگر 
ما طرحی را تصویــب کنیم و ضوابط مالی آن را 
نادیده بگیریــم، طبق اصل ۷۵ قانون اساســی، 
شــورای نگهبان ایراد خواهد گرفت. بنابراین در 
حال حاضر ما منتظر هستیم سازوکار دولت شکل 
بگیرد و یکی از اقدامات مجلس در آینده این است 
که تالش کند تا دولت الیحه حمایت از جوانان ها 
برای تشکیل خانواده را به مجلس ارائه دهد. قانون 

تســهیل ازدواج که ضمانت های اجرایی بسیار 
ضعیفی داشت و در آن سازوکار تشکیل صندوق 
حمایــت از جوان ها دیده نشــده بــود که تالش 
خواهیم کرد اصالحیه ای روی این قانون شــکل 
بگیرد تا بتوانیم با ضمانت های قانونی الزم، کار 
را پیش ببریــم و دولت بعدی نیز آن را اجرا کند، 
چراکه راهی به جز این نداریم. انتظار ما از دولت 
سیزدهم درباره بحث حمایت از جوان ها در امر 
ازدواج، همان انتظار جوان هاست؛ لذا باید مسئله 
مسکن به صورت ویژه در دستور کار دولت بعدی 
قرار گیرد و وقتی تولید مسکن به شکل انبوه ایجاد 
شود و مسکن ارزان قیمت ساخته شود، جوان های 
مجرد نیز می توانند از این تسهیالت استفاده کنند 
و سریع تر برای ازدواج اقدام کنند. همچنین باید 
تسهیالتی برای حمایت های مادی و معنوی برای 
سه ســال ابتدایی زندگی جوان هایی که تشکیل 
خانواده می دهند، لحاظ شــود و در دســتور کار 
دولت قرار گیرد و نمایندگان مجلس نیز این موارد 

را حتما پیگیری خواهند کرد. 

 الیحه ای برای حمایت از خانواده تدوین شود
احمد راستینه هفشجانی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 

رضا ضرغام
فعال فرهنگی

 BBBB به نظر شــما چه اتفاقاتی طی سال های 
اخیر در حــوزه فضای مجازی رخ داده 
که سبب شد نمایندگان مجلس به وزیر 

ارتباطات کارت زرد بدهند؟
این اتفاق بــه دلیل چند موضوع بــود؛ یکی اینکه 
ایشان در مجلس هم اشاره کردند که با مدیر تلگرام 
چند جلسه دیدار داشتند و شرایطی برای مدیریت 
و فعالیت تلگرام داخل کشــور گذاشته اند که هیچ 
کدام از آنها محقق نشــده و تلگرام متأسفانه نه تنها 
شــرایط ایران را قبول نمی کند، بلکه بستر زیست 
تروریســت های داعش، منافقیــن، ضدانقالب و 
افرادی که بــا نظام جمهوری اســالمی ایران عناد 
داشــته اند، می شــود تا جایی که تعداد کانال های 
مرتبط با تروریســت ها و ضدانقالب ها چند برابر 
قبل )حدود 1۸ هزار کانال بود(، شده است که چند 
حمله تروریستی بزرگ بر بستر تلگرام و واتس آپ در 

کشور انجام شده است. 
مهم ترین بحثی که در اینجا وجود دارد، این است 
که وقتی ســرورهای توزیع محتوایی تلگرام داخل 
ایــران می آیند، وزارت ارتباطــات به جای اینکه از 
کسانی که از تلگرام در داخل استفاده می کنند هزینه 
اینترنت داخلی بگیــرد، هزینه اینترنت بین المللی 

گرفته است. 
مهم ترین مشکل بحث کشور در فضای مجازی 
رها شده، تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسی 
و بعضا سیاســی وزیر ارتباطات بود که متأسفانه با 
برخــی از اهداف جریان تحریف و نفوذ به صورت 
کامل منطبق بود. بحث دیگر در خصوص بیگ دیتا 
یا کالن داده های کشور است؛ در حال حاضر حدود 
۵0 میلیون نفر عضو تلگرامند کــه مرتبط با رژیم 
صهیونیستی و سازمان های اطالعاتی غربی، مانند 
سازمان سیا هستند. بحث در مورد خروج گسترده 
بیگ دیتاها از کشــور ما و حتی فــروش این کالن 
داده ها به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی است 
که این بیگ دیتاها شامل داده های مکانی، تصاویر 
و داده های خصوصی افراد مثل پیامک ها، مخاطبان 
و داده های چت ها در پیام رســان تلگرام اســت که 
می تواند به دقت، یک نقشه دقیق را برای دشمن در 
شناسایی نقاط ضعف و نقاط تهدید داخل کشور بر 

اساس موقعیت جغرافیایی روشن کند. 
دشمن در این جنگ شناختی ـ اطالعاتی ـ ترکیبی 
می تواند خیلی دقیق به شــدت از ایــن فضا برای 
کاهش سرمایه اجتماعی یا سرمایه شناختی انقالب 
اسالمی استفاده کند. همچنین آقای آذری جهرمی 
در تیرماه ۹۸، گزارشــی خالف واقع در خصوص 
تکمیل شبکه ملی اطالعات را به صورت پاورپوینت 

به مسئوالن ارشد کشور داده اند که این گزارش کامال 
کذب بوده اســت. در زمان دولــت آقای روحانی، 
شبکه ملی اطالعات کمتر از 10 درصد رشد داشته 
است و بیشتر اتوبان کشی برای اینترنت آمریکایی و 
پلتفرم های خارجی کرده اند و تا جایی که توانسته اند 
به تولیدات داخلی مانند پیام رســان ها و شبکه های 
اجتماعی داخلی و سرویس های داخلی و نخبگان 
داخلی در حــوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات 

بی مهری کرده اند.

 BBBB رهبر معظم انقالب در خصوص فضای 
مجازی چه هشدارهایی طی سال های 

اخیر داده اند؟
بیش از 21 ســال اســت که رهبر معظم انقالب در 
بحث راه اندازی شــبکه ملی اطالعــات و توجه به 
حکمرانی رســانه ای و مجازی هشــدارهایی را به 
صورت خصوصی و عمومی به مســئوالن و مردم 
می دهند؛ این موضوع نشــان می دهد ایشان در این 
دنیای رســانه ای شــده و عصر انفجار اطالعات و 
عصر جنگ های شناختی ـ ترکیبی، به دقت فضا را 
رصد می کنند و به طور دقیق بستر این جنگ شناختی 

را فضای مجازی می دانند.
 اینکه می فرمایند فضای مجازی به اندازه انقالب 
اسالمی اهمیت دارد، به این دلیل است که ما در این 
نزاع تمدنی، اگر الزامات فضای مجازی را در داخل 
کشــور رعایت کنیم، یعنی حوزه اقناع سازی مردم، 
ارتقای ســواد رسانه ای مردم، راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات، باال بردن تاب آوری مردم در مقابل اخبار 
جعلی و پیام های منفی و مدیریت این فضا در داخل 
کشور را رعایت و مدیریت کنیم تا دشمنان به راحتی 
نتوانند با دست کاری ذهنی افراد و داده هایی که افراد 

مختلف به جامعه و افکار عمومی در این فضا به ما 
می دهند، به ما ضربه بزنند، می توانیم با مالحظات 
گفته شــده به ســمت تمدن ســازی نوین اسالمی 
حرکت کنیم. در بیانیــه گام دوم انقالب حضرت 
آقا در تنها جایی که از جهاد صحبت می کنند، دقیقا 
قسمتی اســت که به رسانه های صوتی، تصویری و 
اینترنتی اشاره می کنند و ذیل همین موضوع، ایشان 
دو دستور می دهند که دستور اول شکست محاصره 
تبلیغاتی دشــمن با تالش جوانان و دوم امیدآفرینی 
و مقابله با یأس آفرینی اســت که دشــمن در بستر 
رســانه های صوتی، تصویری و اینترنتی در داخل 
کشور ما با اخبار جعلی، وارونه نمایی حقایق و پنهان 

کردن جلوه های امید بخش، رقم می زند.

 BBBB دولت سیزدهم چه سیاست هایی را باید 
در حوزه فضــای مجازی به کار گیرد تا 
دیگر شــاهد ولنگاری فضای مجازی 

نباشیم؟ 
دولت آقای رئیسی باید پیش از هر چیز، تکلیف خود 
را با فضای مجازی یله، رها و ول شده داخل کشور 
مشخص کند. این فضا در بلندمدت و با این میزان 
دشمنی که در این فضا علیه ما وجود دارد، می تواند 
در تربیت نسل به ما آسیب برساند که ما باید از نفوذ 
بســیار عمیق دشــمن بر اذهان و قلوب نوجوان ها 
و جوان ها در شــبکه های اجتماعــی به خصوص 
اینستاگرام جلوگیری کنیم. اولین کاری که باید انجام 
شود، توجه به حکمرانی رســانه و سایبر در داخل 
کشور و راه اندازی شبکه ملی اطالعات با الیه های 
شش گانه زیرساخت، سرویس و خدمات، محتوا، 
کاربر، امینــت و مدیریت اســت. در کنار ارتقای 
سواد و تربیت رسانه ای باید با نفوذ سایبری دشمن 

به طور جد مقابله کنــد و گلوگاه هایی را که در این 
هشت سال به آنها نفوذ شده، به طور کامل پاکسازی 
کند. همچنین باید برای تربیت نسل سرمایه گذاری 
کرد کــه این هزینه ها ســرمایه گذاری بــرای آینده 
کشور به منظور ایجاد تمدن نوین اسالمی و داشتن 
جوانان برومندی مانند شــهدای اول انقالب، دهه 
۶0 و شــهدای مدافع حرم است، لذا باید خروجی 
مدارس ما افراد انقالبی و شــجاع باشد که به جهاد 
عقیده قلبی داشــته باشند که قلب شان منتظر ظهور 
امام عصر)عج( است که این مهم می تواند در بستر 

فضای مجازی محقق شود. 
دولت جدید برای تکمیل و به ســرانجام رســاندن 

شبکه ملی اطالعات چه اقداماتی باید انجام دهد؟
در خصوص توجه به راه اندازی شــبکه فراملی 
اطالعات است که شــبکه ملی برای داخل کشور 
و شــبکه فراملی برای کشورهای منطقه کشورهای 
دوســت ما و جهان اســت که می خواهند از ذیل 
امپریالیسم ســایبری آمریکا خارج و مستقل شوند 
که این می توانــد یکی دیگر از برنامه هایی باشــد 
که جناب آقای رئیســی دنبال کند و از همه مهم تر 
راه اندازی شــرکت های بین المللی برای شکستن 
انحصار آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی در عرصه 
بازار فناوری اطالعات و فضای سایبر در سطح دنیا 
و در سطح منطقه اســت. نکته دیگر در خصوص 
توجه به کسب وکارهای اینترنتی است که می تواند 
با هزینه های اندک ایجــاد کارآفرینی کند و باعث 

چرخش پول حالل در فضای مجازی شود.
 نکته بعدی کور کردن نفوذ شبکه قمار شرط بندی 
در بستر فضای مجازی و تزریق مال حرام به جامعه 
است که عمدتا در بستر اینستاگرام و تلگرام و کمک 
درگاه های بانک های داخلی انجام می شود. ارتقای 
تاب آوری زیرساخت های سایبری و شناختی جامعه 
هــم می تواند یکی از مهم ترین برنامه های ایشــان 
باشــد. از همه این مسائل مهم تر گماردن مسئوالن 
متخصص، دلسوز، پاکدست، فسادستیز و انقالبی 
در وزارت ارتباطــات و معرفــی افــراد انقالبی و 
فسادستیز برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز 

ملی فضای مجازی است. 
مهم تریــن وزارتخانه دولت ســیزدهم وزارت 
ارتباطات اســت که اگر پاکسازی شود، می تواند به 
این تمدن سازی نوین و شکستن محاصره تبلیغاتی 
دشمن کمک زیادی کند و تکلیف 42 هزار میلیارد 
تومان درآمد اپراتورها را شــفاف مشــخص کند. 
دولت، باید دولت گام دوم انقالب باشــد و بتواند 
بیانیه گام دوم را به جد در داخل کشــور پیاده سازی 

کند. 

 حکمرانی ملی بر  رسانه و سایبر 
 در گفت وگوی صبح صادق با سیدعلیرضا آل داوود 

ضرورت های مدیریت فضای مجازی در دولت سیزدهم بررسی شد 

 فضای مجازی رها شده مشکالت متعددی در کشور ایجاد کرده است تا جایی که امنیت کشور را نشانه گرفته است. رهبر معظم انقالب بارها در صحبت های خود 
در این خصوص تذکرات و هشدارهای الزم را داده اند که متأسفانه کمتر به آنها توجه شده است. در همین خصوص و اقدامات الزم دولت سیزدهم در این حوزه، 

با »سیدعلیرضا آل داوود« فعال رسانه ای و کارشناس فضای مجازی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

زینب محقق
خبرنگار



فرهنگ باید از حاشیه به اصل بازگردد
گفت وگوی صبح صادق با دکترحسن بنیانیان  درباره سیاست گذاری های فرهنگی دولت آینده

 BBBB در حوزه فرهنگ چه مسائل و مشکالتی 
وجود دارد که الزم اســت دولت آینده 
به آنها توجه بیشــتری داشته باشد و در 

صدد برطرف کردن آنها باشد؟
اولین مشــکل در بخش فرهنگ، نگاه تقلیل یافته 
به موضوع فرهنگ اســت. متأسفانه با وجود اینکه 
انقالب ما فرهنگی بوده است، بسیاری از مشکالت 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ریشه های فرهنگی 
دارد؛ یعنی باید ریشه این مشکالت را در نگرش ها، 
ارزش هــا و الگوهــای رفتاری مردم جســت وجو 
کرد؛ برای نمونه در گفت وگو با دانشجویان متوجه 
می شــوید که حدود ۹0 درصد آنهــا دنبال مدرک 
هســتند که این یک فرهنگ شده است؛ آنها اغلب 
به دنبال علم نیستند تا از طریق آن به جامعه خدمت 
کنند و پول کســب کنند، بلکه در پاســخ به اعتبار 
اجتماعی مدرک، به دانشگاه آمده اند. از این جنس 
معضالت فرهنگی کــه در حوزه اقتصــاد از آن با 
عنوان فرهنگ تخصصی یاد می کنند، بسیار داریم. 
هر وزارتخانه و ســازمانی یک فرهنگ اختصاصی 
دارد کــه یکــی از زمینه های ادامه مشــکالت آن 
بخش، باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری است. 
همه وزارتخانه ها با موضوعی به نام موانع فرهنگی 
روبه رو هستند و فعالیت هر وزارتخانه تأثیراتی روی 
کارمندان و خدمت گیرندگان خود در حوزه فرهنگ 

و فرهنگ عمومی جامعه می گذارد. 
حــدود ۸0 درصــد تحوالت فرهنگــی که در 
ساختارهای اقتصاد، سیاسی، نظامی و غیره اتفاق 
 متولی ندارد و کسی دلش نسوخته 

ً
می افتد، اساسا

است که کار علمی انجام دهد؛ به همین دلیل وزیری 
 این مســائل 

ً
می تواند در دولت خدمت کند که اوال

 ۵0 درصد وقــت و انرژی 
ً
را متوجــه باشــد و ثانیا

وزارت ارشــاد را در ساماندهی عملکرد دولت در 
بخش فرهنگ قرار دهد؛ یعنی پیامدهای فرهنگی 
ســبک مدیریت در وزارت کشور را، روی فرهنگ 
جامعه مورد ارزیابی، حمایت و آموزش قرار دهد؛ 
برای نمونه بررسی کند چه بخشی از مسائل وزارت 
نیرو با فرهنگ جامعه ارتباط دارد و در این راستا به 
او کمک کند، چون وزارتخانه ای که نسبت خود را 
با فرهنگ جامعــه اصالح کند، هم از ظرفیت های 
فرهنگی جامعه استفاده می کند و هم فعالیت هایی 
انجام می دهد که روی فرهنگ اثرمثبت و سازنده ای 
دارد، لذا آن آثار شــناخته و اصالح می شــود. این 
همان موضوع پیوست نگاری فرهنگی است که رهبر 
معظم انقالب چندین مرتبه بر آن تأکید کرده اند که 
هر مدیر در هر بخشی که تصمیم مهمی می گیرد، 

برای آن پیوست فرهنگی تهیه کند. 

 BBBB در این بین نقش وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چقدر و چگونه است؟

مشکل بزرگ ما در کارکرد وزارت ارشاد این است 
که وزارتخانه ای است در حاشیه دولت و در دولت 
هم نقش زیادی برای آن قائل نیستند؛ این نگاه نسبت 
به وزارت ارشــاد در همه نخبگان و مدیران ارشــد 
جامعه در مســائل اجرایی وجود دارد؛ همین نگاه 
سبب می شود که مسائل تربیتی در آموزش و پرورش 
حل نشود، چون کســی از آموزش و پرورش توقع 
ندارد که روی کــودکان و نوجوانان از نظر تربیتی و 
فرهنگی طوری عمل کند که برای نقش مؤثری در 

پیشرفت کشور، آماده شوند. 
اولین مشــکل ما این اســت که تاکنون وزرای 
ما توجهی به این مســائل نداشته اند و فرهنگ را در 
محدوده توان علمــی و امکانات مادی خود تقلیل 
داده اند. توان آنها این بوده اســت که از دولت منابع 
مالی بگیرند و به رشــته های مختلف هنری کمک 
کنند یا کمک های بالعوض دهند تا هنرمندان راضی 
شوند، بنابراین همیشه یک خأل مدیریت فرهنگی در 

دولت ها داشته ایم.

 BBBB به نظر شــما دولت سیزدهم چگونه و 
با چه روشــی می تواند در مســیر حل 

مشکالت بخش فرهنگ گام بردارد؟
امیدوار هستیم در دولت آقای رئیسی با درکی که از 

فرهنگ دارند، به این موضوع توجه شــود و وزیری 
 درک 

ً
را در رأس وزارت ارشــاد قــرار دهند که اوال

 با کارهای 
ً
جامعی از فرهنگ داشــته باشــد و ثانیا

ســازنده ای که انجام می دهد، یــک وزیر اصلی در 
فضای دولت جمهوری اسالمی شــود، وزیری که 
وقتی افراد به او نگاه می کنند، فکر کنند این وزارتخانه 
چقدر بــه افزایش راندمان و اثربخشــی دولت در 
پیشرفت کشــور کمک کننده است و واسطه ای بین 
فعالیت های فرهنگی عامه مردم و دولت ها شــود 
و اثربخشــی فعالیت های فرهنگی در کشــور، در 

خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد.
 بســیاری از فعالیت های فرهنگی که در کشور 
انجام می شــود، مشخص نیست که چه مشکلی از 
جامعه را برطرف می کند و بعضا مشکل هم ایجاد 
می کند. بنابراین وزارت ارشاد باید ۵0 درصد وقت 
خود را برای اصــالح پیامدهای فرهنگی عملکرد 
وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قرار دهد تا درک 
فرهنگی آنها باال رود و ۵0 درصد وقت خود را برای 
اصالح فرهنگ عمومی قرار دهد تا در سازندگی و 

پیشرفت کشور نفش مؤثرتری ایفا کنند.
اگر چنین وزارت ارشــادی ایجاد شد، می تواند 
در مســائل فرهنگی حلقه وصل بیــن حوزه های 
علمیه و دولت و بین دانشــگاه و دولت شود. برای 
 در خانواده ها، اختالفات وسیعی بین 

ً
نمونه معموال

والدین و فرزندان در مســائل فرهنگی، سیاســی و 
اعتقادی وجود دارد که موجب ایجاد تنش می شود؛ 
110هزار مدرسه در کشــور داریم که بعدازظهرها 
بسته می شــوند، لذا نهادی به عنوان وزارت ارشاد 
الزم اســت که به این مســائل توجه داشــته باشد 
و بــا آموزش و پــرورش مذاکره کنــد و تعدادی از 
کالس های خالی را در اختیار بگیرد و از استادهای 
دانشگاه، حوزه های علمیه و دبیران با سواد استفاده 
کند تا در وقت خالی خود در دل محالت مختلف 
انواع خدمات مشاوره ای و سایر آموزش های کیفیت 
بخش به زندگی ارائه دهند؛ برای نمونه، به خانواده ها 
مشاوره های خانوادگی، تحصیلی و ازدواج بدهند و 
باعث تحکیم خانواده ها شوند. وزارت ارشاد فعلی، 
یک وزارت منفعل و کم خاصیت اســت و فضای 
موجود بیشــتر خدمت دهنده به عــده محدودی از 
هنرمندان است که نقش سازنده ای در جامعه ما ایفا 
نمی کنند، در حالی که ما به شدت نیازمند حضور 
همه جامعه هنرمندان هســتیم که نقش خود را در 
سازندگی کشور بشناسند و آثار هنری تولید کنند و 
با کمک ابزارهای هنری مشکالت فرهنگی خاص 

هر منطقه و کشور را اصالح کنند.
 اگــر این نگرش را پذیرفتیم که قاطبه هنرمندان 
باید در خدمت تقویت فرهنگ اسالمی و ایرانی قرار 
گیرند، به این بلوغ می رسیم که هرمدرسه و مسجدی 
یک سالن سینما داشته باشیم، ظاهر این حرف کمی 
تند است، چرا که همیشــه گفته ایم مسجد، محل 
عبادت اســت. از اینکه چرا در این سینما فیلم های 
نامناسب تولید می شود، انتقاد می کنیم؛ در حالی که 
اگر مساجد ما سالن سینما داشته باشد، مردم برای 
دیدن فیلم با خانواده می توانند پیاده به سمت سالن 
سینمای وابسته به مسجد بروند؛ همچنین فیلمساز 
فیلمــی تولید می کند که در کنار مســجد بتواند به 
نمایش گذاشته شود، پس سینما اصالح می شود و در 
خدمت خانواده قرار می گیرد و از این طریق سینما، 

دینی هم می شود.

 BBBB چه اقدامات دیگری باید در این بخش 
رقم بخورد تا شــاهد بازنمایی فرهنگ 

اصیل کشور باشیم؟
اولین اقدام این است این نگاه سنتی بسیار محدودی 
که رؤسای جمهور و دولت ها به وزارت ارشاد دارند، 
تغییر کند که یک بخشی به مسئوالن، بخشی دیگر 
به نماینده های مجلس و بخش دیگر به خود وزیر و 
معاونان او برمی گردد که روح بلند و نگرش وسیعی 
نسبت به فرهنگ داشته باشند و نسبت به دستگاه های 
مختلف دولتی مدعی شوند که نقش آنها در فرهنگ 
چیست و چگونه می توانند آن را اصالح کنند؛ این 
بحث باید در همه ســازمان ها و نهادهای حکومتی 

مطرح شود، برای نمونه ویژگی های منفی و مثبت 
جوانی که از ســربازی برمی گردد، ارزیابی شود که 
این رسالت وزارت ارشاد است تا در این باره تحقیق 
و پژوهش کند که ســربازان در کنار مســائل مثبت 
فرهنگی چه آسیب هایی می بینند و اصالح آن را از 
نیروهای مســلح بخواهند. همچنین وزارت ارشاد 
باید کارکرد دانشگاه ها در تحوالت فرهنگی جامعه 
را از نظر علمی ارزیابی کند و با وزیر علوم جلســه 
 موضوع کاهش وابستگی دانشجویان 

ً
بگذارد و مثال

به وطن را بررســی کند که یکی از عوامل مؤثر در 
فرار مغزهاســت و از آنها درخصوص اصالح این 
مورد برنامه بخواهد، همیــن کار را می تواند برای 
وزارت آموزش و پرورش انجام دهد و ویژگی های 
مثبت و منفی کودکان و نوجوانانی که از مدرســه و 
دبیرستان فارغ التحصیل می شــوند، ارزیابی شود. 
وزارت ارشــاد رســالت تزریق علم و فناوری را در 
کارکردهای فرهنگی کلیه نهادها و ســازمان های 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی جامعه 
 هیچ ســازمانی چه 

ً
بر عهده دارد، برای اینکه منطقا

اقتصادی، چه نظامی و چه بهداشــتی ر تحوالت 
فرهنگ بی طرف نیستند و در حال تخریب هستند 
یا نقش مثبت ایفا می کنند. اگر بخواهیم تمدن سازی 
اسالمی کنیم، به یک وزارت ارشادی نیاز داریم که 
روی اصــالح کارکردهای ســازنده و مخرب همه 
سازمان ها ونهادها کار کند تا یک تحول در فرهنگ 

جامعه اتفاق بیفتد.

 BBBB در حوزه انتخاب افراد برای وزرا به ویژه 
در حوزه های فرهنگی، آقای رئیسی باید 
به چه شــاخصه ها و ویژگی های فردی 
توجه کند و اینکــه نگاه به یک طیف و 
جریان خاص باشد یا اینکه باید از افراد 
توانمند همه گروه های سیاسی استفاده 

کرد؟
فرهنگ باید باالی ســر جریان های سیاسی باشد؛ 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی باید نفوذ کالم داشته 
باشــد تا اثربخشی الزم را داشــته باشد، عالوه بر 
انقالبــی و متدین بــودن، نباید عضــو یک جریان 
سیاسی باشــد تا بتواند فراتر از جریان های سیاسی 
بیندیشد تا دیدی فراتر از آنها داشته باشد. متأسفانه 
در این سال های بعد از پیروزی انقالب، هر جریانی 
می خواســته فرد مورد نظر را در وزارتخانه مشغول 
کند، امــا وزارتخانه هایی، مانند آموزش و پرورش، 
آموزش عالی و فرهنگ و ارشــاد اسالمی با توجه 
به اینکه تأثیرات سیاسی هم دارند، به این پست ها 
به عنوان طعمــه دیده می شــود؛ در حالی که باید 
مستقل از گروه های سیاسی باشند تا فارغ از جناح 
و جریان عمل کنند. بنابراین برای این وزارتخانه ها 
باید چهره های فراجناحی، علمی و سیاست فهم، 
انتخاب شوند که مسائل بلندمدت جامعه را در کنار 
مســائل کوتاه مدت جامعه ببیند و حل کنند، وگرنه 
جنس ســایر وزارتخانه ها خدماتی است و مسائل 
کوتاه مدت را می بینند. آثار تصمیم برخی وررا مانند 
آموزش و پرورش و آموزش عالی در دهه های آینده 
ظاهر می شود، بنابراین این افراد نمی توانند به یک 
جریان سیاســی وابسته باشند و باید فردی باشد که 
دیــد بلند و درک عمیقی از تحوالت آینده داشــته 
باشــند، ضمن اینکه با همه جریان های سیاســی 
تعامل مثبــت برقرار می کنند، کمــی تعدیل کننده 

درگیری های جریان های سیاسی هم باشند.
این پست ها می طلبد که افراد قدرت سخنوری، 

علم، نفوذ کالم و پرونده پاکی داشته باشند تا 
بتوانند اثرگذاری مورد نظر را داشته باشند 
تا جامعه آنها را به عنوان یک شــخصیت 
علمی و فردی که عمیق اســت، بپذیرد. 
این موارد مســائل مهمی اســت که در 
سال های اخیر نســبت به آنها بی توجه 
بوده ایم و ســال به سال وزرا ضعیف تر 
شده اند و مشــکالت آن وزارتخانه ها 
نیز افزایش پیدا کرده اســت؛ به دلیل 
اینکه رئیس جمهورها دولت خود را 
چهار ســاله می بیند، در ابتدا سراغ 

تعیین افراد برای ســازمان برنامه و بودجه، وزارت 
نفت، صنعت و کشاورزی می روند و سپس به دنبال 
فردی بــرای وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش 
عالی و فرهنگ و ارشاد می روند و نتوانسته ایم وزرای 
توانمند و قدرتمندی که متناســب بــا عظمت آن 
ساختار باشند، پیدا و منصوب کنیم. برای نمونه باید 
فردی برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب شود 
که بتواند با هزینه کم آن را مدیریت کند و اعتراض 
معلم ها کم کند و با دید بلند خود، آموزش و پرورش 
را موتور توسعه و پیشرفت کشور کند. در حالی که 
این نگاه وجود نداشته و این امور به قدری به حاشیه 
رفته اســت که رئیس جمهور وقت مالقات به وزیر 
مربوطه را نداده و وزیر مجبور شده از طریق مکاتبه با 
ایشان حرف بزند که این مسائل مصیبت و نشانه یک 

فاجعه در مدیریت کشور است. 

 BBBB بنابراین مــی توانیم بگوییــم پایه یک 
دولــت، بحــث فرهنگ اســت و اگر 
فرهنگ اصالح نشود، بسیاری از مسائل 

دیگر نیز درست نمی شود؟
همینطور اســت؛ االن بــه این دلیل کــه به خوبی 
آموزش و پرورش و دانشگاه ها را مدیریت نکرده ایم، 
40 درصــد فارغ التحصیل بیــکار داریم و اقتصاد 
هم بیمار اســت و همه از رئیس جمهور بعدی حل 
مشــکالت اقتصادی را مطالبه می کنند. ما در یک 
دور باطــل افتاده ایــم و االن رئیس جمهوری به این 
راحتی نمی تواند مسائل آموزش و پرورش و آموزش 
عالی را حل کند. مســائل آمــوزش عالی که فقط 
افزایش حقوق استادان نیست، بسیاری از رشته های 
دانشگاهی باید تعدیل و رشته دیگر جایگزین آنها 
شود و باید بسیاری از دانشگاه های ما تغییر کاربری 
دهند، اما این کار مگر به راحتی عملیاتی می شود؛ 
چراکه جامعه را آماده این تحول نمی کنند و به لحاظ 
تنش های سیاســی این کار را انجام نمی دهند و این 
روند ادامه پیدا کرده اســت. جوان ها هم به عشــق 
مدرک وارد هر رشــته و دانشگاه می شوند و بعد از 
اخذ لیسانس دیگر سر هر کاری نمی روند و بسیاری 
از آنها بیکار می مانند. اگر وزرای شجاعی رأس کار 
نباشند، دولت ها و صدا و سیما از این کار حمایت 
نکننــد، نمی توان این جراحی ها را در دانشــگاه ها 
ایجــاد کرد و وقتی هــم انجام نشــود، جوان های 
کشور قربانی آن می شــوند که آثار این قربانی ها در 
دولت بعد مشخص می شــود، مثل االن که دولت 
ســیزدهم، دولت را با 40 درصــد فارغ التحصیل 
بیکار تحویل گرفته اســت که بــرای کار به دولت 

فشار آورده می شــود. بنابراین به وزرایی نیاز 
داریم که افق های 20 ســاله را ببیند 

و تصمیم بگیرند و جراحی های 
الزم در آمــوزش و پرورش، 

آموزش عالــی و فرهنگ و 
ارشاد اسالمی انجام دهند. 
خبرهای خوشی از انتخاب 
نمی رســد  گوش  به  وزرا 
ضعیفی  بعضــا  افــراد  و 
کاندیداهای  فهرســت  در 

وزرا قــرار دارنــد کــه ما 
نگران هستیم از این افراد 

ضعیِف حرف شنو انتخاب شوند، برای اینکه مطیع 
و در چارچوب های فکری ما باشند و این تحوالت 
مــورد نیاز اتفاق نیفتد و معضالتی که در آموزش و 
پرورش، آموزش عالی و فرهنگ و ارشــاد داریم، 
همچنان ادامه یابد. اینها نگرانی های امثال ماست که 
عمر خود را در کارشناسی این عرصه ها گذرانده ایم. 
 اینکه یک رئیس جمهوری با تیم متفکر 

ً
اساســا

خود دور یک میز بنشــیند و خود نخ تسبیح باشد، 
در نظام جمهوری اسالمی گم شــده است؛ ما در 
دوره ای رئیس جمهوری داشــتیم که گفت وزیری 
می خواهیم که سرباز باشد و بسیاری از بدبختی ها، 
در همین یک جمله ساده ریشه دارد. رئیس جمهور 
باید فردی متواضع باشد و انسان های متفکر، صادق 
و صریح الهجــه را انتخاب کنــد و فضای تملق از 
دولت بیرون بــرود. وزرا با رئیس جمهور عالوه بر 
رعایت احترام، باید بر سر مسائل مختلف بحث و 
گفت وگوی علمی  کنند و اگر رئیس جمهور تحلیل 
اشتباهی داشــت وزرا به راحتی بتوانند بگویند که 
تحلیلش غلط است یا اطالعات غلط به او داده اند و 
اینطور نباشد که از مخالفت با او واهمه داشته باشند. 
در شخصیت اخالقی جناب رئیسی این آمادگی ها 
را می بینیــم، اما نگرانی ما از افراد متملقی اســت 
 اطراف مقامات جمع می شوند و اجازه 

ً
که معموال

نمی دهند ویژگی های اخالقی رئیس جمهور نقش 
ســازنده خود را ایفا کند. این مسائل هشدارهایی 
اســت که معموال در این فصل ها باید بیان شود که 
تیم متفکر، توانمند صریح الهجه و با یک نگاه های 
بلندمــدت در اعضــای دولــت شــکل بگیرد و 
رئیس جمهور نیز فاصله زیادی با وزرا تعریف نکند و 
معاونان رئیس جمهور نقش هماهنگی و تشکیل یک 

اتاق فکر به مفهوم واقعی ایجاد کنند.
دردهای مدیریتی در کشــور مــا هیج جا مورد 
اصــالح و مداخله قــرار نمی گیرد، چــرا که اینها 
وظایف ســازمان امــور اداری ما اســت که امروز 
سیاست زده شده است. الزم است که همه وزرای 
جدید چند ماهی آموزش های الزم را ببینند؛ چراکه 
یک شبه علم طرف باال نمی رود و باید از تجربیات 
مدون شده وزرای گذشته استفاده کند و تجربیات و 
اشتباهات گذشتگان را مرور کنند تا اشتباهات آنها 
را تکرار نکنند. به همین روی وزرا باید تواضع داشته 
باشــند و توصیه های وزرای قبل را بشنوند و اظهار 
نظرهای آنها را اســتفاده کنند که وزرا این تشنگی 
را باید تا آخر عمر کاری خود حفظ کنند. همچنین 
باید تیمــی از نخبگان به او کمک کننــد که با این 
مصیبت هایی که امروز در کشورداری روبه رو هستیم 

در این دور، روبه رو نشویم. 

زهرا ظهروند
خبرنگار

معضل فرهنگ پایه و اساس بسیاری از معضالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بهداشت هر کشوری است. ایران کشوری است که از دیرباز در مسائل فرهنگی زبانزد همه کشورهای دنیا بوده و هست، اما در دهه های 
اخیر این ارزش گرانبها دستخوش بسیاری از معضالت و آسیب های داخلی و خارجی قرار گرفته است تا جایی که رهبر معظم انقالب از آن به »تهاجم فرهنگی« یاد کرده اند. متأسفانه دولت ها نیز کمتر به این مسئله توجه 
داشته اند که سبب شده فرهنگ به حاشیه برده شود. از این رو دولت سیزدهم باید رویکردی واقع بینانه و خاص به این مسلئه داشته باشد و از افراد توانمند و دارای قابلیت های فرهنگی در این حوزه استفاده کند. به همین 

دلیل با دکتر »حسن بنیانیان« رئیس سابق کمیسیون پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
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 ســال های پایانــی عمر رژیــم پهلوی 
دورانی بــود که بــا توجه بــه افزایش 
تصاعدی قیمت نفت، درآمد حکومت چندین برابر 
شده بود. بر اســاس آمارهای موجود، درآمد نفتی 
شاه از ابتدای دهه ۵0 سیر افزایش نجومی خود را 
آغاز کرده بود. عایدات نفت ایران از یک میلیارد و 
۸۷0 میلیــون دالر در ســال 13۵0 به بیش از 20 
میلیارد دالر در سال 13۵۶ رسید، اما نکته اساسی 
ایــن بود که ایــن درآمــد هیچگاه برای توســعه 
زیرساخت های کشــور خرج نشد و ناکارآمدی و 
فســاد حاکمیت موجب شــد تا مــردم بهره  قابل 

مالحظه ای از این افزایش درآمد نداشته باشند.
معضالت نه تنها در روســتاها که در شهرها 
نیز فراگیــر بود و حتی پایتخت نیز از این ســوء 
مدیریت و ناکارآمدی بی بهره نبود. یک نمونه قطع 
پرتکرار برق پایتخت بود که بر اثر سرمایه گذاری 
نکردن در امر توسعه نیروگاه ها ایجاد شده بود. در 
این زمینه خاطــره ای از »پرویز راجی« خواندنی 
اســت. آخرین ســفیر رژیم پهلوی در لندن در 
کتاب خاطراتش که با عنوان »خدمتگزار تخت 
طاووس« در انتشارات »اطالعات« چاپ شده، 

نقل می کند: »موقعی که به تهران رسیدم در هتل 
هیلتون، برای اولین بار به خاموشی برق برخوردم 
که در ســاعت شش و نیم بعد از ظهر آغاز شد و 
به مدت چهار ســاعت تمام ادامه یافت. در طول 
این مدت هیچ نقطه ای از شــهر برق نداشــت، 
به علت از کار افتــادن تهویه  هتل، چنان گرمای 
 نمی شــد در 

ً
آزاردهنده ای به وجود آمد که واقعا

اتاق هتــل دوام آورد و طبیعی اســت که در این 
زمان، استفاده از رادیو و تلویزیون هم مقدور نبود. 
در نگاهی که از بالکن هتل به شهر تهران انداختم، 
صف دراز اتومبیل ها را دیدم که به علت خاموشی 
چراغ هــای راهنمایــی، در خیابا ن ها از حرکت 
بازمانده اند و با به صــدا درآوردن بوق های خود، 
نسبت به خاموشی برق، اعتراض می کردند. من 
هــم در این موقع برای اینکه از شــدت ناراحتی 
خود بکاهم رو به مشــروب آوردم، ولی چون بر 
اثر گرما تمام یخ ها آب شــده بود ناچار گیالسی 
را از ودکای گرم پر کردم و الجرعه ســر کشیدم. 
)31 تیر ۵۶( خاموشــی های برق در ایران، رژیم 
را به ســرگیجه دچار ســاخته و سبب نارضایتی 
فراوانی در بین مردم شده است. تا جایی که دیگر 
هیچ کس، وعده های پشت ســر هم رژیم را در 
مورد اینکه »افزایش مخارج تسلیحاتی، اثری در 
کاستن از فعالیت در بهبود زندگی مردم ندارد« را 
باور نمی کند. هم اکنون، مردم در ایران، به شدت 
از کمبود روشنایی برق و عدم توانایی در استفاده از 
تهویه و یخچال در بحبوحه  گرما، عذاب می کشند 
و احساس می کنند بودجه ای که می بایست صرف 
تأمین رفاه آنها شده باشــد، به خرید جنگ افزار 

اختصاص یافته است.«

ج کردن سرمایه های ملت! خار
   دهلیز    

 بــا انتخــاب »محمــود احمدی نژاد« بــه عنوان 
رئیس جمهور منتخب مردم در سوم تیرماه 13۸4، 
مسئله تشکیل کابینه و آغاز به کار دولت مناقشاتی را 

در فضای سیاسی کشور ایجاد کرد.
احمدی نژاد در تاریخ 23 مــرداد 13۸4 کابینه 
پیشــنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. یکی از 
شروط گزینش وزرا از سوی احمدی نژاد موافقت آنان 
با مفاد میثاق نامه ای 12بندی تحت عنوان »میثاق نامه 
دولت اسالمی« و امضای آن بود. برخالف بسیاری 
از پیش بینی ها مبنی بر انتخــاب تمامی نامزدها از 
سوی مجلس شورای اســالمی، نمایندگان پس از 
تحقیق و بحث پیرامون وزرای پیشنهادی، در تاریخ 
2 شهریور 13۸4 چهار نفر از آنان را فاقد صالحیت 
احراز پســت وزارت تشــخیص داده و به بقیه رأی 
اعتماد دادند. آقایان اشعری، علی  احمدی، هاشمی 
و سعیدلو که به ترتیب برای وزارتخانه های آموزش 
و پــرورش، تعاون، رفاه و تأمیــن اجتماعی و نفت 
پیشنهاد داده شده بودند، موفق به کسب رأی اعتماد 
از مجلس نشدند. صادق محصولی نیز که پیش از 
جلسه رأی اعتمادش، موضع گیری های نمایندگان 
مجلس علیه خود را درک کرده بود، از نامزدی برای 
تصدی وزارت نفت انصراف داد. این در حالی بود 
که پیش بینی نمی شــد مجلس اصولگرای هفتم، 

این گونه در چالش با دولت قرار گیرد!
در این بین مجلس و حامیانش در برابر سؤاالت 
مطروحه در باب آرای شکننده مجلس به نخستین 
کابینه احمدی نژاد، دالیلی را عنوان می کردند. برای 
نمونه، »غالمعلی حدادعادل« رئیس وقت مجلس 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران می گوید: »این نشانه 
اختالف یا عدم همکاری مجلس با دولت نیست، 
بلکه نشــانه  آن اســت که دولت قوی تری تشکیل 
شود.« وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تشکیالتی 
بودن رأی ندادن به چهار وزیر پیشنهادی گفت: »در 
ایــن چند روز که بحث اعتمــاد در مجلس مطرح 
بود، بسیاری از مطبوعات تحلیل های خاص خود 
را نوشتند که مجلس بدون بحث و بررسی، به همه 
وزرا رأی خواهد داد؛ اما نتیجه نشان داد که مجلس 
سیاسی به معنای سیاســی کاری عمل نمی کند... 
برای ما مهم نیســت که فرد پیشــنهادی از مجلس 
باشد... مجلس هیچ سهم خواهی نسبت به دولت 
ندارد و رأی ندادن به معنای این نیســت که مجلس 

مایل است وزرا از میان نمایندگان مجلس باشند.«
عباس ســلیمی نمین نیز در این بــاره می گوید: 
»مجلس با چنین عملکردی اعتبار خود را در میان 
مردم تقویت کــرد و نشــان داد علیرغم همگونی 
سیاســی با دولت نســبت به انجــام وظیفه خود 
مالحظه ای نمی کند، چیزی که در مجلس ششــم 
شــاهد آن نبودیم. مجلس در این اقــدام نمودی از 
اصولگرایی را از خود به نمایش گذاشــت که قابل 

تحسین است.« 
در مورد ترکیب کابینــه و تیمی که احمدی نژاد 

آنان را به خدمت گرفت، باید به این نکته توجه کرد 
که روند وی با آنچه رئیس جمهور پیشین اتخاذ کرده 
بود، متفاوت بود. چند سال پیش هنگام بستن کابینه 
در سال 13۷۶، اصالح طلبان از هیچ یک از منسوبان 
به رقیب سیاســی خود در اداره کشور بهره نبردند و 
با یکدســت کردن دســتگاه اجرایی اداره کشور را 
تمام عیــار در اختیار گرفتند. بــه واقع در مجموعه 
دولت خاتمی نه تنها در ســطوح عالی آن حتی در 
سطوح میانی، مدیری که به رقیب اصلی وی، یعنی 
ناطق نوری رأی داده باشد، یافت نمی شد و اساسااین 
ویژگی در ردیف مالک های اصلی گزینش مدیران 

دوران اصالحــات قرار گرفته بــود. منطق آنان این 
بود که کســی می تواند در ایــن دولت حضور یابد 
که ضوابط و مبانی فکری آن را قبول داشــته باشد! 
اما این رســم در دولت نهم شکسته شد و عالوه بر 
برخی وزرا، در میان معاونان آنها و در حساس ترین 
مناصب، مانند معاونت وزارت کشــور و معاونت 
وزارت امور خارجه افرادی حضور پیدا کردند که به 

نوعی به جناح اصالح طلب تعلق داشتند.
جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی در تحلیلی 
تحت عنوان »مردان رئیس جمهور از چند منظر« که 
در پاییز سال 13۸4 منتشر شد، آورده است: »عالوه 

بر رئیس ســازمان انرژی اتمی و وزیر راه و ترابری، 
چهار معاونت از معاونت های سازمان برنامه ریزی 
و مدیریت، شــامل رحمتی معاون امور زیربنایی، 
تفضلی معاون امور فنی، محمدقاسم حسینی معاون 
امور مجلس و استان ها و کرمی معاون اداری مالی 
و منابع انســانی از جمله دولتمردان خاتمی هستند 
که از سوی رئیس ســازمان برنامه ریزی و مدیریت 
ابقا شدند. ضمن اینکه برادران شرکای رئیس سابق 
سازمان برنامه ریزی و مدیریت به سمت مشاور عالی 
و عبدالحمید معافیان، غالمرضا تاج گردون و ابراهیم 
بهادرانی معاونان سابق این سازمان به عنوان مشاور 
رئیس منصوب شدند. تعدادی از مدیران ارشد سابق 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دوران خاتمی، 
یعنی شعاعی، معاون فرهنگی، ایمانی، معاون هنری 
و زرهانی رئیس ســازمان حج و زیارت نیز از سوی 
صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت 
احمدی نژاد ابقا شــدند. بازگشــت مظاهری وزیر 
سابق امور اقتصادی و دارایی به عنوان معاون کل این 

وزارتخانه نیز از این دست است.«
دولت به فرآیند کاری خود در تشکیل و تکمیل 
کابینه ادامه داد و آنهایی که به واسطه نظر مجلس از 
حضور در کابینه جا مانده بودند، به نحو دیگری در 
کنار رئیس جمهور قرار گرفتند. علی سعیدلو، معاون 
سابق شهردار و وزیر پیشنهادی نفت که نتوانست از 
مجلس رأی اعتماد بگیرد، به عنوان معاون اجرایی 
رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز کرد. سیدمهدی 
هاشمی، معاون ســابق امور اســتان های شهردار 
تهران نیز که نتوانســت برای تصــدی وزارت رفاه 
رأی مناسب کسب کند، معاون عمرانی وزیر کشور 
شد. شیخ االســالمی، رئیس دفتر احمدی نژاد در 
شهرداری به عنوان اســتاندار هرمزگان تعیین شد. 
همچنین اسفندیار رحیم مشایی که ریاست سازمان 
فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران را به عهده داشت، 
در مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی کار خود را 

آغاز کرد. 
رهبر معظم انقالب اســالمی در اولین دیدار با 
اعضای کابینه که در هشتم شهریور 13۸4 صورت 
گرفت، ضمن تبریک به اعضای کابینه برای حضور 
در میــدان خدمت به مردم، به آنان چنین گوشــزد 
کردند: »شما چهار ســال، یعنی حدود 14۵0 روز 
وقت داریــد. هر روزی که می گــذرد، یکی از این 
عددها برداشته می شود و مجموعه به صفر نزدیک 
می شــود. هر یک روزتان غنیمت است. این 14۵0 
روز، چشم انداز و گســتره  وسیعی است. برای این 
 طوالنی خیلی کارها می شــود کرد. 

ً
مدِت نســبتا

امیرکبیر که یک چهره  ماندگار در تاریخ ماســت و 
 کارهای بزرگی هم کــرده، همه  حکومت او 

ً
واقعا

سه ســال بود؛ یعنی یک ســال از مدتی که بناست 
علی العجاله شما در این مسئولیت مشغول باشید، 
کمتر است؛ اما آنقدر این کار، مهم و بزرگ و جدی 
بود که تاریخ امیرکبیر را فراموش نمی کند؛ و اال قبل 
از اینکه بیاید در رأس صدارت قرار بگیرد، و بعد که 
به کاشان تبعید شد، دیگر چیزی در پرونده  او وجود 

ندارد؛ همین سه سال است.«

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 نفوذی های سکوالر
در دولت موقت

با پیروزی انقالب اسالمی جریانی 
بر رأس قدرت دســتگاه اجرایی 
کشــور قرار گرفته بود کــه اعضای کابینه آن 
اغلــب اعتقادی بــه حکومت اســالمی و 
جمهوری اسالمی نداشتند و برخی از آنان با 
دستگاه های جاسوسی بیگانه ارتباط داشتند. 
طبیعی بــود که حضور این افــراد در دولت 
موقت، موجب می شد تصیمات و اقدامات 
صورت گرفته از سوی آنها با خط امام)ره( و 
ملت فاصله داشته باشد. آنان اغلب به دنبال 
سکوالر کردن جمهوری اســالمی بودند و 
طبیعی بود که نســبت به روند تدوین قانون 
اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی که 
اکثریت آن را مســلمان معتقد به اسالم ناب 
محمدی)ص( تشــکیل می   دادنــد، نگران 
باشند. برخی از چهره های شناخته شده این 
جریان که بعدها پرونده رسوایی آنها آشکار 

شد، عبارت بودند از: 
1ـ عباس امیرانتظام در 23 بهمن سال 13۵۷ 
حکم ســخنگویی دولت موقت و معاونت 
اداری نخســت وزیر را گرفت. وی چند ماه 
بعد به مأموریتی تازه مــی رود و با ترک دفتر 
نخســت وزیری به عنوان ســفیر کشورهای 
اسکاندیناوی روانه استکهلم می شود. تماس 
و اطالع رسانی های امیرانتظام با آمریکایی ها 
بیش از پیش ادامه پیــدا می کند. در یکی از 
اسناد النه جاسوسی به نقل از طرف آمریکایی 
آمده اســت، »امیر انتظام هنگامی که با این 
سؤال مواجه می شــود که چرا برای خدمت 
و در پست ســفارت به سوئد می رود، چنین 
پاسخ می دهد: این برای ما ساده تر است تا با 

یکدیگر در استکهلم صحبت کنیم.« 
2ـ ناصر میناچی که وزیر ارشاد دولت موقت 
بود، از گذشــته دور مرتبط با دســتگاه ها و 
ســازمان های اطالعاتی غربی بود. عالوه بر 
آن او سردبیر روزنامه بامداد هم بود. افشاگری 
دانشــجویان پیرو خط امام)ره( درباره وزیر 
ارشــاد ملــی دولت موقت مفصل اســت. 
اســنادی فراوانی وجود دارد که از محتوای 
مذاکــرات و دیدارهــای ناصــر میناچی با 
برخی از مقامات آمریکایی از ماه های قبل از 
پیروزی انقالب پرده برمی دارد! حجم فراوان 
تماس های او با آمریکایی ها نشان می دهد وی 
یک منبع اطالعاتی مناسب برای آمریکایی ها 
به شمار می آمده اســت. در این اسناد او هم 
مانند دیگر اعضای لیبــرال دولت موقت از 
همکاری و گســترش روابط با آمریکا دفاع 

می کرده است.
3ـ رحمت اللــه مقدم مراغه ای کــه قبل از 
انقالب سابقه ای پیچیده ای داشت و در سال 
13۵۶ دبیــر نهضت رادیــکال ایران، عضو 
هیئت مدیره موقت کانون نویســندگان ایران 
و عضو هیئت اجرایی جمعیت طرفداران و 
حقوق بشر بود، از جمله این افراد است. وی 
در آذر ماه سال 13۵۶ جمعیت ایرانی طرفدار 
آزادی و حقوق بشــر را تشکیل داد که هیئت 
اجرایی آن عبارت بودند از: مهندس مهدی 
بــازرگان، احمد صدر حاج ســیدجوادی، 
حســن نزیه، عبدالکریم الهیچــی، ناصر 
میناچی و مقدم مرغه ای. جالب است همین 
مقــدم مراغه ای در ســال 13۵۸ اســتاندار 
آذربایجان شــرقی می شــود و جریان خلق 
مسلمان را به سیدکاظم شریعتمداری پیوند 
می دهــد و در نهایت عضو مجلس خبرگان 

قانون اساسی  می شود!
4ـ سایر اســتانداران هم سرنوشت مشابهی 
داشتند. افرادی، چون ابراهیم یونسی استاندار 
کردستان که سال ها عضویت در حزب توده 
را داشــت، یا احمد مدنی اســتاندار استان 
خوزستان شــد که غائله خلق عرب را به راه 
انداخت! و خوزستان را برای مدت ها ناامن 

کرد.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

بررسی فساد و ناکارآمدی های رژیم پهلوی

تاریخ بشر مملو از شــیوع بیماری های فراگیری 
اســت که جان میلیون ها انســان را گرفته است. 
بیماری هایی که بین انســان و حیوان مشــترک 
بود و این خود عاملی کلیــدی در انتقال بیماری 
به حســاب می آمد. فراموش نکنیــم این حجم 
از گســترش و کشــتار در زمانه ای بود که فقدان 
امکانات ســریع جابه جایی، از ترددها به شدت 
کاسته و اکثریت مردم از شهر و روستا و دیار خود 
جابه جا نمی شدند؛ اما با این احوال بیماری های 
واگیــردار امان نمــی داد و برای نمونــه در قرن 
چهاردهم میالدی طاعون سیاه آسیا و اروپا را در 

نوردید و میلیون ها نفر را به کشتن داد.
مرگ ســیاه که طاعون بزرگ یا طاعون سیاه 
نیز شناخته می شود، یکی از بیماری های مخرب 
و همه گیر در تاریخ بشــر بوده اســت. طاعون در 
بین ســال های 134۷ تــا 13۵1 میالدی موجب 
مرگ ومیر بین ۷۵ تا 200 میلیون نفر از مردم در 
اروپا و اوراسیا شد.  اعتقاد بر این است که باکتری 
»یرســینیا پســتیس« که منجر به چندین نوع از 
طاعون می شود، عامل اصلی این بیماری تاریخی 
اســت. »طاعون« نوعی بیماری عفونی باکتریال 
مشــترک بین انسان و حیوانات است که از طریق 

جوندگان و کک بدن آنها به دیگر حیوانات و انسان 
منتقل می شود که موش ها نقش مهمی در انتقال 
این بیماری و شیوع آن داشته اند. طاعون از طریق 
موش های صحرایی و انسان های مبتال به آهستگی 
از روستایی به روستای دیگر و با سرعت بیشتری 
به وسیله کشــتی از کشوری به کشور دیگر منتشر 
شده اســت.  طاعون ســیاه ابتدا همانند ویروس 
جدید کرونا در اســتان هوبی چین )با مرکزیت 
ووهان( شیوع یافت. پس از شیوع این بیماری در 
استان هوبی در سال 1334 این بیماری به سرعت 
به اســتان های دیگر چین سرایت کرد. تاتارها در 
ســال 134۶ میالدی طاعون ســیاه را به اروپای 
شرقی منتقل کردند. همچنین تاجران ونیزی آن را 
به سواحل شمالی مدیترانه انتقال دادند و بیماری 
به ســرعت به سمت شــمال اروپا حرکت کرد و 
حتی انگلستان و لندن را فرا گرفت. چنین حوادثی 
آثار اجتماعی، سیاسی و مذهبی به همراه داشت؛ 
برای نمونه، نیروی انســانی بــه منظور فعالیت 
اقتصادی و تولیدی کاهش یافت، دستمزدها چند 
برابر شد، مردم روستاها و زمین های خود را ترک 
کردند و مزارع و باغات به تدریج به جنگل و مرتع 
تبدیل شدند. عده ای برای رهایی از این مصیبت 
به کلیساها روی آوردند. برخی برهنه در کوچه ها 
راه می رفتند و خود را شالق می زدند تا گناهان شان 
پاک شود و بسیاری از افراد عقیده داشتند آخرت 
نزدیک است. کلیســا که در برابر مردم بی پاسخ 
مانده بــود، خرافات را میان آنهــا ترویج می داد. 
سوزاندن یا دار زدن یهودیان، کولی ها، بیگانگان 
و جادوگران که به نوعی مقصر این بالها به شمار 

می آمدند نیز در برخی مناطق اتفاق افتاد.

   حافظه    

 از ووهان تا لندن!
دومین فراگیری طاعون در جهان 

نهمتاریخ کابینه 
پایان اصالح طلبی و فرآیند تشکیل دولت نهم  ـ 6
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جایگاه دولت در ماتریس اداره  کشور در   
یــک جایگاه  نظــام سیاســی،  هــر 
تعریف شــده و مشخص اســت. با این حال، در 
ارتباط با وضعیت کنونی دولت در ایران، بخشی از 
اصالح طلبان با نگاه جنبشی به دولت، جایگاهی 
برای آن تعریف می کنند که نافی فلســفه  وجود و 

کارویژه های دولت است. 

 Bاصالح طلبان و ماهیت دولت  
در این زمینه، محمدرضــا تاجیک، به تازگی در 
گفت وگو با روزنامه »شرق« که با عنوان »دولِت 
بی دولت« منتشــر شــده، گفته است: »دولت ها 
به علت ســاختار سیاســی حاکم بر جامعه ما، 
 آن شــأن و منزلتــی را ندارنــد که یــک دولت
 )Government یاState ( در کشــورهای دیگر 
دارد. در واقع دولت ها یک بازی کوچک در یک 
بازی بزرگ تر هستند؛ تنها یک بازی هستند و نه 
مطرح ترین و مؤثرترین بازی... . حتی در ســطح 
اینکه قواعد بــازی کوچک خودشــان را تعیین 
کنند نیز چندان خودآییــن نبودند. به بیان دیگر، 
 دگرآیین هســتند، خودآیین 

ً
دولت های ما عمدتا

نیستند... . دولت بدون دولت داریم؛ یعنی بیشتر 
یــک نام اســت و در اینکه وقتی دولتی مســتقر 
می شود، سیکل تصمیم و تدبیر در درون خودش 
بســته می شود یا نه، تردید هســت... . ما بعد از 
انقالب 40 ســال »وضعیت استثنائی« داشتیم؛ 
وضعیتی که اجازه می دهد از قانون عبور شــود و 
دولت نتواند به وظایف قانونی اش آن طور که الزم 
است عمل کند و شرایطی به وجود می آید که باید 

یک قوه مافوق تصمیم بگیرد و تدبیر کند.« 

 Bنقد و نظر
در تحلیــل و نقد این صحبت هــای محمدرضا 

تاجیک، توجه به نکات زیر ضروری است:  
1ـ در مورد این گفته آقــای تاجیک که »درواقع، 

دولت ها یک بازی کوچک در یک بازی بزرگ تر 
هســتند؛ تنها یک بازی هستند و نه مطرح ترین و 
مؤثرترین بازی«، باید گفت که این واقعیتی است 
انکارناپذیر در همه دولت هــا در دنیا و ما در این 
زمینه استثنا نیســتیم؛ زیرا میان دولت به معنای 
کشور )state( با معنای دولت به عنوان حکومت 
)مجموعــه  نهادهای دولــت( و معنای دولت به 
عنوان قــوه مجریــه )Executive( تفاوت وجود 
دارد. دولــت )state(، دارای عنصــر حاکمیت 
است و حکومت عهده دار تجلی و اجرای عنصر 
حاکمیت است. در این میان، قوه مجریه نیز بخشی 
از حکومت اســت. بنابراین، در عمل مشخص 
است که در همه  دنیا، دولت ها بخشی از یک بازی 
بزرگ تر، یعنی حکومت و کشور)state( هستند. 
براین اساس، چارچوب عمل دولت ها در قالب 

این دو تعریف و محدود می شود. 
2ـ در مورد اینکه »سیکل تصمیم و تدبیر در درون 
خودش بسته می شــود یا نه، تردید هست« باید 
گفت، این هم واقعیتی دیگر است؛ زیرا دولت ها 
در معنای حقوقی و رســمی، عهــده دار عمل به 
اختیارات اجرایی حاکمیت هســتند که انحصار 
آن در کشــور)state( قــرار دارد. بنابراین، اینکه 
انتظار داشته باشیم دولت در چارچوبی خارج از 
حاکمیتی که آن مجری اختیاراتش اســت، فراتر 
برود یا نســبت به آن چارچوب بی توجه باشــد، 

منطقی نیست.  
 امروزه قوی ترین و مدرن ترین دولت ها، 

ً
اتفاقا

 ســیکل تصمیم و تدبیر در درون خودشان 
ً
اساسا

بســته نمی شــود. برای نمونه، در آمریکا، دولت 
همــواره کارگزار اجرای سیاســت ها و تدابیری 
اســت که در اتاق های فکر طراحی و پیشــنهاد 
می شــود یا اینکه در اسناد باالدســتی آنها مورد 
تأکید قرار گرفته اند. بنابراین، در هیچ نقطه ای از 
دنیا، جز دولت های دیکتاتوری و مستبد، دولت 
دستگاهی خودتعین گر نیست. ضمن اینکه باید 
توجــه داشــت خودتعین گری دولــت با »اصل 
تفکیک قوا« در تناقض است و استبداد قوه مجریه 
و طرد و حاشیه نشــینی سایر قوا را در پی دارد. از 
این جهت، با پاســخگویی و مســئولیت پذیری 

دولت نیز در تعارض است و مخالف شعارهای 
امثال آقای دکتر تاجیک و هم قطاران وی در جبهه 
اصالحات است که از دولت حداقلی، پاسخگو و 

مسئول سخن می گویند. 
اگرچــه محمــد رضــا تاجیک از آن دســته 
اصالح طلبانی اســت که نگاه جنبشی ندارد، اما 
به نظر می رســد در اینجا، وی از نگاه جنبشــی 
سایر دوســتانش به جامعه و دولت در ایران متأثر 
شده اســت. این در حالی است که نگاه جنبشی 
با ماهیــت و کارویژه های دولــت تناقض جدی 
دارد؛ زیرا در حالی که اساس کارویژه های دولت 
معطوف به حفظ ثبات و ساختارهای موجود است 
و باید در قالب آنها کشور را اداره کند، اما در نگاه 
جنبشــی، دولت کارویژه هــای برهم زننده وضع 
موجــود دارد و در موضع اپوزیســیون در قدرت 
ظاهر می شــود؛ یعنی در حالی که در قدرت قرار 
دارد، باید همزمان برای ایجاد تغییرات ساختاری 
و محتوایــی در دولت از جملــه تغییر در برخی 
شــعارها، آرمان ها، سیاســت ها و برنامه ها و... 
تالش کند. به زبان ساده تر، بخشی از اصالح طلبان 
انتظار دارنــد که دولت با نظام درگیر شــود. در 
این صورت، دولت ماهیت پارادوکســیکال پیدا 
می کند و ضعف اساســی دیدگاه اصالح طلبان 
 دربــاره  ماهیــت دولــت در ایران بــه این نکته

 برمی گردد.
3ـ تاجیک در بخشــی از مصاحبه مدعی شــده 
است: »بعد از انقالب 40 سال  وضعیت استثنائی  
داشتیم؛ وضعیتی که اجازه می دهد از قانون عبور 
شود و دولت نتواند به وظایف قانونی اش آن طور 
که الزم اســت عمــل کند و شــرایطی به وجود 
می آیــد که باید یک قوه مافــوق تصمیم بگیرد و 
 برخــالف آنچه آقای تاجیک 

ً
تدبیر کند.« اتفاقا

گفته است، مشکل کشور در تالش دولت ها برای 
عمل به قانون نیست، بلکه در قانون گریزی آنها و 
ترک فعل بابت انجام وظایف قانونی شــان است. 
اگر هم در مواقعی نهادهای غیردولتی وارد عمل 
می شوند که شاید منظور آقای تاجیک از ناتوانی 
دولت در عمل به وظایف قانونی اش و تدبیر یک 
قوه مافوق هم همین باشد، این امر به دلیل ضعف 

دولت مستقر است و گرنه نهادهای غیردولتی که 
نباید وارد حوزه های اجرایی و عمرانی شوند. در 
ارتباط با وضعیت استثنائی هم باید گفت که این 
وضعیت، طبیعی ایران نیســت، بلکه برساخته  
فشارهای استکباری و همراهی عده ای در داخل 

کشور با آن است. 
4ـ معنای ضمنی تأکیدهای تاجیک در ارتباط با 
نقش دولت در اداره کشور، مسئول دانستن سایر 
نهادها بابت ضعف ها و کم کاری های دولت ها و 
مبرا دانســتن خود دولت در این زمینه است. این 
بحث که هم اکنون در میان الیه هایی از جامعه هم 
مطرح می شود، در حالی بر سر زبان ها قرار گرفته 
 امکانات کشور )حدود ۹0 درصد( به طور 

ً
که اوال

عمده در اختیــار رئیس جمهور و قوه مجریه قرار 
دارد و تاکنون مانعی نبوده که دولت های مختلف 
از جمله دولت آقای روحانی برای اداره بهتر کشور 
 مشکل کشور 

ً
از این امکانات استفاده کند. اساسا

در عدم اســتفاده  بهینه از ظرفیت هــا و امکانات 
موجود است، نه در مانع ایجاد کردن برای استفاده 

از ظرفیت های موجود کشور. 
 نهاد های حاکمیتی مانند ســپاه و ســایر 

ً
ثانیا

نهادهای زیرمجموعه رهبری هم به شــیوه های 
گوناگون به دولت های مختلف و ازجمله دولت 
کنونی کمک کرده اند؛ مانند اقدامات عمرانی که 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( انجام داده و 

هنوز هم دولت هزینه های آن را نپرداخته است. 
 مشکل اصلی ضعف ها و ناکارآمدی های 

ً
ثالثا

دولت های مختلف را بایــد در ضعف ایده های 
حکمرانی آنها دانســت که مبتنی بر اقتضائات، 

امکانات و ظرفیت های کشور نیست. 
 نهادهای باالدست تر از دولت و از جمله 

ً
رابعا

رهبری، همواره به ابتکارات دولت های مختلف 
برای اداره کشــور هم احترام گذاشته و هم اجازه 
داده اند که دولت ها، آن ابتکارات را ولو علی رغم 
نظر مخالف رهبــری، اجرایی کنند که بارزترین 
نمونــه آن، توافق برجام اســت. البته امروز دیگر 
راز هشدار به عدم اعتماد و خوش بینی رهبری به 
آمریکا در برجام با کارشکنی غربی ها بر همگان 

روشن شده است. 

یکی دیگر از قطعــات مهم تاریخی 
دربــاره حیات سیاســی و اجتماعی 
ســیدمحمد موســوی  خوئینی ها به سال های 
13۶۹ تا 13۷2 خورشیدی برمی گردد. وی در 
این سال ها از سوی رئیس جمهور وقت، مرحوم 
آقای هاشمی رفسنجانی عهده دار ریاست مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک ریاست جمهوری  شد. 
شــاید گزاف نباشد اگر گفته شــود در آن برهه 
مهم ترین موضوعی که در این مرکز بر روی آن 
تأکید شد و همواره در دســتور کار بود، پروژه 
»توســعه سیاســی« بود. نکتــه جالب بعدی 
نتیجه ای بود که طی تحقیقات مختلف در این 
مرکز گرفته شد و آن، این بود که توسعه سیاسی 
در ایــران در مرحلــه اول نیازمند ایجاد برخی 
تغییرات در ســاختار سیاسی کشور است و در 
مرحله بعد باید فرهنگ سیاسی ایران متناسب با 
فرهنگ یــک جامعه توســعه یافته تغییر کند. 
خوئینی ها در آن مقطع افــراد زیادی را از میان 
روشنفکران، ملی  مذهبی ها، استادان دانشگاه ها 
و حوزه هــا در این مرکز به کار گرفت و بیش از 
۵00 نفر از نیروهای همســوی خود را به اسم 
کادرسازی با »بورس دولتی« به خارج اعزام 

کرد که بعدها در دهه هفتاد به نیروهای 
مطبوعاتــی و اجرایی دوره اصالحات 
تبدیل شدند. مطبوعات زنجیره ای که 
از سوی رهبر معظم انقالب، به  »پایگاه 
دشمن« شهرت یافتند.1 بررسی مبانی 

فکــری و آثار علمی اغلب این افراد گرد 
آمده در مرکز استراتژیک خوئینی ها نشان 

می دهــد، همه آنهــا در یک نقطه 

اشتراک نظر داشتند و آن، ترجیح توسعه با مبانی 
و الزامات غربی بر سایر الگوهای توسعه بود و 
اینکه ابزار رســیدن به آن شیوه از توسعه نیز در 
منظر آنها با آنچه نگاه ایدئولوژیک می نامیدند و 
بیشــتر تخطئه مبانی و الگوهای نظام اسالمی 
بــود، مغایــرت داشــت.  در رأس مطبوعات 
زنجیره ای مذکور، روزنامه »سالم« قرار داشت 
که در ســال 13۷0 از سوی موسوی خوئینی ها 
تأســیس شد. این روزنامه که به مرور به پاتوقی 
برای افراد بریده از انقــالب و زاویه دار با نظام 
تبدیل شده بود، در سیاست خارجی به دنبال جا 
انداختن این نظریه بود که دیگر آمریکا دشمن 
نظام اســالمی ایران نیست. این موضوع برای 
نخستین بار در  روزنامه سالم مطرح شد و حتی 
 با هدایت مدیر مسئول 

ً
سردبیر روزنامه ـ که طبعا

یعنی آقای خوئینی ها بودـ باب دیدار و مذاکره با 
»باری روزن« گروگان سابق و وابسته مطبوعاتی 
ســفارت آمریکا در دوران تســخیر را گشود.2 
مباحث مربوط به مشــروعیت نظــام و تئوری 
کاهش اختیــارات والیت فقیه نیز اولین بار در 
همین جریده مطرح شــد.3 این روزنامه با تیتر 
جنجالی خود در ســال 13۷۸ ماجرای 

کوی دانشگاه را ایجاد کرد.  
 

 منابع:  1ـ علی الفت پور، بازگشت از نیمه راه، 
ص22۹.     2ـ بازسازی و سازندگی، خاطرات 
انقالب،  هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف 
موســوی خوئینی ها؛  3ـ  ص2۸0.   ،13۶۸
کارگردان نقش هــای پنهان فتنه، خبرگزاری 

فارس، 13۸۹/۷/14.

 فراز و فرود سیدمحمد موسوی خوئینی ـ ۷  

توسعه سیاسی غرب مدار!

   ریزش ها    

 
نفــوذ به مثابه چهره پنهان سیاســت 
همچنان اهمیت خود را در ســطوح 
داخلی و بین المللی حفظ کرده است. نفوذی، 
عامل انســانی اســت که به دنبــال اطالعات 
ارزشمند یا انحراف و هدایت تصمیمات کشور 
هدف است. اگر دوران جنگ سرد عصر طالیی 
جاسوسی بود )پالت،13۸۹: ۵1( و نفوذی ها 
بازیگران راهبردی ایــن کارزار بودند، امروزه، 
آمریکا و متحدان غربی، عبری و عربی اش این 
وضعیــت را علیــه جمهوری اســالمی ایران 
بازتولید کرده اند. کافی اســت به آمار اعالمی 
دستگیری جاسوســان مرتبط با سیا، موساد و 

ام.آی.۶ توجه کنیم. 
با این وصف، به طور کلی عوامل انســانی 
نفوذی دو دســته اند: عوامــل آموزش دیده که 
سرویس های جاسوسی و اطالعاتی آنها را در 
جامعه، گروه، سازمان یا دولتی، نفوذ می دهند. 
جذب این دسته از عوامل با شگردهای مختلف 
و پیشنهادهای وسوســه انگیز متناسب با افراد 
نظیر پوشش بورس دانشگاه های مشهور جهان، 
هیئت هــای اقتصادی و تجــاری و... صورت 

می گیرد.
از ویژگی هــای ســازمان ســیا در جذب 
رابط ها این اســت که این افراد عالوه بر داشتن 
تحصیــالت دانشــگاهی، رفتــار اجتماعی 

مردم پسند هم باید داشته باشند و به ویژه برای 
آن گروه از فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه ها که 
حداقل سه چهار ســال تجربه شغلی به دست 
آورده و در ارتش خدمت کرده باشند، اولویت 
قائل می شــود.)ترنر، 13۸۷: ۷۵( براســاس 
اعتراف رئیس اســبق ســازمان ســیا، در نفوذ 
اطالعات محور، اتباع هر کشور به طور معمول 
مناســب ترین عوامل جاسوســی برای سیا در 
همان کشور به شمار می آیند، چون آنها بهتر از 
دیگران به منابع اطالعاتی کشور خود دسترسی 
دارند، آســان تر از دیگران می توانند به همه جا 
ســر بزنند و علی القاعده دوستان و وابستگانی 
دارند که برای اطالعات مورد نیاز می توانند از 

وجودشان استفاده کنند. 
امــروزه ســرویس های اطالعاتی حریف 
در ایــران با بهره گیــری از شــیوه های نوین و 
پوشــش هایی، همچون دعوت به نشست های 
بین المللــی، منطقه ای، علمــی، تخصصی، 
هم اندیشــی یا به بهانه کاریابی، نظرســنجی 
تلفنــی، مصاحبه با شــبکه های ماهــواره ای 
فارســی زبان و...، افــراد مورد نظر را نشــان، 
جذب و استخدام می کنند. تمرکز بر جذب و 
به کارگیری عوامل انســانی نفوذی در پوشش 
استاد، دانشــجو، پزشــک، مهندس، فعاالن 
محیط زیســت، خبرنگار، نویسنده، مسافر و 
مهاجر در کشور هدف، به این دلیل است که با 
لو رفتن، می توانند با راه اندازی جریان رسانه ای 
و حقوق بشری جهانی، کشــورهای هدف را 
برای آزادی آنها تحت فشار قرار داده و آنها را از 

اتهام نفوذی تبرئه کنند. 

چهره پنهان سیاست  ـ 6

یکایی! عامل انسانی در نفوذ آمر

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۳۳

 متمم جریان ساز!

از ویژگی های بارز مردان بزرگ اندیشــه 
و سیاســت و تاریخ، توان جریان ســازی 
آنهاســت. بــه تصدیــق تاریخ، شــیخ 
فضل اللــه نوری از ایــن خصلت در حد 
وســیعی برخوردار بوده اســت. نگاهی 
به جنبش های اســالمی که بــه رهبری 
روحانیت از مشروطه تا امروز در کشور ما 
به وقوع پیوسته، حاکی از این واقعیت است 
که به نوعی ُمهِر اندیشه شیخ فضل الله را 
بر پیشانی خود داشــته اند. مرحوم شیخ 
وقتی دید نمی شود آب نهضت را به مسیر 
اولش، یعنی عدالت خانه برگرداند، فرمود 
اگر مشــروطه وارداتــی را می خواهید، 
مشروطه باید مشروعه باشــد. وی برای 
تحدیــد اختیارات رژیم شــاهی راهکار 
ابتکاری جالبی داد کــه همان اصل دوم 
متمم قانون اساسی مشروطه، یعنی نظارت 
رسمی و فائقه هیئتی از مجتهدان تراز اول 
بر مصوبات مجلس است که اگر آنها امضا 

نکردند، اعتبار شرعی و قانونی ندارد. 
تمــام جنبش های روحانیــت پس از 
شــیخ، بر پایه این اصل شکل گرفته اند. 
شــهید مدرس ابتــدا به عنــوان یکی از 
مجتهدان تراز اول در مجلس حاضر شد 
و در عرصه سیاست ایران گام گذاشت. در 
واقع مدرس میراث دار مشروطه مشروعه 
اســت؛ چرا که بعدها با حمایت مرحوم 
اصفهانی،  آقانورالله  آخوند خراســانی، 
شــهید مــدرس و امام  جمعــه  خویی به 
عنوان مجتهدان تراز اول در مشروطه دوم 
معرفی و برای نظارت بر اســالمی بودن 
قوانین وارد مجلس شدند. البته تنها دو نفر 
اخیر در مجلس حضور یافتند. مدرس به 
عنوان مجتهد در مجلس دوم حاضر شد 
و در دوره بعــد که این زمینه از بین رفت، 
به عنــوان وکیل و با حمایت آرای مردمی 
در مجالس سوم تا ششم حضور داشت. 
در واقع پایمردی شیخ در راه اجرای اصل 
دوم متمم، به شهید مدرس، امکان حضور 
و درخشش در پایتخت و فرصت آشنایی 
مردم و جلــب آرای عمومی به واســطه 
لیاقت باالی ایشان را داد. راه شیخ شهید 
ادامه یافت؛ به گونــه ای که مرحوم حاج 
آقانورالله در زمــان رضاخان قیام و علما 
را در قم جمع کرد و به اجرا نشــدن اصل 
دوم متمم و عدم اعتبــار قوانین مجلس، 
دولت و سلطنتی که برآمده و تأیید شده از 
جانب مجلس بود، اعتراض کرد. بعد از 
رفتن رضاخان، سخن اصلی قیام آیت الله  
حســین قمی که مورد حمایت آیت الله  
بروجردی اســت، باز اجرای همان اصل 
است. یا در سال هایی که فدائیان اسالم را 
اعدام کردند، دنبال اعدام آیت لله  کاشانی 
ظاهرا به جرم صدور حکــم ترور رزم آرا 
نیز بودند، اما آیت لله  بروجردی با توسل 
به منطق و اصل دوم متمم قانون اساســی 
مشروطه مانع شــدند. منطق وی این بود 
که مجتهدان نه تنها مصونیت دارند، بلکه 
اعتبــار نظام به امضای آنهاســت و آقای 
کاشانی یک مجتهد است و روی نظرش 
عمل کرده است. امام  خمینی پرچم قیام 
را در قصه انجمن هــای ایالتی و والیتی 
برافراشــتند و بعد که منتهی به قیام پانزده 
خرداد شــد، تصمیم به شــهادت ایشان 
گرفتند. اینجا هــم مراجع آمدند و گفتند 
ایشــان مجتهد اســت و طبق اصل دوم 
مجتهد در مقابل مصوبات مجلس »حق 
ِوتــو« دارد و مانع اعدام شــدند و بعد از 
پیــروزی انقالب، شــورای نگهبان برای 
پاسداشــت شــرع و قانون در مصوبات 
مجلس مبتنی بر اصل شیخ شکل گرفت.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

 از دولت مستقر
جنبشی دولت  تا 

نقد و بررسی دیدگاه اصالح طلبان درباره ماهیت دولت در ایران
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

رشــد  مرکــز  پژوهشــگران 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
از  بیماری  تشــخیص  دستگاه 
روی دســتخط افراد را به منظور 
شناسایی نوع بیماری ساخته اند. 
دســتخط عملی است که مانند 
ســایر اقدامات به وســیله مغز 
کنتــرل می شــود. ایــن فرآیند 
 ناخودآگاه اســت و با 

ً
معمــوال

تکانه های مغــز ارتباط نزدیک 
دارد. هر نوع بیماری بر حرکت جنبشــی تأثیر می گذارد و در 
دست نوشته موضوع منعکس می شود. اطالعات دریافت شده 
از بیماران در کامپیوتر ثبت شــده که این اطالعات به صورت 

سیگنال بوده و ویژگی های این سیگنال استخراج می شود .

 تشخیص با دستخط
دستگاه ایرانی تعیین بیماری

توئیتر بــه طور موقت حســاب 
گرین  تیلــر  مارجری  کاربــری 
نماینده جمهوری خــواه تندروی 
ایالــت جرجیــا را در کنگره این 
کشــور به علت دروغ پراکنی در 
مورد واکســن کرونا تعلیق کرد. 
توئیتر می گویــد پیام های این زن 
نماینده کنگــره در مورد ویروس 
کرونا سیاســت های این شــبکه 
اجتماعی را نقض کرده اســت. 

گرین در توئیت هایی مدعی شده بود که ویروس کرونا برای افراد 
غیرچاق که کمتر از ۶۵ ســال سن دارند خطرناک نیست و نباید 
مردم را مجبور به اســتفاده از ماسک ها یا واکسن هایی کنند که به 

تأیید اداره غذا و داروی آمریکا نرسیده است.

وغ  تعلیق به خاطر در
اطالعات غلط درباره واکسن کرونا

»بامانو« یک فضای خصوصی 
خانوادگی بــرای ثبت لحظات 
کودک شماســت. این نرم افزار 
بــرای عکس های  بســتر  یک 
کودک شماســت. هر کدام از 
بچه های فامیل یک آلبوم مجزا 
دارنــد که خاطره های شــان در 
آن ثبــت می شــود. پدربزرگ، 
دایی،  خاله،  عمو،  مادربزرگ، 
عمه و هر عضو فامیل می توانند 

در ساخت این آلبوم مشارکت کنند و از دیدنش لذت ببرند. با 
این روش هیچ عکس و خاطره ای از فرزند شما و بقیه بچه های 
فامیل تان فراموش نمی شود. بامانو به شما یک ماشین زمان از 

همه بچه های فامیل می دهد.

بامانو  
آلبوم خانوادگی کودکان

محمــد پازوکی، فعــال مجازی: یک 
کاروان شامل 30 تانکر سپاه پاسداران به 
خوزستان رســید! اگر »ایران اینترنشنال« 
این ویدئو را تیتر زد که سپاه آب خوزستان 

را دزدید، تعجب نکنید!

مجازی  فضای  کاربر  فردوس،  فاطمه 
در پاســخ به ایراد گرفتن از گوســفند 
قربانی کردن: ما گوسفند قربانی می کنیم 
می خوریم شــمای گیاهخــوار ناراحت 
می شــی؟ مگه تو برگ درختان ســبز رو 
که هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، 

می خوری، ما ناراحت می شیم؟

رضا شایســته، فعال مجــازی: توئیتر 
حساب کاربری قانون گذار ایالت جورجیا 
را به دلیل انتشار اطالعات غلط در رابطه 
با ویــروس کرونا، 12 ســاعت به حالت 
تعلیــق درآورد. مقایســه کنید بــا رفتار 
توئیتر در رابطه با ایران و خاصه ماجرای 
خوزستان که هزاران توئیت دروغ و فریب 

منتشر می شود، بدون هیچ کنترلی.

علی نیکزاد، نماینــده مجلس: دوران 
جدیــدی از خدمت در کشــور در حال 
شروع شدن است . امیدوارم همه مسئوالن 
با قربانی کردن منافع شــخصی خود و با 
پشتکار، در سایه لطف خدا دل های مردم 
را شــاد کنند. دل مردم عزیز همیشه شاد 

ان شاءالله

حسین امیر عبداللهیان، مشاور رئیس 
مجلس: مردم و عشــایر خوزســتان دژ 
مســتحکم جمهوری اســالمی ایران و 
پاره تن ایرانند. مــردم غیور و با بصیرت 
خوزســتان، اشــک تمســاح اجانب و 
گروهک های تروریستی را به خوبی درک 
می کنند. همه برای خوزستان آباد و ایران 

توسعه یافته تالش می کنیم.

فرشــاد مهدی پور، کارشناس رسانه: 
روحانی یک ســال و اندی اســت که از 
دفترش خارج نشده، چه برسد به سرکشی 
مردم خوزســتان؛ حاال طرفــداراش که 
هشت سال تمام ســوار کار بودن، به این 
و اون تیکه می ندازن که برن خوزســتان! 

پررویی نجومی

مدیرعامل  ســیدمهدی،  سیدمهرداد 
که  گرگ هایی  صداوسیما:  خبرگزاری 
اکنون برای خوزســتان به رقص آمده اند 
شریک جرم صدام در هشت سال جنگ 
تحمیلی هستند. این فسیل های بی مصرف 
بار دیگر سرشان به سنگ خواهد خورد؛ 
اما این موضوع از مســئولیت مســئوالن 
نمی کاهــد چه آنها که دچــار ترک فعل 
شده یا کم کاری کرده اند. کمترین انتظار 

صحبت کردن با مردم خوزستان بود.

حامد صفرپور، فعال فضای مجازی: 
بوریس  کامینگز، مشاور سابق  دومینیک 
جانســون، در مصاحبه بــا BBC اظهار 
داشت جانســون نمی خواست پاییز سال 
گذشته این کشور را تعطیل کند؛ زیرا بیشتر 
کسانی که برای ویروس کرونا درگذشتند، 
بیش از ۸0 سال داشتند.  در حال حاضر 
انگلیس باالترین میــزان آلودگی را طی 

حدود شش ماه اخیر دارد.

خبرگزاری  ســردبیر  مهدیان،  محسن 
فارس: در اعتراضــات پس از انتخابات 
آمریکا در چهار ساعت اول، پلیس چهار 
نفر از معترضان را کشــت. از اعتراضات 
آب خوزستان یک هفته می گذرد و حاال 
یک مأمور ناجا را شهید کرده اند و دو نفر از 
مردم عادی را کشته اند. بعد ژست حقوق 

بشری هم می گیرند.

غربی  جنوب  در  خوزستان  که  است  مدتی   
ایران با مشکالت کم آبی روبه رو شده است. 
دارد.  بسیاری  دالیل  استان  این  در  کم آبی 
کشاورزی های غیر اصولی و کشت میوه های 
برداشت های غیرمجاز و  به منطقه،  نامربوط 
از آب  رودخانه ها، خشکسالی،  از حد  بیش 
کاهش  غیراصولی،  سدسازی های  برخی 
از همه مهم تر مدیریت  و  ورودی رودخانه ها 
ناکارآمد، از جمله دالیل شدت گرفتن بی آبی 
در خوزستان هستند؛ اما مردم چه نقشی در 
حل این مشکالت می توانند داشته باشند و آیا 
 مردم می توانند نقشی ایفا کنند حداقل 

ً
اساسا

برای حل سریع این مشکالت؟
هفته گذشته فضای مجازی پر از پویش ها 
بود که درخواست  نهادی  ارگان های مردم  و 
شاید  داشتند.  خوزستان  مردم  برای  کمک 
مانند  کالنی،  موضوع  که  کنید  فکر  خود  با 
از کشورمان، که مشکل  منطقه ای  در  کم آبی 
است،  سال  از  فصل  این  در  ساله  چندین 
چگونه می تواند با یک پویش همگانی از سوی 
پویش جمع آوری  با  آن هم  مردم حل شود، 
کمک های نقدی در فضای مجازی برای خرید 

آب معدنی و ارسال آن به مردم این منطقه!

بی آبی  و  خشکسالی  درگیر  که  مردمی 
شده اند، محتاج آب معدنی نیستند یا حتی اگر 
به آب خوراکی هم نیاز داشته باشند، توانایی 
خرید آب معدنی را دارند و خانواده هایی هم 
که چنین توانایی ندارند، آب آشامیدنی را با 

تانکرهای آب دریافت می کنند.
یک  از  چیز  همه  هم،  اخیر  ماجرای  در 
عکس قدیمی شروع شد، عکسی که مربوط 
به سال ها پیش است و زنی را نشان می دهد 
که در حال نوشیدن از آب جمع شده در کف 

پیاده روست. 
عکس  این  نیست  معلوم  که  حالی  در 
مربوط به ایران است یا نه، اما دستمایه استفاده 
برای  اینستاگرامی  صفحات  برخی  ابزاری 
جمع آوری مبالغ نقدی و خرید آب معدنی به 
مردم جنوب کشور می شود! این پویش سبب 
می شود مشکل مردم این منطقه، تا حد خرید 
یک آب معدنی تقلیل پیدا کند و این برداشت 
اشتباه موجب ناراحتی ساکنان شهرهای درگیر 

کم آبی شود.
ما ایرانی ها همیشه در کار خیر و نیکوکارانه 
ببینیم  نمی توانیم  و  هستیم  قدم  پیش 
هموطنان مان در سختی قرار دارند و ما به فکر 
خود باشیم، در این ماجرا ایرادی به مردمی که 
کمک کرده اند، وارد نیست؛ اما باید بدانیم که 
شوند.  تعریف  باید  نقش ها  مشکلی،  هر  در 
اگر حتی نیاز به آب خوردن باشد، نهادهایی 
مانند سپاه و ارتش خیلی سریع تر و به رایگان 

آبرسانی خواهند کرد و همانطور که چنین هم 
کردند.

پس از چندین تجربه ناموفق از بسیج شدن 
کمک  ارسال  برای  مجازی  فضای  در  مردم 
آن  معروف  نمونه  یک  که  نیازمند  مناطق  به 
هزینه  عدم  و  پول  هنگفتی  مبلغ  جمع آوری 
برخی  وسیله  به  کمک رسانی  برای  آن  کرد 
هنوز  بود،  کشور  ورزشکاران  و  سیاسیون  از 
عالقه  و  میل  ساماندهی  برای  راهکاری 
خیرخواهانه کارهای  مشارکت  در   مردم 

 نداریم.
آسیب های  از  یکی  قضایا  وارونه انگاری 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است 
هم  واقعی  فضای  در  حتی  است  ممکن  که 
تأثیر بگذارد. در بیشتر این کج فهمی ها، همیشه 
یک عامل ثانویه وجود دارد که گاهی وقت ها 
و گاهی وقت ها  تأثیر می گذارد  غرض ورزانه 

هم ناخواسته چنین می شود.
به  هم  دیگر  جاهای  در  موضوع  این 
درباره  مثال  برای  است:  مشاهده  قابل  وفور 
از  تیتر  این  به  غرض ورزانه  وارونه انگاری 
کنید:  توجه  قضا  دستگاه  جدید  رئیس  زبان 
عادی  ما  برای  افراد  ساعته  چند  »بازداشت 
تحریف  این  نه«.  خانواده ها  برای  است، 
»ایران  در  اژه ای  حجت االسالم  سخنان  در 
قوه   رئیس  که  است  حالی  در  اینترنشنال« 
قضائیه گفته است: »یکی از مشکالت مردم 
خانواده  به  اطالع  بدون  فرد  یک  دستگیری 

بازداشت  ساعت  چند  شاید  که  است  وی 
 
ً
حتما اما  باشد،  عادی  ما  برای  فرد  یک 
اطرافیانش  برای  او،  خانواده   بی اطالعی 
 نگرانی ایجاد می کند که این مسئله باید برطرف

 شود.« 
مشکل  حل  برای  آب معدنی  جمع آوری 
از  وارونه  برداشت  یک  هم  خوزستان  مردم 
برای  آب  نیازمند  که  است  مردمی  مشکل 
هستند  خود  و...  دام  کشاورزی،  زمین های 
تنها خیر  نه  بار هم  این  اما فضای مجازی  و 
در حل  مردم  بالقوه  انگیزه  بلکه  نمی رساند، 

مشکالت را هم بی فایده می کند.
کمک های  دریافت  با  همیشه  که  بستری   
مال  از  که  سوءاستفاده هایی  بر  عالوه  مردم، 
مردم شده است، با گسیل نابجای کمک ها، 
مانند  کرده اند؛  ایجاد  اضافی  زحمت  فقط 
فاسد شدن تعداد زیادی کنسروهای ارسالی 
نشدن  تقسیم  بهینه  لرستان،  سیل  در  مردم 
و  ذهاب  پل  سر  زلزله  در  مردمی  کمک های 
ارسال غذاهایی به سیستان و بلوچستان که با 

طبع غذایی آن منطقه تناسب نداشت.
حسن  و  است  خوب  خیلی  کمک کردن 
نباید  اما  ایرانی هاست،  ما  اخالقی  بزرگ 
احساساتی  عمل کرد چرا که در این صورت 
منابع مالی از بین خواهد رفت. بهتر است افراد 
باتجربه و مورد اعتماد را پیدا کنیم تا این مسیر 
درست طی شود و اقدامات جدی و موثر برای 

حل مشکالت انجام شود. 

    نکته گرام    

هفته گذشــته »لوئیس همیلتــون« راننده فرمول 
یک در حالی هشــتمین جایزه بــزرگ انگلیس 
خود را در سیلورســتون برنده شد که مورد آزار و 
اذیت و توهین های نژادی در شبکه های اجتماعی 
قرار گرفت. جدیدترین نمایش تبعیض که نشان 
می دهد شــرکت های فناوری باید هرچه زودتر 
فکری بــه حال این اظهار نظرها در شــبکه های 
اجتماعی بکنند. پست ها و توئیت های نژادپرستانه 
سری مســابقات اتومبیل رانی جهانی در پیست 
انگلســتان را لکه دار کرد، جایی که همیلتون در 
آن توانســته بود پس از اولین برخورد با »ماکس 
ورســتاپن« قهرمــان جهــان، او را مجبور کند 
بدون اینکه امتیازی به دست بیاورد مسابقه خود 
را به اتمام برســاند و این موفقیت او ســبب شد 
عده ای نژادپرست به او حمله کنند! در یک اقدام 
هماهنگ، مرســدس بنز که تیم همیلتون است، 
فرمول یک و فدراســیون بین المللی اتومبیل که 
این مسابقات را برگزار می کنند، به طور مشترک 

اقــدام برخی هواداران در شــبکه های اجتماعی 
علیه همیلتــون را محکوم کردنــد و در بیانیه ای 
گفتند: »این افراد جایی در ورزش ما ندارند و ما 
اصرار داریم که مســئوالن باید در مورد اقدامات 
خود پاسخگو باشــند.« در اقدامی دیگر یکی از 
تأمین کنندگان مالی این مسابقات اعالم کرد: »ما 
به عنوان یک تیم، از دیدن رفتارهای نژادپرستانه که 
همیلتون در شبکه های اجتماعی پس از برخورد 
با مکس ورســتاپن متحمل شده است، منزجر و 
ناراحت هستیم. احساســات هرگز نباید باعث 

شود از مرز سوءاستفاده نژادپرستانه عبور کنیم.«
همیلتون فقــط و فقط یک هفته پس از این که 
راشفورد،  مارکوس  انگلیس،  فوتبالیســت های 
سانچو و بوکایو ساکا، ضربات پنالتی فینال یورو 
2020 مقابــل ایتالیا را از دســت دادند و مورد 
حمله نژادپرستانه قرار گرفتند، به سرنوشت آنان 

دچار شده است!
بوریس جانسون  انگلســتان،  نخســت وزیر 
از رســانه های اجتماعی خواســته است تا برای 
کاهش نژادپرســتی در این کشــور کاری بکنند. 
قانونگذاران انگلســتان تصمیم دارند الیحه ای 

صیانتی در فضای برخط ارائه دهند که به موضوع 
سوء استفاده های برخط به وسیله کاربران عمومی 
رســیدگی می کند. سوءاســتفاده نژادپرستانه از 
فوتبالیست های سیاه پوست و حمله نژادپرستانه به 
همیلتون، موضوع پلیس در شبکه های اجتماعی 

را بار دیگر در انگلستان زنده می کند.
همیلتون در زمان حضور در مســابقات بارها 

شــاهد نژادپرســتی بوده اســت. هواداران 
اســپانیایی در ســال 200۸ از رنــگ 

صورت مشــکی اســتفاده کردند و 
پیراهنــی را با عنــوان »خانواده 

همیلتون« پوشیدند. 
نشــان  رفتارهایــی  چنیــن 
می دهد، با وجــود ادعاهایی که 

تــالش دارند جامعــه جهانی را 
یکدســت و به دور از نژادپرستی 

نشان دهند، اما باز هم رفتارهایی که 
در عصر آهن رواج داشــتند، در عصر 

دیجیتال امروزه هم دیده می شــود و برای 
رسیدن به تمدنی برتر، هنوز راه زیادی وجود 

دارد.

 جوالن عصر آهن در عصر دیجیتال!

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

ساموئل آگینی
خبرنگار فاینشنال تایمز

ونه انگاری یک مشکل وار
نگاهی به اثرات مخرب فضای مجازی که نیروهای اجتماعی را به بیراهه می برد!
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فرهنگ

آرش فهیم
منتقد سینما

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 نمایشگاه مجازی کتاب 
و چند نکته

پــس از مدت ها کش و قــوس درباره زمان 
برگزاری دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران 
و اعالم »مردادماه 1400« برای اجرای این 
رویداد فرهنگی، اما بــاز هم این رویداد در 
هاله ای از ابهام قرار گرفت و هفته گذشــته 
 
ً
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران رسما
اعالم کرد که نمایشــگاه کتاب در مردادماه 
هم برگزار نمی شود و برپایی آن به نیمه دوم 
ســال ـ اواخر پاییز یا اوایل زمستان ـ موکول 
شده اســت. این تعویق هم به دلیل شدت 
گرفتن دوبــاره بیماری کرونــا و با توجه به 
موافقت نکردن ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
اتفاق افتاده و شاید هم در پس ذهن مسئوالن 
وزارت ارشاد و ســتاد کرونا، این امیدواری 
وجود داشته که تا آخر پاییز و اوایل زمستان، 
درصد قابل توجهی از جمعیت کشــورمان 
در برابر بیماری واکســینه شــوند و بعد با 
خیال نســبتا راحت، نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهرا ن ـ هرچند بــه صورت مجازی ـ 
برگزار شــود. حاال قرار است برای دومین 
بار، بدون حضور پرشــور کتاب دوستان و 
به صورت مجازی برگزار شــود. نخستین 
بــار، در ســال گذشــته تجربــه مجازی 
برگزار شــدن نمایشــگاه کتاب رقم خورد 
و سی وســومین دوره نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران با وقفه چندماهه در زمســتان 
13۹۹ در میــان امواج مجازی برپا شــد و 
گویا، نمایشگاه سی وچهارم هم قرار است 
به همان سرنوشت ناخواســته دچار شود. 
اما صرف نظر از همه برنامه ریزی ها و امروز 
و فردا کردن ها، برگزاری یک رویداد بزرگ 
فرهنگی مانند نمایشــگاه کتــاب تهران به 
صورت »مجازی«، در نوع خودش تجربه ای 
قابل توجه و جذاب به نظر می رســد که اگر 
نقطه ضعف و ایراداتش برطرف شده و نقاط 
قوت و فرصت هایش تقویت شود، می تواند 
الگوی موفقی از به کارگیری ظرفیت فضای 
مجازی و فناوری  های نوین در ارائه خدمات 
فرهنگی به جامعه باشــد. نگاهی به تجربه 
برگزاری نمایشــگاه سی   وســوم در بســتر 
فضایی مجــازی، درس ها و نکاتی را پیش 
روی سیاستگذاران و مجریان قرار می دهد 
که از همین حاال که چندماه به برپایی دوباره 
نمایشــگاه مجازی باقی مانده، باید آنها را 
عالج کننــد. از مهم ترین فرصت ها و نقاط 
قوت این تجربه جدید می توان به جلوگیری 
عالقمنــدان  غیرضــروری  ترددهــای  از 
شــرکت در نمایشگاه، با توجه به سختی ها 
و مشکالت تردد از نقاط دور کشور، فراهم 
کردن فرصت برای حضور همه ناشران در 
میــدان رقابت برای عرضــه محصوالت و 
ســهولت دسترســی متقاضیان به فهرست 
آخرین منشورات در کوتاه ترین زمان اشاره 
کرد؛ در مقابــل، ایــرادات و ضعف هایی 
همچون قطعی سایت برگزاری نمایشگاه یا 
پشتیبانی فنی ضعیف از آن، دیر رسیدن آثار 
سفارش داده شده به دست مشتریان و تعویق 
تسویه حساب با ناشــران با وجود گذشت 
مدت  هــا از برگزاری نمایشــگاه هم وجود 
دارد که همه اینها در نمایشگاه مجازی سال 
گذشــته رقم خورد و می طلبد که از همین 
حاال برای آنها برنامه ریزی و چاره اندیشــی 
شود. در واقع، حتی اگر کرونا ریشه کن هم 
بشــود و اثری از آن نباشــد و باز هم زمینه 
برگزاری نمایشگاه فیزیکی و دور هم جمع 
شدن کتاب  دوستان مانند سال های گذشته 
فراهم شود، اما تجربه نمایشگاه »مجازی« 
آنقدر ارزش دارد که همزمــان با برگزاری 
فیزیکی دوباره تکرار شــود؛ به شــرط آنکه 
با هماهنگی بیشــتر و برنامه ریزی دقیق تر، 
خاطره خوش تری از ایــن ابتکار فرهنگی 

فناورانه به یادگار بماند.

یادداشت

 در ســال های اخیر، سریال های زیادی از قاب رسانه 
ملی تولید و پخش شــده که به صورت غیرمستقیم 
تــالش کرده اســت موضــوع انقالب اســالمی و 
مبارزات مردم را به تصویر بکشــد؛ از جمله سریال 
»جــالل« کــه در دو فصل تولید و پخش شــد. در 
واقع می توان گفــت درام در چنین ســریال هایی به 
کمک توصیــف حال و هــوای روزهای مبــارزه و 
جهــاد می آید تا به این ترتیب با غیرمســتقیم گویی، 
هم کاری جــذاب برای مخاطب آماده شــده و هم 
 در خالل آن، بــه مقطعی مهم از تاریخ کشــورمان

 پرداخته شود. این شب ها هم سریالی با عنوان »کلبه ای 
در مه« از شــبکه سوم با مشارکت مرکز بسیج رسانه 
ملی و به کارگردانی »حسن لفافیان« و تهیه کنندگی 
»سعید پروینی« به روی آنتن می رفت. سریالی که مدیر 
گروه فیلم و سریال مرکز بسیج صداوسیما درباره اش 
گفته است: »داستان این ســریال در بستر وقایع اول 
انقالب اســالمی می گذرد و در آن سعی شده بود تا 
در عین رعایت اســتانداردهای جذابیت دراماتیک 
در یک ســریال تلویزیونــی، به طور غیرمســتقیم 
 به برخــی از مؤلفه های تاریخی انقالب اســالمی

 اشاره شود.«

 B»روایت غیرمستقیم از »انقالب
»کلبه ای در مه« در شــب های تابســتانی توانست 
مخاطبان زیادی را پای تلویزیون و شبکه سوم سیما 
بنشاند و مورد رضایت این مخاطبان هم قرار گرفته 
اســت؛ به گونه ای که در آمــاری که خود تلویزیون 
منتشر کرده، این سریال توانست پس از »دودکش2« 

پرمخاطب ترین سریال شب های تابستانی شود. 
کارگردانِی قابل قبول این سریال، فضاسازی ها 
و اســتفاده از ظرفیت بومی شمال، بازیگران بسیار 

خوب و در کل موضوع جذاب عشق پاک دو 
جوان و کشمکش ها و هیجانات، گره های 

زیــاد و یکنواخت نبودن داســتان از نقاط قوت این 
ســریال اســت. مخاطب نه تنها در طول سریال از 
روال داستان خســته نشده، بلکه دائم منتظر اتفاقی 
تازه بوده؛ این جذابیت در قسمت های پایانی سریال 
نیز بیشتر از میانه داستان بوده است. بنابراین تعداد 
مخاطبان تا پایان سریال نه تنها ریزش نداشت، بلکه 
افزایــش نیز یافت و این نشــان می دهد که در کل، 

پیرنگ داستان خوب بوده است. 

 Bتناقض های بی جواب در داستان
اما در کنار این نقاط قوت، برخی نقاط ضعِف 
سریال، نواقص فیلمنامه را به رخ می کشد؛ 
از جمله آنها، ســؤاالتی است که در طول 
ســریال برای مخاطب بی جــواب مانده 

است. 
برای نمونه، گفته شــده بود که این 
ســریال به طور غیرمســتقیم به 
برخــی مؤلفه هــای انقالب 
در  اســالمی می پــردازد، 
حالــی کــه به ایــن ُبعد 
ضعیف  بســیار  داستان 
پرداخته شــده اســت؛ 
همین ضعف، سؤاالت 
کرد؛  ایجــاد  را  زیادی 
یا  اینکه چــرا »دامون« 
همان »امیر« به عنوان یک 

جوان مبارز و مسئول در قبال مردم، در روستا ماند و 
همــه را به خطر انداخت؟! چرا قبل از اینکه بقیه را 
 چنین رفتار 

ً
دچار گرفتاری کند از روستا نرفت؟ قطعا

و سبک مبارزاتی از مبارزان زمان انقالب بعید است. 
ســؤال دیگری که بسیار ذهن مخاطب را درگیر 
کرده بود، دخترعموی »دامون« است؛ او نیز بدون 
هیچ دلیلی آن قدر در روســتا ماند تا همه را از یک 
ماجرای بسیار مهم انقالبی باخبر کرد و در نهایت نیز 

این عاشق سمج، باعث لورفتن همه شد! 
یک موضوع مهم دیگر در ســریال، این بود که 
مخاطب به جای اینکه حرف های انقالبی را از زباِن 
مبارزان و افراد مثبت ســریال بشنود، از فردی مانند 
»برزو« شنیده است که خودش یک خان ظالم است! 
در واقع، خانی که خون رعیت را در شیشــه کرده، 
بارها به شــاه بد و بیراه می گوید و دار و دســته او را 

رفتنی می خواند! 
آنچه باید در چنین سریال هایی مدنظر قرار داد، 
این اســت که حتی اگر تصمیــم داریم به صورت 
غیرمستقیم به مؤلفه های انقالب و مبارزات مردمی 
بپردازیم، نباید اینطور به دور از واقعیت و حتی گاهی 

متضاد با واقعیت ها تصویرسازی کنیم.
در کل، »کلبــه ای در مــه« با همــه نقاط قوت 
و ضعفش نشــان داد هنوز هم می تــوان با درامی 
جــذاب مخاطــب را پــای تلویزیون نشــاند؛ به 
 شــرط آنکــه ســؤاالت مخاطبــان را بی جواب 

نگذاریم.

طرح تابســتانه کتاب 1400 قرار 
است از ۹ تا 1۵ مردادماه به مدت 
هفــت روز در کتابفروشــی های 
عضو طرح برگزار شود.»علیرضا 
اسماعیلی« مشاور اجرایی معاونت 
ارشــاد گفت:  فرهنگــی وزارت 
»ســقف خرید کتاب ۵0 درصد 
افزایش یافته تا هم کتابفروشــی ها 
و هم مخاطبان در شــرایط کنونی 
باشــند. وزارت  رضایت داشــته 

فرهنگ و ارشاد اسالمی از ســال 13۹4 برای هدفمندکردن یارانه 
نشــر طرح های فصلی فروش کتاب را آغاز کــرد؛ در این طرح ها 
کتابفروشــی ها می توانند روی فروش کتاب بــه خریداران تخفیف 

بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را از وزارتخانه دریافت کنند.«

کتاب با  تابستان 
طرح ویژه کتاب وزارت ارشاد

   کتاب    

دوم  نیمــه  روزهــای  از  یکــی 
بــا  همزمــان  مــاه  اردیبهشــت 
2۵ مــاه مبــارک رمضــان بــود 
از  افغانســتان  که وزارت کشــور 
انفجار بمب در نزدیکی مدرســه 
سیزدهم  حوزه  در  سیدالشهدا)ع( 
شــهر کابل خبر داد. »عبدالحمید 
شهدای  پاسداشــت  به  قدیریان« 
مدرسه سیدالشــهدای افغانستان، 
تابلوی نقاشــی »دختــران مکتب 

سیدالشهدا)ع(« را خلق کرد و طی مراسمی در مدرسه ای در منطقه 
گلشهر مشهد مقدس رونمایی شد. او در این باره گفت: »این فاجعه 
 دلم را به درد آورد؛ چرا که دوستان افغانستانی بسیاری داشتم. در 

ً
واقعا

نهایت به این نتیجه رسیدم که در خلوت خود احساسم را پیاده کنم.«

سیدالشهداء)ع( مکتب  دختران 
رونمایی از اثر عبدالحمید قدیریان

   جشنواره    

»ابوالفضل صفری«  تهیه کننده 
ســریال خانه امن گفت: »پس 
از پایان پژوهــش، تحقیقات و 
طراحی قصه ها، نگارش »خانه 
امن2« آغاز شــده است.« وی 
ادامه داد: »فصل دوم خانه امن 
از  برگرفته  مانند فصل نخست 
پرونده های واقعی امنیتی کشور 
اســت. در این فصــل کار در 
ابعاد ملی اســت و تمرکز روی 

پرونده های ضد جاسوســی و ضد تروریســم است.« صفری 
تأکید کرد: »کارگردانی فصل دوم مانند فصل اول برعهده احمد 
معظمی است و با توجه به بازخورد فصل اول، تصمیم سازمان و 

سیمافیلم بر این است که فصل دوم نیز ساخته شود.«

     رسانه ملی    

 خانه امن 2
آغاز نگارش فیلمنامه یک سریال امنیتی

وایتی ابتکاری و متناقض از انقالب! ر

 

سریال سازی در شبکه نمایش خانگی به عرصه ای 
وسوســه کننده و جذاب تبدیل شــده اســت. به 
ویژه با توســعه پخش محصوالت این شــبکه به 
اینترنت، فضای مجــازی و پلتفرم ها و از طرفی 
گسترش روزافزون کاربران شبکه های اجتماعی 
و مخاطب های این فضا، شاهد افزایش تماشاگر 
سریال ها و بازگشت سرمایه بیشتری در آن هستیم. 
نه مشکالت اقتصاد ورشکسته سینما در این حوزه 
هست و نه محدودیت های صداوسیما. به همین 
دالیل نیز بســیاری از فیلمسازها، فعالیت در این 
شــبکه را به ساخت فیلم در ســینما و کار برای 

تلویزیون ترجیح می دهند. 
این باعث شــده تا دســت اندرکاران مؤسسه 
تبیان که سازنده سریال »یوسف پیامبر« هستند، 
در غیاب مدیر فقید این مؤسســه، یعنی مرحوم 

فرج الله سلحشور نیز شــبکه نمایش خانگی را 
هــدف بگیرند. این گروه با تجربه موفق ســریال 
یوســف پیامبر در داخل و خارج از کشــور، دو 
ســریال »هیبت« با رویکرد عاشــقانه و تاریخی 
و »حضرت یحیی« را در دســتور کار خود قرار 
داده اند. با این تفاوت که بناست هر دو سریال را به 
جای صداوسیما از مجرای شبکه نمایش خانگی 

عرضه کنند.
 این برنامه، یک اقدام جدید و متفاوت در زمینه 
تولید و انتشار ســریال های تاریخی و مذهبی به 
شمار می آید؛ چراکه این اولین بار است که آثاری 
با این مضامین قرار اســت با دیگر محصوالت 
شــبکه نمایش خانگی رقابت کنند. کاری که در 
نگاه اول، مثبت و شوق انگیز به نظر می رسد و به 
ویترین وی او دی ها و شــبکه نمایش خانگی نیز 

تنوع می بخشد.
حضور مؤسسه تبیان در شبکه نمایش خانگی، 
یک اقدام آلترناتیوساز در این عرصه خواهد بود؛ 
یعنی می تواند یکه تازی آثار مبتذل و ســخیف را 
پایان بخشد. گفتنی است، شبکه نمایش خانگی 

طی یک دهه اخیر به یک بخش یاغی و سرکش در 
نظام فرهنگی ایران تبدیل شده است. این ولنگاری 
هم محتوای آثار و شکستن برخی خطوط قرمز و 
هم ســرمایه گذاری و تولید این آثــار را )با ورود 
پول های مشکوک و آلوده( شامل می شود. یکی از 
راهبردهای مقابله با انحصار سریال هایی با شکل 
و شــمایل صرفا زرد و بازاری در این بازار مکاره 
این بوده که سریال هایی با گرایش های محتوایی و 
ساختاری دیگری هم به آن راه یابند و بتوانند ذائقه 

مخاطب را هم ارتقا دهند.
 از این نظر، طرح سازندگان سریال های هیبت 
و حضرت یحیی برای فتح شبکه نمایش خانگی، 
یک آرمان انقالبی و مترقی برای اصالح و اعتالی 

یک حوزه در فرهنگ امروز ایران است.
اما ایــن فرصت، یک تهدید هم به حســاب 
می آید؛ اینکه قرار اســت دو ســریال با مضامین 
پرجاذبه مذهبی و تاریخی و احتماال با ساختاری 
تأثیرگذار وارد رقابت با دیگر ســریال های شبکه 
نمایش خانگی بشوند، در کنار جنبه ایجابی اش، 
یک بعد منفی و ســلبی هم در پــی دارد. آن هم 

این است که شــبکه نمایش خانگی و استفاده از 
پلتفرم ها به عنوان ابزاری برای تماشــای سریال، 
برخالف تصــور خیلی ها هنــوز آن فراگیری ای 
که بتواند جای تلویزیــون را بگیرد، ندارد. تصور 
کنید، سریال »یوسف پیامبر« با اینکه بیش از 12 
ســال از پخش بار اولش گذشته و دفعات متعدد 
نیز بازپخش شده اســت، اما هنوز هم جذابیت 
دارد و بازپخــش ده ها بــاره آن نیز برخی از مردم 
را به خودش مشغول می کند. چون که مخاطب 
تلویزیون را برخالف پلتفرم هــا »همه مردم« از 
اقشار و گروه های ســنی مختلف در بر می گیرد. 
از طرفی نیز، صداوســیما امروز بیش از همیشه 
نیازمند سریال های تاریخی و مذهبی است. حیف 
است که سریال هایی چون حضرت یحیی و هیبت 
که قادر به تأثیرگذاری فرهنگی و جذب مخاطب 

باال هستند، از تلویزیون دریغ داشته شوند. 
پیشنهاد این اســت که این دو ســریال، پس 
از انتشــار در شــبکه نمایش خانگی و اکران در 
پلتفرم ها، به تلویزیون نیز راه یابند و مخاطب های 

افزون تری را هدف بگیرند.

   برداشت    

یال های الف از رسانه ملی!  کوچ سر
یک فرصت و تهدید در شبکه نمایش خانگی

 گذری بر  کلبه ای در مه شبکه سوم سیما

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی
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   یادداشت    

 خاکسترهای بر باد رفته 

 
»احمدآقا تلفنی گفت امام  از مجموع حوادث 
قطعنامــه و بعد از آن خیلی خوشــحالند و 
می گوینــد هدایــت الهی در کار اســت که 
کارهــا این گونه خوب پیش می رود.« این را 
آقای هاشمی رفســنجانی در برگه روز هفتم 

مردادماه از سررسید سال 13۶۷ نوشت.
بی شــک ســهم مهمی از خوشحالی 
حضــرت امــام)ره( در آن روزهــا، بــه 
موفقیت های رزمنــدگان در جبهه غرب 
و عملیات مرصاد باز می گشــت؛ چرا که 
تا قبل از آن، مدت هــا اقدام قابل توجهی 
در جبهه هــا صورت نگرفته بــود. قبل از 
تهاجم منافقین به مرزهای غربی و ورود به 
ظاهر پیروزمندانه شان تا تنگه چهارزبر در 
نزدیکی کرمانشــاه )باختران(، جبهه های 
جنوبی با تهاجم گســترده نیروهای بعثی 
روبه رو بود و ضعــف این محورها باعث 
شــده بود سرزمین های مهمی، چون شهر 
فاو به دست عراقی ها بیفتد و برخی مناطق 
کشورمان نیز دوباره زیر پوتین های دشمن 

برود. 
افراد فریب خــورده گروهک مجاهدین 
خلق )منافقین( پس از چند عملیات نسبتا 
موفق، شیر شدند که عملیاتی طراحی کنند 
و در 31 شــهریور 13۶۷، در سالگرد آغاز 
جنگ تحمیلی خود را به تهران برسانند و با 
مردم این شهر، جشن و پایکوبی برگزار کنند! 
در همین خیال خام بودند که پذیرش قطعنامه 
از سمت ایران،  خواب و خیال شان را به هم 
زد و نگران شدند که اگر عراق، آتش بس را 
بپذیرد، بــه این راحتی ها نمی توانند از آتش 
تهیه و پشتیبانی آنها استفاده کنند. فراخوان 
دادند تا نیروهای شان از آمریکا و اروپا هم به 

مقصد بغداد، بلیط یک طرفه بگیرند. 
آموزش های سخت و نفسگیر هم آغاز 
شد تا بشــود خیلی زودتر از پایان شهریور، 
به مرزهای ایران بزنند و چند روزه به تهران 
برســند. صدام هم در جلســه هماهنگی 
عملیــات منافقیــن گفته بود: »شــاید این 
فرصتی طالیــی برای نابــودی رژیم ایران 

باشد... .«
اطمینان مســعود رجوی از پیروزی در 
این عملیات آنقدر زیاد بــود که گفت:  »با 
عنایت به نام پیامبر اســالم، نام عملیات را 
»فروغ جاویدان« نامیده ایم...« او که سخنان 
طوالنی اش را بــرای هوادارانش در عراق 
ایراد می کرد، گفت: »عملیات را به اسم امام 
حســین آغاز می کنیم و همانند شهاب باید 
به تهران برویم. اگر عملیات با این سرعت 
انجام شــود، رژیــم ایران فرصت بســیج 
نیروهایــش را پیدا نمی کنــد. اگر موفقیتی 
سیاســی مثل قبول قطعنامه ۵۹۸ از طرف 
ایران پیش نمی آمد، شاید فقط تا کرمانشاه 
عمل می کردیم اما حاال ایران خیلی ضعیف 
شده است و ما یکراست می رویم و تهران را 
می گیریم. اگر االن اقدام نکنیم، فرصت از 
دســت خواهد رفت؛ چرا که بعد از صلح 
ایران و عراق، ما در اینجا قفل می شــویم و 
دیگر نمی توانیم کاری انجام دهیم و از لحاظ 
سیاسی فسیل می شویم. مطمئن هستم که 
پیروزیم. من هم اکنون این پیروزی را به شما 

و خلق ایران تبریک می گویم)!(«
مســعود رجوی خوابش را هم نمی دید 
کــه در یک تنگه چند صدمتری )چهارزبر( 
با مقاومــت جانانــه نیروهــای رزمنده و 
بالگردهای هوانیروز مواجه شود و شکستی 
به این سنگینی را تجربه کند. او با عملیاتی 
چنین مضحکانه، حتی فرصت فسیل شدن 
را از خود و همراهانش گرفت و همه شــان 
به خاکسترهایی تبدیل شدند که روی جاده 
اسالم آبادـ کرمانشاه نشستند و با طوفان عزم 

رزمندگان و بسیجیان  به هوا رفتند.

سردار مهدی شیرانی نژاد، از پایه گذاران مخابرات 
در دفاع مقدس است. به بهانه همزمانی با سالگرد 
عملیات مرصاد، بخشــی از روایت او درباره این 
عملیــات را با هم مرور می کنیم. عملیات مرصاد 
اگر چه گســترده نبود، امــا پیچیدگی های خاص 
خودش را داشــت. ســعی داریم در فرصت های 
بعدی نیــز،  این عملیات را از منظر افراد دیگری به 

تماشا بنشینیم.
به محض اینکه درگیری و پیشــروی دشمن در منطقه 
جنوب شروع شــد، همزمان در غرب هم درگیری ها 
آغاز شــد. به دلیل شــکل جغرافیایی غرب، بیشــتر 
فرماندهان نگران جنــوب بودند تا نگران غرب. دفاع 
در غرب بــرای ما راحت تر از دفــاع در جنوب بود و 
توان دشمن هم در غرب ضعیف بود. به هر حال وقتی 
خطوط باز شد و دشمن حمله کرد، منطقه وسیعی را 
اشغال کرد. به تدریج یگان ها وارد شدند تا اینکه خبر 
رسید دشمن به نزدیکی اســالم آباد غرب و کرمانشاه 
رســیده اســت. آقای ربیعی به من گفتند سریع پاشو 
برو کرمانشــاه. من هم رفتم کرمانشاه و مستقیم آمدم 
قــرارگاه، در منطقه الهیه. آنجا به مــا گفتند بروید در 
بیمارستان امام حسین)ع(، در بیستون، قرارگاه را آماده 
کنید که من، آقای بیگی و گروه شاهد و همه برادرها را 
بسیج کردم. قرارگاه را آماده کردند و خط تلفن، بی سیم 
و امکانات مختلف را آوردند. ســریع جلسه گرفتیم. 
یگان های غرب و مسئوالن یا بعضا جانشین های شان 
را فراخوان کردیم، چون بعضی مسئوالن توی خطوط 

با دشمن درگیر بودند.
می دانستیم روبه روی مان منافقین هستند. آن موقع 
آقای شــمخانی، معاون اطالعات عملیات ستاد کل 
بود و آقای رشید هم جانشینش بود. آقای محمد باقری 

هم آن زمان مسئول اطالعات ستاد کل نیروهای مسلح 
بودند؛ اینها آمدند. آقای محســن رضایی هم جنوب 
بود. آقای شــمخانی به من توضیحــات را دادند و ما 
هم بر همان اســاس، با برادرها جلساتی داشتیم. هم 
تلفنی، هم نامه ای ســعی کردیم مجموعه مخابرات 
را در جریــان بگذاریــم. به خاطر شــکل پیوندی که 
ما مخابراتی ها باهم داشــتیم، مجبور بودیم خودمان 
مخابراتی هــا را توجیه کنیم، چــون معموال بعضی 
وقت ها غفلت می شــد. یگان هایی که در غرب بودند 
نسبت به یگان های جنوب ضعیف تر بودند؛ لذا مجبور 
بودیم بیشتر توجیه شان کنیم. با برادر بیگی و چند نفر 
دیگر تقســیم کار کردیم. در همین اثنا دشمن در حال 
پیشروی بود. از اسالم آباد گذشته و به گردنه چهارزبر 
آمده بود. درگیری در آنجا به اوج خودش رسید. کم کم 
یگان ها می آمدند و حجم نیروی انسانی زیاد می شد. 
البته چون یگان ها ضعیف بودند و نیروها را سراسیمه 
می فرســتادند، اغلب نیروها بدون ابزار و تجهیزات 
بودند. ایــن نیروها به صورت خودجوش، براســاس 
اعتقاد و تکلیفی که احســاس می کردنــد و پیامی که 
حضــرت امام)ره( داده بودند، وارد شــدند؛ لذا هیچ 
سازماندهی ای نداشتند، جای مشخصی هم قرار نبود 
بروند. فقط کار خوبی که کردنــد، این بود که اینها را 
کنتــرل کردند تا به همین شــکل وارد منطقه درگیری 

نشوند، چون واقعا فاجعه اتفاق می افتاد. 
همین اشــکال برای مجموعه مخابرات هم بود. 
از طرفــی، آمادگی برای تأمین تجهیزات ارتباطی این 
حجم نیرو را نداشــتیم. با برادر بیگی، فرمانده مرکز 
شــاهد هماهنگ کردیم که هرچی بی سیم و امکانات 
هســت، سریع به یگان ها واگذار شود تا مشکلی برای 
ارتباط نداشته باشــند. منطقه چهارزبر دائم دست به 
دســت می شد. کرمانشاه به شــدت بمباران می شد و 
تقریبا خالی شده بود؛ خیلی خلوت بود. وقتی منافقین 

به اسالم آباد رسیدند، ما وارد کرمانشاه شدیم.

در واقع، طی دو سه روز درگیری، فقط دشمن تک 
کرده بود و تا سه راه اســالم آباد آمده و کرند را رد کرده 
بود. وقتی از ســه راه اســالم آباد رد می شدم، می دیدم 
یگان ها عقب نشــینی می کنند؛ مردم به سمت عقب 
می آمدنــد و ترافیک زیادی بــود. در حقیقت، حمله 
و پیشروی ما هنوز شروع نشــده بود. من زمینی آمدم 
ســمت مالوی، از مالوی آمدم پلدختر و آمدم سمت 
سه راهی اسالم آبادـ کرمانشاه، ترافیک شدید بود. بنزین 
نبود. مردم برای برگشــتن به عقب مشکالت زیادی 

داشتند.
زمانی که دشمن خط را در اختیار منافقین گذاشت. 
 اسالم آباد 

ً
منافقین آنقدر ســریع آمدند جلو که تقریبا

سقوط کرده بود؛ ضمن اینکه برداشتم این است که با 
اینکه یگان هایی از قبل در منطقه بودند، یعنی یگان های 
ارتش و یگان های ســپاه که پشــت سرشان بود، هیچ 
دفاعــی از جانــب آنها در خطوط صــورت نگرفت. 
دشمن از شمال قصرشــیرین آمد و یگان ها را دور زد. 
وقتی یگان های منافقین آمدند به ســمت اســالم آباد، 
این یگان ها از ســمت کرمانشــاه آمدند پشت گردنه 
چهارزبر و وارد درگیری شدند. همین یگان هایی هم 
که آمدند، منسجم نبودند؛ برای نمونه تیم آقای عروج، 
سازماندهی بسیار قوی ای برای عملیات داشتند. تکاور 
بودند و ظرفیت عملیات خاص نیروی مخصوص را 
داشتند، ولی اینطور نبود که با شناسایی و برنامه ریزی 

وارد منطقه شوند؛ همین، مشکالتی ایجاد می کرد. 
قرارگاه نجف هم بود، اما سازماندهی به هم ریخته 
بود. قرارگاه نجف دو محل را فرماندهی می کرد؛ هم 
منطقه ایالم را که یگان های دشمن از سمت مهران وارد 
شده بودند و هم در منطقه چهارزبر. متأسفانه ارتباطات 
خوبی نداشتیم. مجبور شدیم چندین دستگاه ماکس 
را به ســمت چهارزبر نصب کنیم. بعد ماکس ها را به 
صورت ســیار بردیم روی خــودرو و نزدیک یگان ها. 
امکان ارتباطی نبود؛ فرماندهــان ما هم در یک نقطه 

خاص نبودند. عرض جبهه دو و نیم کیلومتر بود، ولی 
طول داشت. دشمن توپخانه داشت. خمپاره اندازهایی 
داشتند که پشت سر آنها بود. فکر نمی کردیم درگیری 
پنج روزه تمام شود. دشمن پشت دروازه های کرمانشاه 
بود؛ در جنوب هم نزدیک اهواز بود. برداشت مان این 
بود که برای برگرداندن اینهــا زمان زیادی را باید طی 
کنیم. تصورمان این بود که ارتش دشــمن که از سمت 
ایالم وارد شــده، می خواهد استان ایالم را کامل ببندد 
و بعد از منافقین تحویل بگیرد و در حقیقت، بخشی از 
کرمانشاه و استان ایالم و خوزستان را تصرف کند تا در 
مذاکرات با دست پر باشد. به دلیل همین تصور، ما به 
صورت غیر سازمانی بی سیم توزیع کردیم. دیگر نگران 
کد و رمز نبودیم، چون اصــال امکان به کارگیری اش 
نبود. هماهنگی ها در حد تلگرافی بود. باید می رفتیم 
مسئوالن مخابرات یگان ها را پیدا می کردیم و فرکانس 
را می دادیــم تا موقت اتصال برقرار می شــد. در کل، 

فضای بسیار درهم ریخته ای بود.
4۸ ساعت اول که اوضاع به هم ریخته بود، انسجام 
نه در سلسله مراتب فرماندهی بود، نه در خود سیستم 
عملیــات. کم کم وقتی چهارزبر تثبیت و دشــمن در 
آنجا متوقف شد، سازماندهی ها به مرور شکل گرفت 
که البته دو روز طول کشید. فرماندهان همه در منطقه 
بودند؛ آقای هاشــمی در الهیه بود و آقای شمخانی در 
 
ً
بیمارســتان امام حسین)ع(، اما این طور نبود که دائما
آنجا باشند. جلساتی داشتند و نفراتی را می فرستادند 

توی یگان ها تا کم کم این انسجام شکل گرفت.
 اوضاع روشن 

ً
چهار پنج روز بعد از عملیات، تقریبا

و بهتر شــد. ماکس ها جــواب داد. البته باید بگویم با 
وجود همه این مشکالت، مجموعه مخابرات انسجام 
خوبی داشــت؛ چون مــا درگیــر رزم نبودیم. خیلی 
ســریع همدیگر را پیدا کردیم. برای بعد برنامه ریزی 
می کردیــم، ســؤاالت مان را هم از آقای شــمخانی 

می پرسیدیم که برای بعد چه کنیم.

چند ماه بعد از اســتخدامم در راه آهن، متوجه وضع زمان بر و 
ناجور اعزام مجروحان به شــهرها برای درمان شــدم. با آقای 
نوری صحبت کردم. با هم فکری ایشان به این نتیجه رسیدیم، 
یک قطار کامل و کوپه هایی از چند قطــار دیگر را برای اعزام 
مجروحان تجهیز کنیم. مهندس نوری از این طرح اســتقبال 
کرد و برای عملیاتی کردن آن، با هیئت مدیره جلســه گذاشت 
و موافقــت آنها را گرفت. مدتی بعد ما قطارهایی داشــتیم که 
چنــد کوپه آن به تخت و وســایل اورژانس و یــک اتاق عمل 
کامل مجهز شــده بود. طوری که اگر الزم می شد، مجروح در 
همان قطار، تحت عمل جراحی قرار می گرفت. این کار برای 
درمان و نجات جان مجروحان بسیار مفید بود. همه این امور از 
خوشفکری، تالش و ارتباط با آقای نوری میسر شده بود. مدتی 
به عنوان مسئول کل اعزام قطارهای مجروحان منصوب شدم 
و چندین قطار کامل و چندین کوپه از قطارهای دیگر را هم به 

ناوگان حمل مجروحان اضافه کردم.

 راوی: آقای اصالن دریغ
 همکار شهید نوری در راه آهن

 واگن های اورژانس
   خاطره    

شــاید دیگر نشــود ســفره ای را پیدا کرد که نانش بیشــتر از 
خوراکی های دیگر باشــد. آن هم نان های خشک و تکه پاره که 
 معلوم 

ً
معلوم اســت چند روزی از پخت شان گذشــته... اصال

نیست دست های کدام مادر پیر، این نان ها را به درون تنور برده و 
آنها را از میان شعله های آتش، بیرون کشیده... هیچ کس نمی داند 

این نان ها چقدر راه آمده اند تا برسند به این سفره خاکی...

 سفره های خاکی
   قاب    

جدیدتریــن اثر گلعلــی بابایی بــا عنوان »صبــح روز نهم« 
سرگذشــت نامه سردار شــهید مهندس علی رضا نوری، قائم 
مقام فرماندهی لشــکر2۷ محمدرســول الله)ص( است که 
به تازگی منتشر شده است. شــهید علی رضا نوری از مدیران 
کارآمد نظام طی سالیان نخست انقالب و از جمله فرماندهان 
برجسته میدانی سپاه، هم در عرصه جنگ های نامتقارن و هم 
در صحنه نبردهای منظم دوران دفاع مقدس بود. مهندس نوری 
 اهل اســتان مازندران بود و به دلیل آن که از مدیران رده 

ً
اصالتا

باالی راه آهن دولتی ایران و همچنین از فرماندهان ارشد سپاه 
پاســداران منطقه 10 اســتان تهران بود، مسئولیت فرماندهی 
بخشــی از نیروهای اعزامی از تهران به جبهه های جنگ را نیز 

عهده دار  شد. 

وز نهم  صبح ر
   تازه ها    

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

روایتی بی سانسور از عملیاتی پیچیده که ۳۳ سال پیش رخ داد

تدبیری که از یک  فاجعه  جلوگیری کرد
ناصر فرجی

پژوهشگر دفاع مقدس
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

  شارژ حکمت کارت
 خیلی کم است

09180005596/ آیــا بــه فرزندجانبازان 

باالی 2۵ درصد نیز سنوات تعلق می گیرد؟ 
چکار باید کرد؟

09140002585/ قبل از استخدام رسمی 

در سپاه، با کارگری و مشقت زیاد و با هزینه 
شــخصی درس خوانده ام و با لیسانس وارد 
مجموعه مقدس سپاه شده ام. حال تخصص 
خود را به نحوی مطلوب در اختیار سازمان 
گذاشــته ام. حال آیا کمترین کار به حساب 

آوردن سنوات مثبت خدمتی ام نیست؟
09370000855/ بنــده خواســتار ثبــت 

پروژه در مرکز استان )ارومیه( هستم؛ ولی 
می گویند چون در شهرستان خدمت می کنی 
تنها می توانی وام مســکن بگیری و این در 
حالی است که بنده خواهان نام نویسی پروژه 

هستم.
 پیگیری وام مسکن 

ً
09160007179/ لطفا

باشــید؛ 14 ســال خدمت کرده ایم با صد 
میلیون نمی شــود در روســتا زمین خرید 
 به گوش 

ً
چه برســد خرید خانه، خواهشــا

مسئوالن برسانید.
پروژه  بــرای ســاخت   /09130005738

مســکن شــهرکرد اعالم شده اســت، در 
مدت ســه مــاه 120 میلیون تومــان واریز 
کنید؛ وگرنه از پروژه خارج می شــوید! این 
چه جور خانه دار کردن کارکنان اســت؟ با 
این وضعیت حقوق توانی برای تأمین آورده 

نقدی نمانده است.
09180005741/ چرا به افرادی که قبل از 

استخدام خدمت سربازی رفته اند، ارشدیت 
نمی دهید؟

09360004384/ بــا ســالم و ادب لطفا 

فکری به حال مرخصی کم بسیجیان طرح 
شــهید کاوه آذربایجــان غربی شهرســتان 
 نمی توان به 

ً
ســلماس کنید؛ چــون واقعــا

مشــکالت معیشــتی رســید و شــرمنده 
خانواده مان می شویم./ »تمرپور«

09170002813/ ســالم خواهش می کنم 

در خصوص شارژ حکمت کارت که مبلغ 
بسیار ناچیزی اســت، حرف ما را به گوش 

مسئوالن برسانید.
09140002158/ چــرا داروهایــی که با 

دفترچه درمانی آزاد حساب می شود، بیمه آن 
را محاسبه نمی کند؟

09910002692/ چرا کسی به فکر مسکن 

پاســداران زنجان نیســت؟ 1۷ سال سابقه 
داریم، ولی هنوز خبری از مسکن نیست.

09390006103/ در ســفر ســال 13۸2 

حضرت آقا به زنجان مصوب شــد که باید 
پادگان ارتش از داخل شــهر به بیرون کوچ 
کند، االن بیست سال است که اجرا نشده و 
موجب بدبینی مردم به نظام و رهبری شده 

است.
09150008679/ به تازگی هزینه اســکان 

در مجتمــع رفاهی کوثر بابلســر برای هر 
شــب نفری ۵0 هزار تومان شده و از طرفی 
قیمت غذاها نیز افزایش یافته که در نهایت 
یــک خانواده چهــار نفره برای اســکان و 
تغذیه حدود 1۵00000 تومان باید بدهند 
که این مبلغ با میــزان حقوق ها همخوانی 
ندارد. از مســئوالن خواهشمندیم یا یارانه 
یکسان ســازی و حقوق ها را افزایش دهند 
یا هزینه اسکان را کاهش دهند تا پاسداران 
بتوانند حداقل سالی یک بار به همراه خانواده 

سه روز به مسافرت بروند.
09160005410/ وام پس انــداز عضویت 

را تسویه کرده ام ولی هنوز دارد کم می شود، 
چرا بانک انصار کســورات را به بانک سپه 

نمی دهد؟

   روی خط    

ورود بــه مــوج پنجم کرونــا و نیز نیاز به تشــدید 
واکسیناسیون با تأمین میزان دوز الزم واکسن داخلی 
و وارداتی دو موضوع مهمی بود که در حوزه پدافند 
زیستی سپاه را در هفته های اخیر درگیر کرده است. 
البته ایــن درگیری از نوع کمــک به مجموعه های 
بهداشــت درمان کشــور بوده و در این امر نه تنها 
سپاه، بلکه کلیه بهداری های نیروهای مسلح درگیر 
فعالیت شــدند؛ به ویژه ارتش جمهوری اســالمی 
که نیروی زمینی آن با دســتور فرمانــده کل ارتش 
مأموریت ویژه ای برای کمــک به مقابله با ویروس 
کرونا در اســتان سیستان و بلوچستان یافت و افزون 
بر درگیر شدن بهداری این نیرو، سایر معاونت ها و 
یگان های آن نیز در امر محرومیت زدایی و مهندسی 
و آماده سازی امکانات بهداشتی از جمله آماده سازی 
بیمارستان های تکمیل نشده این استان و رفع مشکل 
آب آشامیدنی برخی روستا اقدام کرد. با اوج گیری 
گونه دلتا کرونا ویروس در اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان و هرمزگان و کمبودهای این دو استان 
در حوزه تخت های بیمارســتانی این دو اســتان با 
شــدیدترین موج بیماری از روزهای اول شیوع تا به 

حال روبه رو شــدند، احتمال کمبود فضای درمانی 
برای بیماران کرونایی در این دو استان، به ویژه استان 
سیستان و بلوچستان به شدت احساس می شد، بر 
این اســاس مأموریت اصلی بر عهده نیروی زمینی 
ارتش گذاشته شد تا هم بیمارستان های تازه ساخت 
و قابل بهره برداری استان را به منظور پذیرش بیماران 
کرونایی با استفاده از کادر درمان خود آماده کند و هم 
اقدام به ساخت بیمارستان های سریع ساز و استقرار 

بیمارستان های سیار کند. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم در این میان 
در اســتان هرمزگان عمده تخت های بیمارستانی 
نیروی دریایی ســپاه را در اختیار بیماران کرونایی 
قرار داد و چند بیمارستان صحرایی هم برای افزوده 
شدن به ظرفیت بیمارستان های ثابت استان مستقر 
کرد و در استان سیستان و بلوچستان نیز ظرفیت های 
بیمارستانی ســپاه در اختیار بیماران کرونایی قرار 
گرفت و سه بیمارستان تخصصی صحرایی و سیار 
و مجهز بهداری رزم نیروی زمینی ســپاه به منطقه 

اعزام شدند.
 تمام ظرفیت نیروی دریایی ارتش در ســواحل 
مکران و ظرفیت نیروی دریایی ســپاه در منطقه در 
خدمت کادر درمان کشور قرار گرفت. بسیج جامعه 
پزشــکی نیز در تمام کشور بخشــی از مأموریت 
واکسیناسیون را با قبول مسئولیت تأسیس مدیریت 

تعدادی از مراکز واکسیناســیون در همه استان ها بر 
عهده گرفت. نیروی زمینی سپاه هم در کنار سازمان 
بســیج مســتضعفین برای کمک به واکسیناسیون 
اعالم آمادگی کرد؛ برای نمونه بهداری رزم نیروی 
زمینی سپاه یکی از بزرگ ترین مراکز واکسیناسیون 
کشور در ورزشــگاه تختی تهران را مدیریت کرد و 
به اذعان بسیاری از مراجعه کنندگان و مسئوالن امر 
این مجموعه از منظم ترین و کم مشکل ترین مراکز 
واکسیناسیون در سطح کشور است، همین رویه در 
سایر مراکز واکسیناسیونی که آرام آرام تحویل بسیج 
جامعه پزشــکی یا بهداری رزم نیروی زمینی سپاه 
می شود برقرار اســت؛ چراکه نوبت دهی، سرعت 
کار، وسعت مجموعه و نیز دسترسی و امکان پارک 
خودرو از تســهیالت خوبی بوده کــه در این مراکز 
برای رفاه حال دریافت کنندگان واکسن در نظر گرفته 
شده است. کار کازآزمایی بالینی واکسن نورا نیز در 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در حال انجام است و 
فاز اول تست انسانی آن مراحل پایانی را طی می کند 
و موفقیت این واکســن در مقابله بــا کرونا در حال 
آزمون اســت که با توجه به روش ساخت آن انتظار 
مــی رود یکی از موفق ترین واکســن های دنیا برای 
مقابله با کرونا باشد، اما اثبات این مسئله در فاز دوم 

و سوم زمانبر است.  
امــا در کنار همه این موارد باید ورود کشــور به 

تنش آبی را هم متذکر شــد که همزمان با مأموریت 
دفاع زیستی سپاه در سراسر کشور، مأموریت مقابله 
با تنش آبی هم به رده های ســپاه واگذار شده است. 
در اســتان خوزســتان همه ظرفیت های سپاه برای 
حل مشــکل آب مردم بسیج شده و در برنامه فوری 
میان مدت و بلندمدت برای رفع این مشکل، سپاه به 
عنوان بازوی پر توان نظام در کنار سایر نهادها حضور 
یافته است. در اســتان های دیگر برای نمونه استان 
مرکزی در بخش دلیجان روســتاهایی که با مشکل 
آب شــرب دســت و پنجه نرم می کردند، با کمک 
تانکرهای اعزامی سپاه ادامه حیات ِمی دهند. همین 
امر در سیســتان بلوچســتان وجود دارد و در جای 
جای کشور در روســتاهای منطقه هدف مأموریتی 
گروه های جهادی نیز مباحث زیرساختی تأمین آب 
شرب سالم و مطمئن در اولویت قرار گرفته و قرارگاه 
جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه بحث تأمین 

آب را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
امروز ســپاه پاســداران در یک وضعیت خاص 
آزمون توانایی هــای خود را پس می دهد و در قالب 
یک دفــاع چند وجهی همزمان در عرصه های دفاع 
زیســتی، مقابله با تنش آبی و در کنــار آن امنیت و 
دفاع، علم افزایی و ارتقای دانش و ارتقای توان رزم 
و جهش تولید و محرومیت زدایی و... توانایی های 

خود را اثبات می کند.

 میدان آزمون سپاه 
ونا و تنش آبی در موج پنجم کر

احسان امیری
خبرنگار

ســازمان اتکا برای رفاه حال خانواده نیروهای مســلح امکان 
دریافت پیامک تراکنش های حکمت کارت را برای دارندگان 
آن فراهم کرده است. بنا بر اعالم سازمان اتکا تمامی دارندگان 
حکمت کارت اعم از شاغالن، بازنشستگان و سایر مشموالن 
خانواده نیروهای مســلح می توانند با ارسال شماره 1۶ رقمی 
حکمت کارت خود در سطر اول و شماره تلفن همراه خود در 
سطر دوم در قالب یک پیامک به شــماره 1000۶1۹1۵ اقدام 
به فعال ســازی پیامک تراکنش های حکمت کارت خود کنند. 
اطالع از واریز یارانه نقدی اتکا و سایر تراکنش های مربوط به 
حکمت کارت و ســایر خدمات مربوط به حکمت کارت از 

مزیت های اجرای این طرح است.

 پیامک حکمت کارت
مسئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه سلمان گفت: »در پیک 
پنجم کرونا، سیستان و بلوچستان تحت تأثیر قرار گرفت. حجم 
کارگروه های جهادی ســنگین تر بود و شــرایط ایجاب کرد تا 
بسیجیان بیشتر در میدان حضور داشته باشند و در همین مسیر، 
حجت االسالم سابقی نژاد به شهادت رسیدند.« حجت االسالم 
علی اکبرپور گفت: »وی از 13۸۵ عضو سازمان بسیج طالب 
استان شده و از 1۵فروردین 13۹۹ به عرصه گروه های جهادی 
پا نهاد و با حضور در آرامستان زاهدان در امر تغسیل و تدفین 
فعال بود، تاجایی که به این ویروس مبتال شد و جانش را برای 
حفظ احکام الهی تقدیم کرد. این طلبه جهادگر اولین روحانی 

شهید و سالمت است.«

  طلبه شهید سالمت
سردار حسین معروفی، فرمانده سپاه ثارالله)ع( گفت: »در استان 
کرمان پنج موضوع اولویت بندی شده است که اولین موضوع بحث 
آب است. ما جزء چهار استان با مشکل آب هستیم و ۷4۷ روستای 
ما آب پایدار ندارند که با تانکر یا آبرسانی با چشمه ها یا قنوات و 
چاه های کشاورزی آب شرب آنها تأمین می شود. قرارگاهی به نام 
نهضت آبرســانی مرد میدان حاج قاسم سلیمانی تشکیل داده ایم 
و موفق شده ایم به کمک خیرین و آبفا های شهرستان و گروه های 
جهادی در یک ســال گذشته ۶4 روستا را آبرسانی کنیم و ابتدای 
سال 1400 هم بخش های دیگری را شروع به آبرسانی کرده ایم. 
فرمانده سپاه استان کرمان تأکید کرد: »اطلس آب استان تهیه شده 

است و دقیقا می دانیم کدام مناطق دچار کم آبی است.«

تدوین اطلس آب کرمان

همانطور که پیمان یوســفی خبرنگار ورزشی 
رســانه ملی اعالم کرد: »طالی نطلبیده مراد 
است« و این گونه جواد فروغی قهرمان المپیک 
شــد تا »ناباورانه ترین طالی تاریــخ ایران« را 
در اولین روز رقابت ها به دســت آورد. فروغی 
ملی پوش تپانچه کشورمان با کسب مدال طالی 
المپیک توکیو موفق شــد نخستین مدال تاریخ 
این رشته را کســب کرده و رشته تیراندازی را 
به جمع چهار رشــته مدال آور ایران )کشــتی، 
وزنه برداری، تکواندو و دو و میدانی( در تاریخ 

المپیک تبدیل کند. 
جواد فروغی 41 ســاله که در ماه های اخیر 
به اوج رسیده بود و دو مدال طالی جام جهانی 
هند و کرواســی را کســب کرده بود، در فینال 
عملکرد فوق العاده ای داشت و از همان ابتدا با 
تیرهای دقیق و دقتی باال اختالفش را با رقبا زیاد 
کرد. هر چه مســابقه پیش رفت، جواد فروغی 
توانست اختالفش را بیشتر و بیشتر کند. فروغی 
با کسب 244/۸ امتیاز هم رکورد المپیک را به 
نام خود ثبت کرد و هم طالیی شد! اختالف ۷ 
امتیازی جواد فروغی با نفر دوم نشان می دهد، 
 مقتدرانه و با شایســتگی مــدال طال را 

ً
کامال

کسب کرده است.
 اهل استان 

ً
قهرمان بزرگ کشورمان اصالتا

ایالم و شهر دهلران است. وی مفتخر به لباس 
پاسداری اســت و در بیمارستان بقیه الله)عج( 
مشغول به پرستاری است و پیش از این افتخار 
»پاسدار مدافعان ســالمت« را نیز برای خود 

کسب کرده است.
این افتخار موجب شــد تــا در اولین روز 
برگزاری مســابقات المپیک، نــام جمهوری 
اســالمی ایران برای ســاعاتی در جایگاه دوم 
جدول توزیع مدال ها قرار گیرد که این خود یک 
افتخار و رکوردی بی ســابقه برای کشورمان به 
شمار می آید. در طول ادوار مسابقات المپیک، 
 پس از چنــد روز نام ایــران در میان 

ً
معمــوال

کشورهای کسب کننده مدال ثبت می شد، اما 
کاروان ورزشــی ایران این بار برای نخستین بار 
در اولین روز المپیک به مدال طال دســت پیدا 

می کند. 
آقا جواد ما که به عنوان مسن ترین ورزشکار 
تاریخ کشورمان توانسته مدال طالی المپیک را 
کســب کند، پیش از این گفته بود: »تیراندازی 
را در طبقــه منفــی دو بیمارســتان به صورت 
 اتفاقی شروع کردم. برای اولین بار سال 

ً
کامال

13۸۹ یا 13۹0 بود کــه تپانچه بادی را به من 
نشــان دادند تا تیراندازی کنم، در همان تجربه 
اول حدود امتیاز ۸۵ زدم و کسی که مسئول بود 
از من خواست تا پیگیر باشم. تشویق او باعث 
شد تا سراغ تیراندازی بروم و با مربگیری آقای 

خدابنده لو کارم را شروع کردم.«

المپیک طالی  ین   ناباورانه تر
 گردن  آویز پاسدار قهرمان

۳ ۰ ۰ ۰ 9 9 ۰ ۰ ۳ ۳
سامانه پیامکی صبح صادق

گروه سپاه
صبح صادق
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سرمایه مستور ملی
  پاسداشت مرحوم محمدحسین فرج نژاد

متأسفانه خبر فقدان یکی از اسطوره های نقد 
اسطوره های هالیوود و عارفان به مرز عرفان 
و حرمان، قلب و دل دوســت داران فرهنگ 
و ارزش های دینی و انقالبــی را آزرد. آری 
از محمدحســین می گویم حجت االسالم 
دکتر فرج نژاد، او که هیچ کدام از این عناوین 
ظاهری او را نه تنها فریفته و دلخوش نکرد 
که از آنها کوچک ترین منفعت طلبی هم نبرد.  
او به رغم اصرار برخی دانشگاه ها، خود را 
محدود به تدریس در هیچ دانشگاهی نکرد. 
یادم هســت یک روز که دلیــل اکراهش از 
عضویت در هیئت علمی را پرسیدم، گفت: 
اگر هیئت علمی بشوم، مجبورم برای حالل 
شــدن حقوقم همه وقتــم را صرف دروس 
ابالغی دانشگاه کنم و از تحقیق و پژوهش 
)که برای او به مثابه ســالحی بود دســت 

رزمنده ای پرتوان(، باز می مانم.
رنج کم خوابی و خستگی را به جان می 
خرید و همواره مشــغول تحقیق و پژوهش 
بود. حداقل به ســه زبان انگلیســی، عبری 
و عربی مســلط بود. با اینکه باسواد و عالم 
بود، اما این تسلط مانع تواضع او نشده بود 
تا حدی که بارها تا نیمه های شــب تلفنی 
برای مشــاوره و راهنمایی فــردی مثل بنده 
که از همکالسی های قدیمی او بودم، وقت 
می گذاشت. عارفی بود خدوم و اندیشمندی 
متواضــع که به حق ثمره لقمــه حالل پدر 
پاســدارش بود. ادعا می شود که در لیست 
ترور موســاد قرار داشــته که البته پر بی راه 
هم نمی نماید و لزوم حمایت و حفاظت از 
ایشــان را دوچندان می کرد. اما به فرض که 
اینگونه هم نبوده باشد، یک سؤال ذهن هر 
انسان فرهنگ دوســت و میهن پرستی را به 
خود مشغول می سازد و آن، اینکه چرا چنین 
متخصص فرزانه ای را باید به همراه خانواده 
چهار نفره اش در بازگشــت از دعای عرفه  
ســوار بر موتورســیکلت قدیمی خود و در 
سانحه تصادف از دست بدهیم؟! چرا یک 
نابغه فرهنگی و پژوهشــگر عرصه فرهنگ 
و رسانه نباید توان خرید ارزان ترین خودرو 
را داشته باشــد؟! آن هم زمانی که بسیاری 
از )بازیگــران و بازیکنان کــه پیش کش(، 
طبیبان معمولی جسم مشــغول پارو کردن 
پول مردم این سرزمین به روش های قانونی 
و غیر قانونی)رومیزی و زیر میزی( هســتند 
و این نشــانه و البته نتیجه ای است از تفکر 
دنیا  لیبرال ترین کشورهای  ماتریالیستی که 

هم تا این حد به آن وفادار نیستند.
به هوش باشیم تا شــاید دیگر شاهد از 
دســت دادن چنین سرمایه های مستور ملی 
)و البته مشهور در نظر دشمنان این انقالب( 

نباشیم. ان شاءالله

   یادمان    

حر غریب

 مهیــار را به یکــی از مقرهای 
کوهســتانی بــردم. آنجا باالی 
ارتفاع بود و چند متر برف نشسته و شرایط 
بسیار سختی داشت. آن ایام زمستان سال 
13۶0 بود. مهیار در آن مقّر کوهستانی در 
کنار چند بسیجی و مجاهد عراقی در واحد 
مخابرات مشغول شــد. هوش و استعداد 
خاصی داشت. رمزهای بی سیم را سریع 
حفظ می کرد. مدتی بعد به سراغ او رفتم. 
با بســیجی ها حسابی جور شــده بود. با 
برخی از آنها صحبت می کرد و مســائل و 
مشــکالت دینی خودش را می پرسید. به 
 از 

ً
نماز خوانــدن او نگاه کردم. او که اصال

نماز چیزی نمی دانســت، طــوری نماز 
می خواند که انگار یک عمری نمازخوان 
بوده است! مانند بقیه بسیجی ها شده بود. 
یــک ماه بعــد، عصــر روز بعد کــه کار 
استخدامش انجام شده بود، توی خانه بودم 
که مهیار تماس گرفت. با عصبانیت گفت 
امیر اگه شــما نمی ری منطقه، من فردا بر 
می گردم. مهیــار نمــاز اول وقتش ترک 
ر می داد که 

ّ
نمی شــد. حاال او به من تذک

نماز اول وقــت و... را رعایت کن. مهیار 
دیگر اهل جبهه شد. دو سال در کردستان 
ماند. من درگیر کارهای مهندسی بودم و او 
در کنار بسیجی ها، مسئول مخابرات سپاه 

سرو آباد از شهرهای کردستان شده بود. 
به نقل از همرزم شهید مهیار مهرام

مهیــار مهرام در ســال 133۵ و در محله 
یوسف آباد تهران، در خانواده ای متمول به 
دنیا آمد. بــرای ادامه تحصیل به خارج از 
کشور رفت و آنجا دچار اعتیاد شد تا اینکه 
به ایران برگشــت. زمســتان سال 13۶0 
در واحد مخابرات جبهه های کردســتان 
مشــغول شد و ســرانجام در پاییز 13۶2 
به شهادت رسید. به دلیل اختالف عقیده 
مهیار با خانواده و مهاجرت آنها به خارج 
از کشــور، پیکر او غریبانه تشییع شد و در 
قطعه 2۸ بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

به ما احسان کن

 زیــر گنبد فیــروزه ای جمکــران، آنجا که 
سرچشمه تمام آبی های آسمان است، یکهو 
دلم پر می زند به ســوی نجف، به ســوی 
ة«،  َمّ

ُ ْ
َبَوا َهــِذِه ال

َ
َنا َو َعِلٌیّ أ

َ
خانه پــدری، »أ

می رسم به درگاهش، بوسه می سایم به درب 
آســتانش، ســالم می دهم به سوی چشمه 
خورشــید، به پدر. دلم از پرتوی توالی او 
درخشان می شود و جانم از بارقه آن خورشید 
روشنایی ها و تا بش ها روشن. آرامم؛ پشت 
کــرده ام به تمــام مفازه های تاریــک دنیا و 
وادی های ظلمات آن، دســت حاجت بلند 
کرده ام به طلب نور، به آمدن آن امام هدایت، 
آن روشــنگر هستی، آن شــفای دردها، آن 
پناهگاه همگان، آن کعبه مقصود، آن ذخیره 
االهی. یــا صاحب الزمان)عج(، شــما را 
می طلبم که بیایی. بیایی و مشتاقان مهجور 
را دریابی، شیفتگان بی تاب را آرامش  دهی 
و در این هامون بیکران کوله بار سرگردانی از 

دوش مان برداری.
آقاجان به ما احســان کن و بیا، که خدا 

احسان کنندگان را دوست دارد .

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

رسول خدا)ص( می فرمایند: روز غدیر خم برترین عید های امت من است و آن روزی است که خداوند 
بزرگ بدان دستور داد. آن روز برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار و فرمانده امتم منصوب کنم، 
تا بعد از من، مردم از طریق او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت 
را بر امت من تمام کرد و اسالم را به عنوان دین برای آنان پسندید. به راستی که روزی با ارزش تر از این 

نزد من و خاندان من وجود ندارد.
امالی، شیخ صدوق: ص 125

 عید اکمال دین
   صادقانه    

انسان تا امید به قوت و قدرت خود دارد، ضعیف است. مادامی که به ثروت خود امیدوار است، فقیر است 
و تا زمانی که به علم خود بنازد، نادانی بیش نیســت. قوت و قدرت و ثروت و زیبایی و همه نعمت های 
کوچــک و بزرگ زمانی در صفات آدمی می گنجد که همه را از آن خــدا بدانیم، خاص او و آفریده او، 
خداوند اموالی به امانت نزد ما سپرده  که وظیفه کرده تا در آن خیانت نکنیم و در بهترین مسیر آن را به کار 

گیریم ، سپس هر زمان مصلحت دانست، از ما بازپس  می گیرد.

 صاحب اصلی اوست
   صبحانه    

   تلخند    
 المپیک زیر سایه کرونا/

 المپیک 2020 توکیو در حالی برگزار می شود که ویروس کووید19 همچنان ورزشکاران را تهدید می کند، اما کمیته بین المللی المپیک به دلیل ضرر مالی بازی ها را تعطیل نکرد! 
کارتونیست: ماریان کامنسکی از اتریش

فاطمه از برادرش خداحافظی می کند و 
به ســمت من که تازه رسیده ام جلوی 
سالن عروسی، می آید. برای احسان دستی تکان 
می دهم و به چهره مغموم فاطمه خیره می مانم. 
همین که سوار ماشین می شود، می پرسم: »چی 

شد؟ چی گفتن؟«
معلوم اســت که هیچ چیز باب میلش نبوده، 

کمربند را می بندد و نفس عمیقی می کشد.
ـ هیچی! میگه اگه توی باغ بخواین، پنج میلیون 
اضافه می شه، چون هواشناسی گفته احتماال هوا 
بارونیه باید مجهز باشن و چیدن صندلی توی باغ 

هزینه داره و... .
دود از ســرم بلند می شود. پشت چراغ قرمز 

می ایستم.
ـ پنج میلیون؟ چه خبــره؟ بعدم کی توی مرداد 

بارون اومده که االن دومین بارش باشه؟
فاطمه با ناراحتی نگاهم می کند و می گوید: 
»نشنیدی چندجا سیل اومده؟ هواشناسی هشدار 
داده! به هرحــال ما که نمی تونیم به مهمونا بگیم 

چتر بیارید، اینجا باید ســقفای چتری رو آماده 
کنن... حتی اگه دو قطره بارون بیاد.«

دوسال است قول جشن عروسی را به فاطمه 
داده ام و به خاطر کرونا مــدام عقب افتاده، دلم 

نمی خواهد ناامیدش کنم.
ـ عیبی نــداره فاطمه جانم! من یه جشــن به تو 
بدهکارم، اگه مشــکل اینه که حرفی نیســت، 
 می خوای 

ً
جورش می کنم، ناراحت نباش! اصال

برگــردم خودم با مســئولش صحبــت کنم یه 
تخفیفی بگیرم؟

انگار نه انگار حرفم را شنیده باشد، همانطور 
که به خیابان خیره مانده، زیر لب زمزمه می کند: 
»نه نمی خواد...! آخه فقط این نیســت، احسان 
می گه مهمونا معلوم نیست بیان به خاطر کرونا، 

میگه پول الکی خرج می کنید...«
هر طور حساب می کنم، نمی شود مراسمی را 
که قول داده ام برگزار کنم، تقصیری هم نداریم، 
شرایط خوبی نیست و همه چیز به هم ریخته، دلم 

می خواهد فضا را عوض کنم.
ـ به چی فکر می کنی فاطمه؟ هر چی بگی، من 

حرفی ندارم.
ـ تو سرم هزار تا فکره، نمی دونم چکار کنم؟

اخم می کنم و با تحکم ســاختگی می گویم: 

»بیخود! همه فکرا رو بریز دور، تو فقط باید به من 
فکر کنی...! فقط من...!«

لبخند می زند و نگاهم می کند. آنقدر نگاهش 
معصومانه است که از دیدنش سیر نمی شوم.

ـ مجید دیشــب یادته آقاجونت داشت می گفت 
توی خونتون چندتا عروســی گرفتین؟ تو حیاط 
صندلی چیدین و مهمونی دادید؟ میشــه ما یه 
عروسی خودمونی تو حیاط خونه شما بگیریم؟ 

اینقدرم پول خرج نکنیم، حرصم نخوریم؟
گل از گلم می شکفد. با ذوق نگاهش می کنم 
و می گویم: »چرا نمی شــه عزیزم؟ چی بهتر از 
این؟ هر چقدرم از پول عروسی اضافه اومد برای 

خودت، اصال طال بخر! حقته، قول دادم آخه!«
می خندد، خنده اش تمام فضای ماشین را پر 

می کند.
ـ نه طــال نمی خوام، می خوام چند تا کپســول 
اکسیژن بگیرم، بدم درمانگاه سر خیابون که تازه 
ســاختن، آخه کرونایی پذیرش می کنن... اینم 

باشه هدیه عید غدیر ما... تو موافقی؟
صدای اذان از مســجدی بلند می شود. دلم 
می خواهد همان جا کنار خیابان ماشین را پارک 
کنم و به خاطر این همه خوشبختی سجده شکر 

به جا بیاورم.

   داستان    

سجده شکر

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 پرســش: دخترم 14 سال دارد و چند وقتی است نسبت به چهره اش 

حســاس شده و مدام دنبال عمل زیبایی است، چطور به او اعتماد به 

نفس بدهم و او را از این افکار منصرف کنم؟

پاسخ: پرسشــگر گرامی! دوره نوجوانــی دوره حساسی از زندگی است که فرد 
در آن هنوز بزرگ نشــده اســت، اما کودک هم نیست. اگر به نیازهای نوجوانان 
پاسخ درستی داده شود، آرامش درونی به دست می آورند؛ وگرنه دچار افسردگی 
و عدم اعتماد به نفس می شوند. این راهکارهای ابتدایی می تواند شما را در داشتن 
فرزندانی قدرتمند کمک کند: 1ـ به او احترام بگذارید. او را با القاب و پیشوند و 
پسوندهای زیبا خطاب کنید )دختر زیبای من، فرشته مهربون، پسر جذاب و...(، 
2ـ از فرزند خود زیاد انتقاد نکنید، 3ـ از فرزند خود تعریف کنید ودر تعریف کردن 
ســخاوتمند باشید، 4ـ او را تشویق کنید و به او اجازه دهید به فعالیت های مورد 
عالقه خود بپردازد، ۵ـ هیچ گاه او را با فرزندان فامیل و دوســتان مقایسه نکنید، 
۶ـ رفتارهای شما تأثیر زیادی در شکل گیری خودباوری فرزندان شما دارد. فرق 
بین بهداشــت شخصی با زیبایی های کاذب را برای او آشکار کنید، ۷ـ از فرزند 
خود در همه حال و در همه شرایط حمایت کنید، ۸ـ به جای نتیجه کار همیشه از 
تالش و زحمت او تعریف کنید، ۹ـ برای او الگوی خوبی باشید و اگر هم الگویی 
در زندگی برگزیده است، سعی کنید نامحسوس نظارت داشته باشید، 10ـ بین 
آزادی دادن و راهنمایی کردن به فرزند خود تعادل برقرار کنید، 11ـ با کمک شما 
فرزندتان می  تواند احساس خوبی به خود داشته باشد. اگر او مداوم فکر می کند 
زشــت است یا کسی او را دوســت ندارد به او حتما بگویید که چقدر زیباست. 
همیشه والد غیر همجنس باید ارتباط خوبی با فرزند داشته باشد، 12ـ هرگز در 

مورد چهره یا چاقی و الغری او حتی به شوخی اظهارنظر نکنید.

   راه نرفته    

قدرتمند فرزندان 

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

اگــر از رفالکس معده رنج می بریــد تا آخر این مطلب همراه ما باشــید. 
رفالکس معده نوعی اختالل گوارشــی اســت که در آن اسیدهای معده، 
غذا و مایعات دوباره به مــری برمی گردند. اما رفالکس معده چه عالیمی 
دارد؟سوزش سر دل رایج ترین عالمت است، اما همه افراد دارای رفالکس 
این عالمت را تجربه نمی کنند. برگشت غذا، احساس مزه  تلخ یا ترش در 
گلو، بوی بد دهان، سرفه، درد شکم، حالت تهوع یا استفراغ، بلع سخت و 
درد قفسه ســینه غیر قلبی، از دیگر عالیم هستند. در دوران بارداری بانوان 
 طبیعی است؛ اما در موارد دیگر مانند 

ً
رفالکس را تجربه می کنند که کامال

افراد چاق نوعی بیماری به شمار می آید. تحقیقات نشان داده است بین چاقی 
و رفالکس رابطه مستقیمی وجود دارد. حال برای رفع این مشکل چه باید 
کرد؟ در قدم اول اگر دچار اضافه وزن و چاقی هســتید، حتما وزن خود را 
کاهش دهید. از خوردن غذاهای حجیم وپرچرب دوری کنید. 2 تا 3 ساعت 
بعد از خوردن غذا نخوابید. لباس های تنگ موجب انقباض در ناحیه شکم 
و در نتیجه افزایش رفالکس می شــود، بنابراین لباس های گشــاد و راحت 
بپوشــید. از مصرف دخانیات به شدت پرهیز کنید. مصرف نوشیدنی های 

حاوی کافئین و نوشیدنی های گازدار را به حداقل برسانید. از خوردن 
غذاهایی با اسیدیته باال مانند غذاهای حاوی سرکه دوری کنید. 

خوردن غذاهای تند و پر ادویه هم می تواند رفالکس 
را تشدید کند. نعناع، قرص نعناع و عرق نعناع 

باعث برگشــت محتویات معده به مری 
می  شود، بنابراین مصرف اینها را به 

حداقل برسانید.

    سالمت    

 رفالکس معده

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

محمدسعید کاردان


