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علی حیدری

سایه امنیت نگاه
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 ایران جوان
نگاهی به تهدید سالخورده شدن جمعیت و پیامدهای آن پرونده

۹-۸

برداشتن   موانع فرزندآوری

 رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا در گفت وگو با صبح صادق

جهاد تبیین راه مقابله با  تحریف پاسدار
۱۵

سرمقاله
۱

 گفت وگوی صبح صادق با صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت 

سالروز وفات  حضرت فاطمه معصومه )س(را تسلیت می گوییم

علی قاسمی

دیدگاه شمشیر دو لبه
۳

  بار دیگر پاسداران انقالب اسالمی در 
عظیم الشــأن  پیامبر  والدت  ســالروز 
اســالم در دریای عمان،  شگفتی ســاز شده و با 
تحقیر آمریکا، جهانیان را متحیر کردند. اگرچه 
خبر این حماسه بزرگ به دالیلی با تأخیر اعالم و 
رسانه ای شد؛ ولی به محض اعالم خبر، تمامی 
رسانه های داخلی و خارجی آن را بازتاب داده و 
به شرح و تفسیر و تحلیل آن پرداختند. حواشی 
خبر و مســائل جانبی در روزهــای اول پس از 
رسانه ای شدن آن رویداد تاریخی و شگفتی ساز، 
 تا حدودی اصل حماسه و رویارویی  حق و باطل 
را تحت تأثیر قرار داد! اصل واقعه آن اســت که 
آمریکایی ها با تمام توان خود در دریای عمان،  با 
طرح و آمادگی قبلی به حمایت و پشــتیبانی از 
سارقان بین المللی نفت پرداخته، نهایت تالش 
خود را به عمل آوردنــد تا نگذارند دالورمردان 
نیروی دریایی ســپاه، کشتی حامل نفت سرقتی 

ایران را به ســواحل کشور عزیزمان منتقل کنند. 
آمریکایی های برخوردار از شــناورهای بزرگ و 
عظیم الجثــه نظامی با پشــتیبانی هوایی،  هرگز 
تصــور نمی کردنــد در این عملیــات دریایی و 
رویارویی جدی با نیروی دریایی سپاه، مجبور به 
عقب نشــینی و تن دادن به شکســت شــوند. 
آمریکایی ها به دلیل نابرابری تجهیزات طرفین و 
خود را در موقعیت برتر دیدن از نظر تجهیزات و 
نفرات، تصور یک پیروزی را در سر می پروراندند، 
ولی داستان به گونه ای دیگر رقم خورد و شکستی 
دیگر در کارنامه سراسر شکست آمریکایی ها در 
برابر جمهوری اســالمی ایران به ثبت رســید. 
پرسش اصلی آن است که رمز و راز پیروزی هایی 
از ایــن جنس که نصیب جمهوری اســالمی و 
ملت ایران می شــود، چه چیزی اســت؟ عامل 
برتــری و تعیین کننــده در ایــن صحنه هــای 
سرنوشت ساز چیست؟ چرا آمریکایی ها در 42 
سال گذشته، همواره در صحنه های رویارویی با 
سپاه و دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
شکست خورده اند؟ بدون تردید می توان گفت، 
 عامل اصلی برتری بخش در تمامی صحنه های 
رویارویی بین ســپاه و نیروهای ارتش تروریستی 

آمریــکا در منطقه و از جملــه در خلیج فارس و 
دریای عمان،  عامل ایمان و معنویت اســت. در 
این نوشــتار هدف،  نادیده انگاشتن نقش ابزار، 
 تجهیزات، آموزش ها و آمادگی های جسمانی و 
اشــراف اطالعاتی و رصد دریایی نیست،  بلکه 
هدف آشکارسازی و برجســته کردن آن عامل 
برتری بخش در صحنه میدان است. اگر در واقعه 
دوم آبان ماه دریای عمان و لحظه های رخ داده به 
رفتارهای هر یــک از طرفین در ایــن رویارویی 
جدی،  به درســتی نظر کنیم و بیندیشیم؛ آنگاه 
مشخص می شود که در این مصاف،  غلبه با آن 
اراده های پوالدین سرچشــمه گرفتــه از قدرت 
ایمان و معنویت بود. آن گام های استوار هنگام 
ســوار شــدن به بالگردها، آن اعتماد به نفس و 
آرامش در هنگام فرودآمدن بر عرشه نفت کش و 
آن حرکت هــای قایق های تنــدرو برای متوقف 
کردن نــاو جنگی آمریکا، همگــی از باورهای 
مستحکم ایمان پاسداران خالق آن حماسه ها و 
صحنه ها به نصــرت  الهی حکایت می کند. اگر 
ایــن باورها و ایمان ها به نصــرت الهی در قلب 
پاســداران نبود،  به طور قطع آن حماسه ها خلق 
نمی شــد. آری، روز 17 ربیع روز قدرت نمایی 

خدا در دریای عمان با نازل کردن آرامش و سکینه 
در قلوب دالورمردان نیروی دریایی سپاه از یک 
ســو،  و وارد کردن رعب و دلهره و اضطراب در 
دل های سیاه آمریکایی ها از دیگر سو بود. بسیار 
روشن اســت که در چنین شرایط و صحنه هایی 
ناوها  و شــناورها و هواپیماهای دشمن با تمام 
عظمت ظاهری کــه دارند،  در برابر چشــمان 
بیش  آهن پاره هایی  فی ســبیل الله،   مجاهــدان 
نیســتند. پاســداران و تمامی مجاهدان واقعی 
فی ســبیل الله،  بر این باورند که نصرت الهی بر 
بندگان مخلص خدا در عرصه ها و صحنه های 
رویارویی با دشــمنان خدا،  حقیقتی انکارناپذیر 
است. بر این اســاس همواره پاسداران انقالب 
اسالمی و سربازان والیت ، در تالش هستند تا با 
عمق بخشــی به معنویت خویــش و افزودن بر 
مراتب ایمــان،  ظرفیت ها و قابلیت های خود را 
برای دریافت نصرت الهی بیشــتر کنند؛ چرا که 
سپاه پاسداران در 42 سال گذشته، بارها و بارها 
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یاری کند، پس هیچ کس و هیچ نیرویی بر شــما 
نمی تواند غلبه کند.(

یالی سر تحقیر 
 تقدیرسردار سالمی از حماسه آفرینان نیروی دریایی سپاه 

به بهانه در هم شکستن دوباره هیمنه شیطان بزرگ 

یکا ویی با آمر ویار عامل برتری در ر
دکتر یدالله جوانی

مدیر مسئول

نگاه
۲

E شــما با خلق این حماســه بزرگ زبان ما 
و ملت ایران برای تحقیر هیمنه خودســاخته 

امپراتــوری درحــال زوال و احتضــار رژیم 

تروریستی آمریکا را گشوده تر و قوی تر کردید 

و توانستید زیبایی غلبه فئه قلیل بر فئه کثیر را در 

متن و بطن یک واقعه کم نظیر ترسیم کنید.

Eروز دستگیری تفنگداران متجاوز آمریکایی، 
روز توقیف کشــتی و دســتگیری تفنگداران 

متجاوز انگلیســی، روز انهدام پهپاد پیشرفته 

جاسوسی و راهبردی گلوبال هاوک آمریکا هم 

در زمره یوم الله ها در ســایه الطاف الهی و در 

تاریخ جاودانه خواهد ماند.

E ما باید خیلی قدرتمند باشیم؛ تصمیمات 
و اراده ها مهم و راهگشــا هســتند؛ ایمان 

نیروها را باید قدر بدانیم و باید تمامی همت 

و تالش خود را برای حفظ خویشتن داری 

و صالبــت در مواجهه با حوادث بزرگ به 

اذن الله به کار گیریم.
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نگاه

سایه امنیت

هشت ســال پیش دولت تدبیر و 
امید با شعار مذاکره روی کار آمد 
و اندکی بعد مشــخص شد که نمی تواند از 
ِقَبل مذاکره  آورده ای برای ملت ایران فراهم 
کند؛ لذا حامیان دولت برای توجیه محقق 
نشدن شعارهای انتخاباتی، مدعی شدند با 
رویکرد خود »ســایه جنگ« را از سر ملت 
ایران برداشته اند! جریان اصالحات در طول 
سال های بعد از آن هم هرجا که نیاز می دید 
از سایه جنگ سخن می گفت و درصدد بود 
تا به هــر قیمتی مذاکــره را تنهــا راه حل 
مشکالت مردم معرفی کند. این موضوع تا 
آنجا پیش رفت کــه گهگاهی با ترفندهای 
رسانه ای رعب و وحشت در دل مردم ایجاد 
می کردنــد و از نزدیک بودن جنگ ســخن 
می گفتنــد! اگرچه ســایه جنگ ســاخته و 
اتاق های عملیــات روانی جریان  پرداخته 
ناکارآمد سیاســی و اقتصادی اصالح طلب 
بود؛ اما بــه فرض وجود چنین تهدیدی، آیا 
نشســتن پای میز مذاکره بــا 1+5 و توافِق 
ناموفِق برجــام از آنچنان ظرفیتی برخوردار 
بود که بتواند در عرصه های نظامی و امنیتی 
هم تأثیرگذار باشد و به زعم این جریان سایه 
جنگ را از ســر یک ملت بردارد؟! بی شک 
این رویکرد، یعنی مذاکره که فرصت دو دوره 
دولت یازدهــم و دوازدهم برای خدمت به 
مردم و تقویت قــدرت درونی اقتصادی را 
گرفت، حتی نتوانست نتایج مندرج در متن 
برجام را هم محقق کند، چه برسد به اینکه 
در معنای وســیع تر امنیت و گشایش برای 
ملت به ارمغان بیاورد. این مهم بر هیچ کس 
پوشیده نیست که امنیت پایدار و رفع هرگونه 
تهدید نظامی فقط با ارتقای قدرت نظامی 
حاصل می شود و این اقتدار یک کشور است 
که موجبات بازدارندگی در برابر دشمنانش 
را فراهم می آورد. به عبارتی نیروی انســانی 
مؤمن، متعهد و کارآزمــوده در میدان های 
جهاد می تواند در برابر دشــمنان مجهز به 
آخرین ســالح ها بایســتد.  ســردار شهید 
حاج حســن تهرانی مقدم که ایــن روزها 
دهمین ســال آســمانی شــدنش را پشت 
سرمی گذاریم، از ایام دفاع مقدس با تمرکز 
بر تقویت قدرت موشکی با دستان خالی قدم 
در راهــی نهــاد که نــه تنهــا در انحصار 
قدرت های بــزرگ بود، بلکــه در اوج نیاز 
کشــورمان در جنگ تحمیلی مورد تحریم 
همین قدرت هــا قرار داشــت. مجاهدت 
شبانه روزی شهید تهرانی مقدم و همکارانش 
سبب شد تحوالت بزرگی در حوزه موشکی 
به وجود بیاید؛ موشک هایی با برد و دقت باال 
که امروز به جرئت می توان مدعی شد توسعه 
مهم تریــن  از  بالســتیک  موشــک های 
پیشرفت های کشور در حوزه نظامی با وجود 
تحریم های دشــمنان بود. از ســوی دیگر، 
اشراف اطالعاتی و نظامی نیروهای مسلح 
در زمین، هوا و دریا با ایمان و روحیه جهادی 
شــرایطی را فراهم آورده که موفقیت هایی 
چون توقیف شجاعانه نفت کش متخلف در 
خلیج فارس به دست تکاوران نیروی دریایی 
ســپاه اتفاق می افتــد و مداخلــه نیروهای 
آمریکایی نه تنها فایده ای برای شــان ندارد؛ 
بلکه باعث رســوایی و مفتضح شدن بیشتر 
نیروهــای تروریســتی آمریــکا در منطقه 
می شود.  امروز امنیت پایداری که بر سراسر 
ایران اســالمی ســایه افکنده، بــا تقویت 
آمادگی، ایمان و از خود گذشــتگی جوانان 
این مرز و بوم در پهنه جغرافیایی کشــور و 
صدهــا کیلومتــر فراتر از مرزهــای میهن 
عزیزمان حاصل شــده، نه چشم دوختن به 
قدرت های ســلطه گری کــه هیچگاه برای 
حقوق ملت ها ارزش قائل نبوده و همواره به 
دنبال منافع و مطامع سیاســی، اقتصادی و 

نظامی خود هستند.

   نیم نگاه    

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

فرمانده کل سپاه در دیدار با حماسه آفرینان مقابله 
با دزدی دریایی ارتش تروریســتی آمریکا گفت: 
»با خلق این حماسه بزرگ تحقیر دوباره هیمنه 
خودســاخته امپراتوری درحال زوال و احتضار 
رژیم تروریســتی آمریکا را رقم زدید و توانستید 
زیبایی غلبه فئه قلیل بر فئه کثیر را در متن و بطن 

یک واقعه کم نظیر ترسیم کنید.«
در پــی اقدام به موقع و مقتدرانــه دریادالن جان بر 
کف سپاه پاســداران انقالب اسالمی در شکست 
عملیات ارتش تروریســتی آمریکا برای حمایت از 
ســرقت نفت ایران در دریای عمان، حماسه سازان 
این رخداد باشکوه و تاریخی، همراه با سردار دریادار 
پاسدار علیرضا تنگســیری، فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه و جمعی دیگر از فرماندهان و مسئوالن این 
نیرو با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 

دیدار کردند و از آنان تجلیل به عمل آمد.
سرلشکر حسین ســالمی در این دیدار با اشاره 
به ماندگاری این نبرد افتخارآمیز در تاریخ اســالم، 
گفت: »شــما با خلق این حماســه بزرگ زبان ما و 
ملت ایران برای تحقیر هیمنه خودساخته امپراتوری 
درحال زوال و احتضار رژیم تروریســتی آمریکا را 
گشوده تر و قوی تر کردید و توانستید زیبایی غلبه فئه 
قلیل بر فئه کثیر را در متن و بطن یک واقعه کم نظیر 
ترسیم کنید.« وی افزود: »این پیروزی بزرگ هرچند 
به لحاظ جغرافیا و وســعت مکان بسیار محدود و 

کوچک بود، اما از نظرگاه شــعاع تحقیر دشــمن، 
بسیار گســترده عمل کرد.« فرمانده کل سپاه با بیان 
اینکه شخصیت کشــورها و ملت ها به رخدادها و 
ایام خاص تاریخی آن شناخته می شوند، خاطرنشان 
کرد: »تاریخ اســالم را یوم الله ها ساخته اند؛ میالد 
و هجرت پیامبر، عید ســعید قربان، نبردهای بدر، 
حنین، خیبر، احد و جنگ های امام حسن مجتبی)ع( 
با سپاه شــام و به ویژه عمیق ترین رویداد تاریخ بشر 
عاشورای ۶1 هجری که توصیف کننده اسالم و امت 
اسالمی است، نشان می دهد اسالم میدان نبردی جز 
مصاف با مستکبران و ظالمان ندارد، هرچند همواره 
مسلمانان نسبت به مستکبران در عده و ُعده حداقلی 
بوده اند، اما با ســالح جهاد و شــهادت بسیاری از 
قدرت ها را تسلیم و مقهور عظمت خود ساخته اند.«

سرلشکر سالمی تصریح کرد: »تاریخ انقالب 
اســالمی را هم، مانند تاریخ اســالم بــا یوم الله ها 
ســاخته اند و یوم الله 1۷ ربیع که از این پس حماسه 
دریادالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مواجهه 
با آمریکایی ها بر پیشــانی آن می درخشد، در امتداد 
15 خرداد، 1۳ آبان، ۹ دی، سوم  خرداد، ۲۲ بهمن 
و... از یوم الله های فراموش ناشدنی و افتخارآمیز این 

سرزمین به شمار خواهد رفت.«
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه یوم الله 1۷ ربیع، 
شــخصیت و هویت ایران عزیز را می سازد، یادآور 
شد: »روز دستگیری تفنگداران متجاوز آمریکایی، 
روز توقیف کشــتی و دستگیری تفنگداران متجاوز 
انگلیســی، روز انهدام پهپاد پیشــرفته جاسوسی و 
راهبردی گلوبال هاوک آمریکا هم در زمره یوم الله ها 
و رخدادهای تراز بین المللی قرار دارد، که در سایه 

الطاف الهــی رقم خورد و در تاریخ افتخارات ایران 
اسالمی جاودانه خواهد ماند.«

سرلشکر ســالمی برخی اتفاقات و رویدادهای 
بزرگ تــر را کــه در زمان مقتضی بیان و رســانه ای 
خواهــد شــد، از دیگــر یوم الله هــا و رخدادهای 
افتخارآمیــز، غرورآفرین و تاریخ ســاز برای ملت 
ایران دانست و تصریح کرد: »در ماجرای اخیر و در 
صحنه شکوهمند اقدام جان بر کفان شجاع نیروی 
دریایی ســپاه در تصرف کشتی حامل نفت سرقت 
شــده ایران پیش بینی دخالت آمریکایی ها را کرده 
بودیم، لذا با سناریو و آمادگی های الزم وارد ماجرا 
شدیم.«وی آرامش روحی و روانی، اعتماد به نفس 
و توکل فوق العاده بزرگ مردان نیروی دریایی ســپاه 
برابر آمریکایی ها را معنادار و حائز اهمیت و درخور 
بررســی و تحلیل توصیف کــرد و گفت: »حجم و 
شاکله فیزیکی تجهیزات و ساز و برگ های دشمن 
هــر چند برابر تجهیزات ما بســیار بــزرگ به نظر 
 جنبه هندسی دارد و 

ً
می رسید، اما این بزرگی صرفا

در این نابرابری ها این عنصر ایمان و اراده اســت که 
سرنوشت ســاز است و جهانیان دیدند که چنین هم 
شد و دریادالن سپاه و فرزندان ملت ایران با آرامش 
و ســکینه قلبی و رفتار حرفه ای و منطقی و به دور از 
هرگونه احســاس و هیجان چگونه زیبایی عظمت 
و شــکوه و قدرت ایمان را به قوای دشمن که درون 
ناوهای جنگی خود هراســان موضع گرفته بودند، 
دیکته کردند.« فرمانده کل ســپاه کیفیت و آرایش 
نیروهای سپاه و آمریکایی ها در این مواجهه دریایی 
را گــزاره ای دانســت که دنیا آن را بــه خوبی درک 
کــرده و با تجزیه و تحلیل آن بیش از پیش به قدرت 

پاســداران انقالب پی برده است. سرلشکر سالمی 
افزود: »من از رفتار حرفه ای شــما تشکر می کنم که 
به دور از احساســات برابر دشمن، آرایش مناسب، 
مطمئــن و هوشــیارانه گرفتید و با تســلط و تفوق 
روحی به آنها فهماندید که آماده هر گونه واکنشــی 
هســتید.« وی عمل رزمندگان حماسه ساز دریایی 
ســپاه را که هرگونه واکنش تند را از دشمن سلب و 
آمریکایی ها را وادار به عقب نشــینی و ترک صحنه 
کرد، قابل تحســین دانست و تأکید کرد: »این رفتار 
که منجر به تصرف و همراه سازی کشتی نفت کش 
در مســیر آب های ســاحلی ایران شد، یک جنگ 
تمیز، بســیار موفق و به موقع بود که تجزیه و تحلیل 
آن ورزیدگی، مهارت و تمرکــز باال و اقتدار باالی 
نیروها را برجسته می  سازد.« فرمانده کل سپاه با بیان 
اینکه اگر آمریکایی ها در این ماجرا ذره ای توفیق برای 
خود قائل بودند فیلم آن را منتشر می کردند، افزود: 
»معتقدم این کار الهی بود و این پیام را یادآوری کرد 

که مردم ایران نمی توانند شکست پذیر باشند.«
سرلشکر ســالمی در پایان با تجلیل و سپاس از 
رشادت، شجاعت، اقتدار و افتخارآفرینی دریادالن 
نیروی دریایی ســپاه و تبریک این دستاورد بزرگ به 
رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی)مدظله العالی(، 
ملت رشید و انقالبی ایران و آحاد پاسداران انقالب 
اسالمی و نیروهای مسلح کشور تأکید کرد: »ما باید 
خیلی قدرتمند باشیم؛ تصمیمات و اراده ها مهم و 
راهگشا هستند؛ ایمان نیروها را باید قدر بدانیم و باید 
تمامی همت و تالش خود برای حفظ خویشتن داری 
و صالبت در مواجهه با حوادث بزرگ را به اذن الله 

به کار گیریم.«

یالی سر تحقیر 
   گزارش    

علی حیدری
سردبیر

پــرده  اول: ۴ مهرمــاه 1۴۰۰ خبر حادثه در یک 
مرکز خودکفایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
منتشــر شــد؛ رســانه های ضد ایرانی که چون 
الشخور های گرسنه به دنبال کوچک ترین حادثه 
در کشورمان هستند تا مقاصد شوم خود را دنبال 
کنند، اما بالفاصله سپاه با انتشار رسمی بیانیه ای 
اعالم کرد، واقعیت آنچه در ایــن مرکز رخ داده 

است یک آتش سوزی بوده است.
پرده دوم: دشــمنان انقالب اسالمی که روی کار 
آمدن دولت ســیزدهم را تهدیــدی جدی برای 
اهداف ضد ایرانی خود می دانند، راهی دیگر را 
برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران در دستور 

کار قرار دادند و جبهه جنگ ســایبری علیه ملت 
ایران را تشدید کرده و قصد دارند به حوزه معیشتی 
و زندگی مردم بکشــانند. در این راستا و پس از 
شکست های متوالی با این خیال باطل که می شود 
در ســالگرد حوادث آبان، شــرارتی دیگر را در 
کشور شکل دهند، به زیرساخت شبکه هوشمند 
توزیع ســوخت حمله کرده و این شبکه را برای 
ساعاتی با اختالل روبه رو کردند، اما با هوشیاری 
مردم، مدیریت در میدان دولتمردان و دستگاه های 
مرتبط و اطالع رســانی دقیق رســانه ملی پروژه 

دشمنان ملت ایران شکست سختی خورد. 
پرده ســوم: پس از درهم شکســتن ســناریوی 
آشوب سازی در کشور با ایجاد اختالل در سامانه 
هوشمند سوخت، هفته نامه صبح صادق با هدف 
بررسی این تهدید که بی تردید یکی از برنامه های 

اصلی دشــمنان ملت ایران در ماه ها و سال های 
پیش رو خواهد بود، در پرونده ویژه ای این تهدید 
و راه های مقابله با آن را بررسی کرد. در این پرونده 
بخش مختلفی از ســناریوی دشــمن برای این 
رویارویی بازخوانی شــد، یکی از وجهه های این 
نبرد که در پرونده »تقابل ســایبری« هفته گذشته 
صبح صادق بررسی شــد، کمک گرفتن دشمن 
از قدرت فضاســازی و رسانه ای خود برای ایجاد 
جنگ روانی و شــکل دادن موجی از ناامیدی در 
جامعه ما بود، در این بخــش که با تیتر »آخرین 
امید دشــمن« همه ادعاهای دشمنان ملت ایران 
در جنگ ســایبری مورد بررسی قرار گرفت و در 
این باره هشــدارهای الزم داده شد، اما خنده دار 
این است که شکست خوردگان حمله سایبری به 
سامانه هوشمند ســوخت با موج سواری بر روی 

یکی از جمالتی که در واقع تکرار ادعاهای آنان با 
هدف بررسی فضاسازی رسانه دشمن بود، تالش 
کردند موجــی جدید راه بیندازنــد و بازخوانی 
ادعاهای خودشــان را موضع ســپاه جا بزنند! تا 
شاید در این میان بتوانند شکست در آبان 1۴۰۰ 

را پنهان کنند.

سخن پایانی: این بازی رسانه های دشمن و وارونه 
جلوه ســازی یک جمله کوتاه برای زدن تیترهای 
درشت، بی تردید نشانه ای روشن از پیروزی ملت 
ایران در برابر جبهه استکبار است. دشمنان ایران 
در راه تقابل با ملت ایران چنان دستان شــان تهی 
شده است که برای نشــان دادن موفقیت خود به 
جعل مطلب روی آورده  و از هیچ جتجال و هیاهو 

می سازند.

   دریچه    

 ُبردهای جعلی
نگاهی به اعتراف غیر مستقیم رسانه های دشمن به شکست در مقابل ایران

گروه سیاسی
صبح صادق

انتخابــات خردادمــاه 1۴۰۰ را می تــوان 
ســرفصلی در دگرگونی و تحوالت درون 
اردوگاه اصالح طلبی دانست. اصالح طلبان هر چند 
پس از فتنه 88 که تا مرز فروپاشی پیش رفتند، توانستند 
در سال 1۳۹۲ با حمایت از حسن روحانی بار دیگر به 
عرصه سیاســی کشــور باز گردند؛ اما آنچه در قالب 
حمایت همه جانبه از دولت اعتدال تعین یافت، چیزی 
جز دســت های خالی نبود. محوری ترین سیاســت 
رئیس جمهــور مــورد حمایــت اصالح طلبان، حل 
مشکالت کشــور از طریق دیپلماســی فعال بود که 
نتیجه ای جز کشتی بر گل نشسته برجام نداشت که نه 
تنها فرصت ها را یکی پس از دیگری از کشور گرفت، 
بلکه معضــالت اقتصادی بیشــتری را نیز به جامعه 
تحمیل کرد که حاصل آن گرانی های افسارگسیخته دو 
ســال پایانی عمر دولت دوازدهم بود! طبیعی بود که 
حاصل حمایت تمام قــد اصالح طلبان در انتخابات 

خردادماه تجلی یابــد و نامزدهای مورد حمایت این 
جریان با فاصله فراوان در انتهای جدول رقابت ها قرار 

گیرند!
اما پس لرزه های ناکامی در انتخابات مدت هاست 
کــه در درون ایــن اردوگاه آشــکار شــده اســت و 
اصالح طلبان عمال به پایان راه حکمرانی رسیده اند. 
نســخه های آنان نزد افکارعمومی خریــداری ندارد 
و بــرای ارائه برنامه بــه منظور اداره کشــور نیازمند 
بازاندیشــی و ســاماندهی مجدد اردوگاهی هستند. 
نمونه  ای از مشکالت پیش آمده را می توان در اوضاع 
و احوال این روزهای حزب کارگزاران مشاهده کرد. 
 با کمترین 

ً
حزبی که با رویکرد عمل گرایانه خود طبیعتا

اختالفات باید همراه باشد!
تغییــر دبیرکل این حــزب و کناره گیــری یکباره 
غالمحســین کرباســچی پس از بیش از ۲5 سال و 
جانشینی حسین مرعشی، به خوبی عمق اختالفات 
ایجاد شــده در این اردوگاه را نمایان کرده است. کنار 
گذاشتن کرباسچی موضوعی نیســت که به سادگی 
بتــوان از کنار آن گذشــت و امری طبیعی دانســت. 
تغییری که می تواند به خانه تکانی های جدی تری در 
این حــزب بینجامد. هرچند در ایــن روزها فعالیت 

رسانه ای گسترده ای آغاز شده تا این اختالفات کتمان 
شــود، اما حقیقت آن است که تنش و تشتت بیشتر از 
تفاوت دیدگاه های طبیعی در درون هر تشکل است و 
گذر زمان ابعاد بیشتری از الیه های پنهان آن را معلوم 

خواهد کرد.
البته اختالفــات در این حزب مدت هاســت که 
آشکار شده است. هنوز از اذهان عمومی بیرون نرفته 
است که مسئله حمایت از همتی در انتخابات موجب 
اختالفاتی جدی در این حزب شد و برخی از اعضای 
آن بــا صراحــت از وی حمایت کرده و برخی ســاز 
سکوت و پنهان کاری پیشه کردند! اختالفات موجود 
حتی تا تعطیلی روزنامه ســازندگی نیز کشــیده شده 
 انتشــار آن پس از بیش از هزار شماره، متوقف 

ً
و فعال

شده است.
نکته دیگــر آنکه اختالفات به حــزب کارگزاران 
محدود نخواهد ماند و فقدان ایده حکمرانی در اردوگاه 
اصالح طلبان و مشخص نبودن مبنایی برای فعالیت 
سیاسی، آنان را در سردرگمی و انفعال و اختالف قرار 
داده اســت. تنها ابزاری که این جریان را همچنان به 
واگرایی دعوت می کند، اتخاذ رویکرد سلبی و تقابلی 
با دولت مستقر است که همه توجه آنها را به خود جلب 

کرده است و در طول 1۰۰ روز گذشته تالش کرده اند 
با رصد و بزرگنمایی ضعف ها و کاستی های موجود در 
عملکرد دولت مستقر، محوری برای همگرایی خود 
تعریف کرده و با طراحی هجمه های رسانه ای هدفمند 
به دولت، بستری برای حفظ پایگاه اجتماعی و اغفال 
افکار عمومی برای اعتباربخشی به هویت اردوگاهی 
خود فراهم آورند! این رویکرد هر چند ممکن اســت 
به طور موقت نتایجی را برای این جریان به همراه داشته 
باشد، اما بدون شک تنها به مثابه مسکنی موقت عمل 
خواهد کرد که بعد از مدتی کارکرد خود را از دســت 

داده و معضل و چالش اصلی رخ نمایان خواهد کرد.
اصالح طلبان چاره ای ندارند که برای پیشــرفت 
کشــور مبتنی بر توانمندی های داخلی و هویت ملی ـ 
اســالمی ایران زمین نســخه درخوری ارائه داده و با 
مرزبندی با خوانش های لیبرالیســی که جز انفعال و 
وادادگی در آنها دستاوردی به همراه نداشته است و با 
خانه تکانی جدی برخی عناصر غربگرا و جداشده از 
قطار انقالب، بار دیگر در تراز حزبی در درون گفتمان 
انقالب اسالمی خود را بازتعریف کنند و توان خود را 
برای توسعه و آبادانی کشور مبتنی بر الگوی اسالمی ـ 

ایرانی پیشرفت صرف کنند.

ون اردوگاهی افول در
نگاهی به وضعیت اصالح طلبان پس از انتخابات 1400

تقدیرسردار سالمی از حماسه آفرینان نیروی دریایی سپاه به بهانه در هم شکستن دوباره هیمنه شیطان بزرگ 

گروه گزارش
صبح صادق
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اوج مدیریت مثبت 
فرهنگی

از یک منظر، »مدیریت فرهنگی« دو نوع 
است: »مثبت« و »منفی«؛ که برای هر یک از 
این دو می توان در طول تاریخ شواهد فراوانی 
فرهنگی  مثبــت  داد. مدیریت های  ارائــه 
پیامبراکــرم)ص( که بــا عقالنیت، درایت 
و شناختی که از انســان داشت، جامعه ای 
منحط، آلــوده، منحرف و ذلیل و زبون را به 
اجتماعی پیروز، پاک، مستقیم و عزیز تبدیل 
کرد و آثار عظیم فرهنگی خود را همچنان تا 
قرن های بعد از خود و نسل های آینده باقی 
گذاشت. با شعار شعورآفرین »الاله االالله«، 
یکپارچگی ذهنی، فکــری و اعتقادی را به 
وجود آورد و بــا »یا أهل الکتاب تعالوا الی 
کلمه سواء«، صفوف پیروان ادیان ابراهیمی 
را درمقابله با کفر متحد کرد. با سرود زیبای 
»انما المؤمنون اخوه«، بســاط کینه ورزی و 
قبیله محوری و عشــیره بازی را جمع کرد. 
نظام اجتماعی وحکومتی خویش را براساس 
اصل ارزشمند »ان أکرمکم عندالله أتقاکم« 
بنا نهاد و میدان های رشد و شکوفایی را برای 
همه عالقه مندان به سعادت و کمال گشود و 
مشــعل امید را برای آن دسته از انسان های 
محروم و مظلومی که نه حســب و نســب 
قابل توجهی داشتند و نه ثروت و سرمایه ای، 
روشن کرد. در اوج قدرت و در زمان پیروزی 
ط، عفو و عطوفت و بخشش و محبت 

ّ
و تسل

را با جمله »انتم الطلقاء«به نمایش گذاشت. 
با آیه شریفه »ن والقلم ومایسطرون« ارزش 
علم را معرفی فرمــود و بر مبنای »یزکیهم 
ویعلمهم الکتــاب و الحکمه« نظام تعلیم 
وتربیت جامع انسانی را به وجود آورد و در 
درون این نظام، انسان های بزرگی را پرورش 
داد. در واقعه عاشــورا، حضور نوجوانان و 
جوانان و فعالیت های فرهنگی آنها بســیار 
چشمگیر اســت. در این میان فعالیت های 
هفت نفــر از فرزندان حضرت علی)ع( که 
همگی به شهادت رسیدند، از بقیه پر رنگ تر 
است. این شهدا که از آنها به عنوان شهدای 
علوی تبار هم یاد می شود و در زیارت ناحیه 
مقدسه هم از آنها یاد شــده است، در کنار 
فعالیت هــا و تالش های رزمی با محوریت 
فرهنگ زیبایی که امام)علیه الســالم( برای 
آنــان ایجاد کــرده بود با اشــعار، رجزها و 
جمالت روشنگرانه در برابر تهاجم فرهنگی 
دشمن و در راستای معرفی امام علی)ع( و 
زدودن غبــار جهل و نادانی کوفیان، قد علم 
کردند. امام خمینی)ره( معمارکبیر انقالب 
اســالمی نیز از ما خواسته اند که همزمان با 
قدرت نظامی، با فرهنگ مداری اســالمی 
در برابــر ظالمان و یزیدان زمانه بایســتیم: 
»با یک دســت قرآن و با دستی دیگر سالح 
برگیرید و از مملکت اسالمی خود آنچنان 
دفاع کنید که احدی جرات تعدی به آن را در 
سر نپروراند.« نوع دیگر مدیریت فرهنگی، 
مدیریت منفی است که بر محور نفسانیات 
شخص مدیر شــکل می گیرد. فرهنگ در 
تفکر چنین مدیریتــی، چیزی جز بازیچه و 
ابــزار برای ارضای خواهش های نفســانی 
نیســت. حاکم منافع و مصالح ســازمانی 
و مردمــی را به پای هوس هــای خویش به 
ســادگی قربانی می کنــد و در نهایت، همه 
این رفتارهــا و روش های ضد فرهنگ را به 
صورت جریانی فرهنگــی در درون جامعه 
وارد می کند و مردم را به ســقوط و انحطاط 
اخالقــی و رفتاری ســوق می دهــد. امام 
علی)ع( در مورد نقش عالمــان فرمودند: 
»لغزش عاِلم، فســاد و تباهی جامعه را به 
دنبال دارد.« پیامبــر اکرم)ص( درباره تأثیر 
رفتارهای مثبت و منفی زمامداران بر اوضاع 
و شرایط جامعه می فرمایند: »هنگامی که در 
اخالق و رفتار فرمانروای جامعه دگرگونی به 

وجود آید، زمان دگرگون می شود.« 

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

ســجده شــکر/ »حاج حســن طهرانی مقدم« پدر صنعت موشــکی کشور 
اســت. وی زندگــی و فعالیت هــای خــود را وقف ارتقای دانش موشــکی 
کشــور تا باالترین سطوح آن کرد و سرانجام نیز در همین مسیر، با خون 
خویش وضو گرفت. تصویری از این شهید بزرگوار که به تازگی سالگرد 
شهادت او بود، می بینید که پس از آزمایش موفق موشک، سجده شکر 

بجا آورده است.

پیرمــرد تنها/ تصویری از جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا که در اجالس اخیر 
آب وهوایی، تک و تنها یک جا نشسته و کسی حاضر نیست کنارش بنشیند 
و احتمااًل چرت می زند! او که به ادعای رســانه ها خود به تنهایی در گرمایش 
زمیــن و تولیــد گازهــا نقش دارد، چندی اســت که به جای اینکــه به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا خبرســازی کند، به عنوان یک شــخصیت طنز سر زبان ها 

افتاده است!

رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰/ رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ با برگزاری رژه 
شــناورهای سطحی و زیرســطحی از جمله ناوشــکن ایرانی »دنا« به کار 
خود پایان داد. این تصویر از این همایش در شبکه های مجازی داغ شد 
و کاربــران نوشــتند دیگر نظــم ارتش های جهان را به رخ ما نکشــید، ما 

خودمان منظم ترین و مقتدرترین ارتش دنیا را داریم.

اولین بانوی شهید تفحص شده/ فاطمه اسدی ۳۷ سال قبل برای کمک 
به آزادی همســرش از دســت یکی از گروهک های معاند به اردوگاه آنها 
رفته بود که دیگر بازنگشــت و یک ماه پس از رفتنش به دســت حزب 
دموکرات به شــهادت رسید. پیکر این بانوی شهید در روزهای گذشته 
در کردســتان تفحص شــد و پــس از اقامه نمــاز جمعه تهــران، در جمع 

نمازگزاران تشییع شد.

بوســه خدمــت/ ایــن مأمور شــهرداری قــم به میــان آب بــاران رفته تا 
زباله هــای گیر کرده را تخلیه کند تا راه تخلیه آب باز بشــود. فردای آن 
روز صبح معاون شهردار از وی تقدیر می کند و دستی را که با آن راه آب 
را باز کرده، بوســید. انصافًا دســتی را که گرهی از مشکالت مردم را باز 

می کند، باید بوسید.

گسترش شعاع تحقیر دشمن/ سرلشکر حسین سالمی در مراسم تقدیر 
از دست اندرکاران توقیف نفتکش متخلف به دست نیروی دریایی سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی گفــت: این پیــروزی بزرگ هرچنــد به لحاظ 
جغرافیا و وســعت مکان بســیار محدود و کوچک بود، اما  شــعاع تحقیر 

دشمن را بسیار گسترده کرد.

 مذاکرات هسته ای از هشــتم آذر در وین از سر گرفته 
خواهد شد. ایران تأکید دارد که محور آغاز مذاکرات 
لغو تحریم ها به صورت راستی آزمایی شده و به همراه 
تضمین هــای الزم از عدم تکرار خــروج از برجام و 
بی تعهدی طرف های غربی و محروم ســازی ایران از 
منافع برجام اســت و ایران نمی تواند بدون تضمین و 
راســتی آزمایی، خســارت بزرگ دیگری را بار دیگر 
ریسک کند. در این میان، مقامات آمریکا و سه کشور 
اروپایــی به همراه رسانه های شــان تــالش دارند این 
خواسته منطقی ایران را غیر موجه جلوه دهند و روایتی 
از دولت ســیزدهم و تیم هسته ای آن القا کنند که گویا 
خواســته ایران با هیچ یک از قواعد دیپلماسی سازگار 
 خواسته تیم هسته ای مانع شکل گیری 

ً
نیست و اساسا

مذاکرات و حل موضوع است. از سوی دیگر، متأسفانه 
در داخل نیز جریانی مشخص همین روایت را به شکل 
دیگری در افکار عمومی القا می کند؛ مواضع آمریکا و 

اروپا در سه مقطع ادعای مزبور را اثبات می کند.

 مقطــع اول پــس از پیــروزی بایدن در 
انتخابات ریاست جمهوری است. مواضع 1

بایدن و تیم او تا قبل 1۴۰۰ تأکید داشــتند که شرایط 
عوض شــده و بــرای برجــام توافق جدیــدی الزم 
است)وندی شرمن، 1۳۹۹/1۲/1۴(. البته بایدن و تیم 
او نیز بارها با ادبیاتی نظیر برجام طوالنی مدت، اصالح 
برجام را منعکس می کردند. رئیس جمهور فرانســه و 

وزیر خارجه این کشور نیز چندین بار برجام را ناکافی 
دانست، وزیر خارجه آلمان، نیز اظهار داشت به توافقی 
بیشــتر از توافق برجام با ایران نیاز اســت و برای این 
منظور طرح الحاقی برای برجام پیشنهاد کرد که همان 
شروط فرانسوی بود. در هر صورت، اظهارت »الیوت 
آبرامز« نماینده ویــژه دولت آمریکا در امــور ایران و 
ونزوئــال در ۲۲ آبان 1۳۹۹به صورت واضح نشــان 
می دهد، آمریکا در این مقطع در فکر تغییر اســت. او 
می گویــد: »فکر می کنم از جانب ایاالت متحده هیچ 
تمایلی برای بازگشت به برجام بدون تغییر یا اصالح آن 
وجود ندارد. فکر می کنم در این خصوص یک موضع 
فراحزبی در آمریکا وجود دارد.« در چنین شرایطی که 
آمریکا و اروپا بازگشت خود به برجام را منوط به مذاکره 
بر ســر برجام تأکید داشــتند، وزیر خارجــه ایران در 
واکنش به این رویکرد اعالم کرد: »ما یک اســب را دو 
بــار نمی خریم و دوبار هم نمی فروشــیم. کســی که 

می تواند شرط بگذارد، ایران است.«  
 مقطع دوم در دوران مذاکرات وین است 

که از فروردین 1400 شروع شده بود. در 2
این مقطــع ظاهرا از به کارگیری ادبیــات بازنگری و 
اصالح برجام از ســوی مقامات آمریکایی و اروپایی 
کاســته شــده بود. دلیل اصلی آن نیز موضع محکم 
جمهوری اســالمی بود؛ در واقــع طرف غربی زمانی 
مذاکرات وین بدون شرط اصالح را پذیرفت که ایران 
در چارچوب برنامه اقدام راهبردی مجلس شــورای 
اســالمی اعالم کــرد اگر قبــل از این تاریخ )ســوم 
اسفندماه( اتفاقی نیفتد، اجرای پروتکل های الحاقی را 
متوقف خواهیم کرد؛ از این رو آمریکا و اروپا پذیرفتند 
موضــوع مذاکرات، بــه جای اصالح برجــام، نحوه 
بازگشت به برجام باشد؛ اما جالب اینجاست که آنها در 

عمل باز همان خواسته قبلی شان را به شکل دیگری در 
شــش دور مذاکرات دنبال می کردند. در همین راستا 
اصرار داشتند که بندی در تفاهم نامه گنجانده شود که 
ایران مجبور به گفت وگو درباره برنامه موشکی و مسائل 
منطقه ای شــود. این موضوع و پافشاری تیم بایدن بر 
ماندگاری شمار قابل توجهی از تحریم ها و استنکاف از 
دادن هر نوع تضمینی باعث شد که روند مذاکرات وین 

ند و متوقف شد.  
ُ
ک

  مقطع سوم به پس از پیروزی آقای رئیسی 
در انتخابات بر می گــردد. در این دوره در 3

کنار تبلیغات روانی گسترده ، شاهد دو کلیدواژه مکمل 
هم هستیم که معنای حقیقی آنها گریز از احیای برجام 
سال 1۳۹۴ و اجرای تمام و کمال تعهدات آن و شرایط 
ماقبل ترامپ است. یکی از این دو کلیدواژه »بازگشت 
به مذاکرات وین« است. معنای این عبارت این است 
که روند مذاکــرات وین می تواند خواســته مزبور را 
بــرآورده کند. کلیدواژه دوم که همزمــان و به موازات 
عبارت »بازگشــت به مذاکرات وین« به کار برده شده 
اســت، »بازگشــت به برجام به عنوان نخستین گام« 
است. ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت: »ما همچنان معتقدیم بازگشت دوجانبه به برجام 
مؤثرترین روشی اســت که از طریق آن می توان برنامه 
هسته ای ایران را مهار کرد... بنابراین، این نخستین گام 
ماســت اگر بتوانیم به این پایبندی دوجانبه دست پیدا 
 از آن برجام به عنــوان مبنایی برای نه فقط 

ً
کنیــم بعدا

طوالنی تر و قوی تر کردن توافق، بلکه برای مذاکره بر 
سر سایر مسائل استفاده خواهیم کرد.« البته اعالم این 
نظر به مقامات کاخ سفید اختصاص ندارد و سه کشور 
اروپایی نیز در این مدت بر این موضع تأکید داشتند؛ از 
جمله وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت: »مذاکرات 

هسته ای با ایران باید فعالیت های موشکی این کشور را 
نیز شامل شود.« 

 
ً
بنابراین، این شــواهد متقن نشــان می دهد، اوال
غربی ها صادقانه به دنبال احیای برجام به همان شکل 
اولیه نیســتند و بنا دارند از تحریم های حداکثری که 
ترامپ به ارث گذاشته است حداکثر فرصت سازی را 
 با اعمال 

ً
برای گرفتن امتیاز از ایران استفاده کنند. ثانیا

فشار بر ایران و ارعاب ســازی و تحت تأثیر قرار دادن 
افکار عمومی داخل ایران کوشــش می کنند تا موضع 
دولتمردان را تغییر داده و ســطح خواسته بحق ملت 
ایران را کاهش دهند. متأســفانه در چنین شــرایطی، 
یک جریان خــاص و برخی از افراد همان خواســته 
آمریکایی ـ اروپایی را در داخل از دیپلماسی هسته ای 
ایران مطالبه می کنند؛ برای نمونه جریان اصالح طلبی 
با صدور بیانیه ای درخواســت می کنــد که »هرگونه 
درنگ در بازگشــت بــه برجام، جز خســارت به بار 
نخواهد آورد.« یا برخی از رســانه های این جریان با 
طرح مباحثی، مانند مذاکره غیرمستقیم با آمریکا منافع 
ایــران را حفظ نمی کند یا رفع تحریم ها فقط »مذاکره 
مستقیم با آمریکا« در وادی ای گام برمی دارند که هدف 
اصلی کاخ ســفید است تا با پیوســتن بدون پرداخت 
هزینه خروج از برجام، جمهوری اســالمی ایران را از 
طریق امکانات برجام از جمله مکانیسم ماشه برجام 
را اصالح وگرنه تحریم های ســنگین تری را از طریق 
بازگرداندن قطعنامه های ســازمان ملل بر جمهوری 
اســالمی اعمال نماید. با این وصف، تردیدی نیست 
که ملت ایران تجربه گرانســنگی که از خروج ترامپ 
به دســت آورده، فراموش نخواهند کــرد؛ اما جریان 
موصوف می تواند رفتار طرف غربی برجام را مالحظه 

کرده و بدون عینک جناحی آن را قضاوت کند.  

یکا محکی دیگر برای رفتار آمر
سیامک باقری

عضو شورای سیاست گذاری 
صبح صادق

علی قاسمی
کارشناس ارشد اقتصاد

حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی از واردات 
کاالهای اساســی به یکی از مسائل مهم 
اقتصادی دولت تبدیل شده و بحث ها و چالش های 
بســیاری درباره آن وجود دارد. موضوع از این قرار 
است که هر سال در قانون بودجه، میزان ارز مورد نیاز 
کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی تعیین می شود که 
در بودجه سال جاری مبلغ هشت میلیارد دالر تعیین 
شده بود؛ اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، در 
نیمه اول سال جاری بیش از هفت میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساســی و مابقی آن برای واردات 
واکسن تخصیص یافته است. به دنبال اتمام هشت 
میلیارد دالر تعیین شــده در بودجه برای تأمین ارز 
واردات کاالهای اساســی با نــرخ ۴۲۰۰ تومانی، 

دولت درخواســت افزایش ســقف تأمین ارز تا 1۲ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر را ارائه کرده است و در 
کنار آن پیشــنهادی مطرح شــده که بــر حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی تأکید دارد. از زمان شروع سه ساله ارز 
۴۲۰۰ تومانی در ســال 1۳۹8 برای اولین رقم 1۴ 
میلیارد دالر در نظر گرفته شــد و در بودجه ســال 
1۳۹۹ این رقم به حدود 1۰ میلیارد دالر کاهش پیدا 
کرد و برای ســال 1۴۰۰ این رقم به هشت میلیارد 
دالر کاهــش یافت. هر چند در فرآیند چند ســال 
گذشته به مرور ارز ترجیحی بیشتر کاالها که حدود 
۲8 قلم بوده، حذف شــده اســت و تنها شش قلم 
کاالی اساسی شامل ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، 
دانه های روغنی و روغن خام به همراه بخشی از دارو 
و تجهیزات پزشــکی از طریق تأمیــن ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد ایران می شود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و به تبع آن روش های جایگزین مانند پرداخت یارانه 
به مشموالن این طرح پیامدهایی برای معیشت مردم 
دارد. حذف یا حفظ و تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند 

 شمشیر دو لبه
شمشیر دو لبه برنده است که اگر حذف ارز حمایتی 
بــدون جایگزین باشــد، تورم انتظــاری را نیز باال 
می برد. باال رفتن انتظارات تورمی، یعنی اینکه باال 
رفتــن قیمت ها به تمــام حوزه ها و کاالها تســری 
می یابد. طبــق آمار بانک مرکزی، شــاخص تورم 
کاالهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، از ســال 
1۳۹۷ تاکنون 1۹۹ درصد رشــد داشــته؛ اما سایر 
کاالها که ارز ۴۲۰۰ نگرفته اند ۴۳۳ درصد رشــد 
داشــته که این آمار بیان می کند این سیاست با تمام 
ضعف هایش عملکرد موفقی در برابر کنترل نسبی 
تورم داشته است. از آن طرف می دانیم سیاست ارز 
۴۲۰۰ تومانی نیز نتوانســته است تأثیرمثبتی را سر 
ســفره مردم بگذارد و ســود حاصل از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی فقط به جیب یک عــده خواهد رفت و این 
بی عدالتی و فسادزاســت.در چنیــن وضعیتی باید 
جوانب امر بهتر کارشناسی شود تا روشی که کمترین 
تبعات و آثار را دارد، انتخاب شود و فشار معیشتی 
مردم مضاعف نشود. بعد از بحث های کارشناسی و 

ماحصل برداشت های تحلیلی سه روش پیش روی 
متولیان امر قرار دارد: اول تداوم وضع موجود است 
که با اصالح در الیحه بودجه رقم 8 میلیارد دالر را 
برای چند ماه مانده به پایان ســال به ارقام باالتری 
تغییر بدهند. دوم دادن کارت اعتباری برای مشموالن 
این طرح است تا بخشی از تورم حاصل از آزادسازی 
جبران شــود. در روش دوم عالوه بر اطالع رسانی 
شــفاف و دقیق به مردم باید دقت و مراقبت جدی 
صورت گیرد تا کلیه مشــموالن این طرح به خوبی 
شناسایی شوند و با کمترین خطا این کار به سرانجام 
برسد. ســوم بردن یارانه به ســمت انتهای زنجیره 
تولید، مانند کشــتارگاه ها و کارخانه های لبنیات و 
برای دارو هم از سازوکار بیمه ها استفاده شود. ناگفته 
نماند که متأسفانه تشدید وضعیت کرونا و تخصیص 
ارز برای واردات واکســن و داروهــای مورد نیاز و 
همزمان افزایش قیمت جهانــی نهاده های دامی و 
کشاورزی وارداتی و خشکسالی در سال جاری، نیاز 

به تأمین ارز با نرخ ترجیحی را افزایش داده است.

الله بخش روشن روان
کارشناس فرهنگی
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   یادداشت    

 خطر افراط گرایی 

 
با خروج غیر مسئوالنه آمریکا از افغانستان 
و فروپاشی دولت این کشور، رقابت میان 
بازیگران داخلی بــرای ایجاد نوعی نظام 
حکومتی در افغانستان شدت گرفته است. 
با توجه به دســتیابی طالبــان به موفقیت 
نســبی، اما به دلیل ارائه ندادن مانیفست 
حکومــت داری مطلوب، راه بــرای ورود 
ســایر بازیگران باز شده اســت؛ بنابراین 
شاهد شکل گیری اجماع مخالفان طالبان 
هســتیم. در راهبرد آشــوب کــه آمریکا 
برای افغانستان و غرب آسیا تدوین کرده، 
ســنتزهای ترکیبی یا رادیــکال را در بازه 
زمانی چند ماهه و حتی چند دهه شــاهد 
خواهیم بود که در صورت همکاری طرفین 
منازعه »سنتز ترکیبی« حاصل خواهد شد 
و در غیر این  صورت برآیند به سمت »سنتز 
رادیکال« پیش خواهد رفت که با حذف یا 
به حاشیه راندن طرف ضعیف تر، ترکیب 
غالب شــکل می گیرد. اکنون ســؤال این 
اســت که ترکیب غالب در افغانستان چه 
خواهد بود و تأثیر آن بر ایران و کشورهای 
منطقه چیست؟ با در نظر داشت مباحث 
فوق، در این نوشــته به ســه ترکیب اشاره 
می شــود: تِز»طالبــان« در مقابل آنتی تز 
»دولت دموکراسی«؛ در این فرآیند طالبان 
در مقابل اشرف غنی، رئیس جمهور سابق 
افغانســتان و تیم آمریکایی ـ غربگرای وی 
قرار می گیرند. ســنتز فرآینــد نوعی نظام 
حکومتــی »ملی ـ اســالمی« خواهد بود 
که به شــکل واقعی »جمهوری اســالمی 
افغانســتان« ظهــور خواهد کــرد. البته 
کنشگران تیم دولت سابق بسیار غیرفعال 
هســتند و احتمــال تحقق چنیــن نظام 
حکومتی بسیار ضعیف است.  تِز »طالبان« 
در مقابــل آنتی تز »مجاهدین«؛ شــامل 
گروه طالبان و رهبران مجاهدین اســت. 
برآیند نوعی نظــام حکومتی »اقتدارگرای 
اسالمی« یا پاتریمونیال خواهد بود که در 
صورت دســتیابی به اجماع سیاسی میان 
رهبران سنتی ســابق افغانستان با طالبان، 
تحقق چنین حکومتی دور از ذهن نخواهد 
بــود. تِز »طالبــان« و آنتی تــز »داعش«؛ 
معارضــان دولــت ســابق و گروه هــای 
 نیروهای 

ً
اخراج شــده طالبان که عمدتــا

جنگی و خارجی هســتند، در این بخش 
قرار می گیرند و اکنون خواهان ســهمند. 
شبه نظامیان تاجیک، ازبک، ایغور و دیگر 
گروه های تروریســتی آســیای مرکزی به 
همراه شبه نظامیان اروپای غربی که تحت 
رهبری طالبان علیــه دولت جنگیده اند و 
با داعش نیز ارتبــاط دارند، در این بخش 
قرار می گیرند. باتوجه  به اثرگذاری طالبان 
در هر سه ترکیب فوق، به نظر می رسد در 
صورتی که ســنتز رادیکال از سوی طالبان 
دنبال شــود، »امارت اسالمی افغانستان« 
برآیند آن خواهد بــود. درگیری های اخیر 
میان شــاخه های مختلف طالبان و دستور 
رهبری این گروه مبنی بر پاکسازی صفوف 
طالبان از عناصر نامطلوب، سناریوی تقابل 
طالبان با آنتی تزهــای فوق را تقویت کرده 
است، از طرفی آنتی تز برتر در سه ترکیب 
گروه »داعش« شــناخته می شــود. در هر 
صورت، سنتز ترکیبی یا سنتز رادیکال که 
در این بخش حاصل شود، به افراط گرایی 
در افغانســتان دامن خواهد  زد و نوعی از 
بنیادگرایی اســالمی و سلفی گری وهابی 
جدید در افغانســتان شکل خواهد گرفت 
که در این صورت قدرت های فرامنطقه ای 
مــی توانند برای دشــمن بــا ایدئولوژی 
انقالب اســالمی از ایــن وضعیت برای 
چالش و مقابله با جمهوری اسالمی ایران 

بهره برداری کنند!

منطقه

عزیزالله باصبر
کارشناس بین الملل

پس از آنکه بغــداد، پایتخت عراق در روز جمعه 
شــاهد درگیری های خونیــن بود، بامــداد روز 
یکشنبه، 1۶ آبان 1۴۰۰ رسانه ها از حمله پهپادی به 
خانه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق خبر 
دادند. این در حالی اســت که هنوز هیچ گروهی 
مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته و نیروهای 
امنیتی نیز اطالعاتی در مورد عامالن این حمله و 
انگیزه آنها منتشر نکرده اند. در همین راستا، کمیته 
تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات سوء قصد 
به جان مصطفی الکاظمی، نخست  وزیر این کشور 
فعال شــده است. در این حال، برخی جریان ها و 
شــخصیت های عراقی ضمن محکوم کردن این 
اتفاق، ســؤاالت و تردیدهایی دربــاره ابعاد این 
حمله و نمایشی بودن سوء قصد با هدف احتمالی 
تحت تأثیــر قرار دادن قتل معترضــان در دروازه 

منطقه سبز بغداد مطرح کرده اند.
»ابوعلی العسکری« مسئول امنیتی گردان های 
حزب الله عــراق در مطلب کوتاهــی در کانال 
تلگرامی  خود، ســوء  قصد به جــان الکاظمی را 
نمایشــی خواند و نوشت: »ایفای نقش قربانی از 
شیوه های نخ نمایی است که دیگر به تاریخ پیوسته. 
بنا بــر اطالعات موثق ما، در عراق هیچ کســی 
حتــی تمایلی ندارد برای هدف قــراردادن منزل 

نخست وزیر سابق، یک پهپاد خرج کند.«
برخی تحلیلگران نیز به فعال نشــدن سامانه 
ضدهوایی سیرام C-Ram اشــاره کردند که در 
سفارت این کشور در بغداد مستقر است و همیشه 
فعال بوده است، اما این بار در حادثه حمله پهپادی 
به منزل الکاظمی عمل نکرده و از طرفی بر اساس 
گزارش پایگاه خبری »نانو نیوز« به نقل از شبکه 
دجله، این کارشناس عراقی با اشاره به ویژگی های 
پهپاد مذکور و قــدرت آن در حمل راکت، گفت 
که این پهپادها ســاخت فرانسه هستند. بنابراین 
این تحلیلگران آن را اقدامی آمریکایی ـ فرانسوی 
برای به آشــوب کشاندن عراق با هدف قرار دادن 
گروه های مقاومت و متهم کــردن آنها می دانند. 
در هر حال، ســوء قصد پهپــادی علیه الکاظمی 
در شرایطی صورت می  گیرد که اعتراضات علیه 
نتایــج انتخابات همچنــان تــداوم دارد و عمده 

رهبران گروه  های سیاســی شیعی پس از حوادث 
خشــونت  آمیز بر لزوم پرهیز از اتفاقاتی که منجر 
به بی ثباتی و متشنج کردن فضا برای بهره برداری 
بیگانگان و دشــمنان عراق خواهد شــد، تأکید 
کرده اند. ایجاد فتنه داخلی و بردن عراق به سمت 
بی ثباتی یکی از اهداف اصلی توطئه دشمنان در 
سال های گذشته بوده اســت که نمونه آشکار آن 
را می توان در تــالش برای احیای داعش و ایجاد 
فتنه مذهبی مشــاهده کرد. یکی از ابعاد مهم این 
طرح به شکاف انداختن در بیت شیعه و حامیان 
مقاومت در عراق برمی گردد تا مانع تشکیل دولت 
با اکثریت شیعی شده و عناصر همسو با خود را در 

دولت آتی عراق بر سر کار بیاورند.
از طرف دیگر، ضربــه زدن به روابط نزدیک 
ایران و عراق به عنوان دو همسایه و متحد در جبهه 
مقاومت منطقه، از دیگر اهداف طراحان سناریوی 
حمله پهپادی است. برخی رسانه  های منطقه ای 
با غرض  ورزی از جریان مقاومت این کشــور، به 
عنوان گروه  های وابســته به ایران یاد می کنند تا از 
این طریق اعتراض این گروه  ها به نتایج انتخابات و 
روند تحوالت ناشی از آن را به دخالت های تهران 

در اوضاع عراق نسبت دهند.
حتی برخی رســانه ها و شبکه های اجتماعی 
گروه های مقاومت و حشدالشــعبی و در نهایت 
جمهوری اسالمی ایران را به دست داشتن در این 
حمله پهپادی متهم کرده و مدعی هستند هدف از 
این حمله اگر از میان برداشــتن الکاظمی نبوده، 
دست کم قصد داشته اند به دولت عراق پیام تهدید 
بفرستند و با ایجاد فضای ارعاب، ادعای تقلب را 

به کرسی بنشانند.
بر خالف ادعای این رســانه ها، طرح ســوء 
قصد علیه نخســت  وزیر عراق نه تنها نمی  تواند 
منافع معترضان به نتیجه انتخابات را برای پیگیری 
مسالمت  آمیز شکایات پیش ببرد، بلکه در تضاد با 
اهداف معترضان اســت؛ چرا که فضای رعب و 
وحشت در میان افکار عمومی ممکن است آنها 
را از پیگیری خواسته خود برای بازشماری دستی 

آرا منصرف کند.
در هر حال فضای عراق این روزها به شــدت 
ملتهب بــوده و امــکان وقوع هر گونــه توطئه و 
حادثه ای وجود دارد. هوشمندی عراقی ها به ویژه 
جریان مقاومــت و معترضان به نتایج انتخابات، 
ضمانت کننده عبور عراق از این مرحله حســاس 

است.

همیشگی دوستان 
   پنجره    

همان طور که از ابتدای تجاوز ائتالف سعودی 
به یمــن »تمرکز درگیری هــا« در مأرب بوده، 
امروز نیز عملیات آزادسازی این شهر راهبردی 
کماکان »مرکز ثقل« تحوالت میدانی و سیاسی 
یمــن را تشــکیل می دهد. در حــال حاضر، 
بیشترین توان دفاعی و تهاجمی ائتالف متجاوز 
سعودی و انصارالله و نیروهای وابسته به آن در 
مأرب متمرکز شده است. نقش مأرب در یمن 
بسیار تعیین کننده است. آزادی مأرب به معنای 
پایان درگیری ها و توقف کامل ماشــین جنگی 
ائتالف جنایتکار ســعودی در یمن و در نتیجه 
حصول پیــروزی راهبــردی انصارالله در این 

کشور است. 
در ســه هفته گذشــته و در قالب عملیات 
آزادســازی مأرب که »بهار پیروزی« نام دارد، 
رزمندگان یمنی با عبور از موانع سخت نظامی 
که دشــمن سعودی در هفت ســال گذشته در 
پســتی ها و بلندی ها ایجاد کرده اســت، بیش 
از چهــار هزار منطقه از مناطق تحت ســلطه 
نیروهای منصور هادی بازپس گرفته شده است. 
در حال حاضر، ائتــالف جنبش انصارالله که 
نقش اصلی در عملیات آزادســازی در مأرب 
را بر عهده دارد، لحظــه به لحظه عرصه را بر 
نیروهای منصــور هادی تنگ تــر می کند و به 
موازات پیشــروی  رزمندگان انصارالله مراکز 
تجمع نیروهای ائتالف و عناصر القاعده و سایر 
عناصر تروریســتی نیز هدف قــرار می گیرند. 
درحال حاضــر نیروهای صنعا از ســه محور 
شمال، جنوب و شمال شرقی مأرب را محاصره 
کرده اند. با ادامه پیشروی ها، به زودی انصارالله 
موفــق به قطــع آخرین خطوط امدادرســانی 
نیروهای ائتالف در شــمال مأرب خواهد شد. 
ضمن اینکه قدرت باالی پدافند هوایی نیروهای 
یمنــی، هرگونه ابتکار عمل و میــدان داری را 
از هواپیماهای جنگی و پهپادهای جاسوســی 

ائتالف سعودی سلب کرده است. 
دو تحول بســیار مهــم و »غافلگیرکننده« 
در ابعــاد میدانی و سیاســی در روزهای اخیر 
اتفاق افتاده اســت که مسیر فتح و آزادی کامل 

مــأرب را بیش از هر زمان دیگری هموار کرده 
است. نخست تســلط انصارالله بر »العبدیه« 
پــس از منطقه »الجوبه« اســت. العبدیه یک 
منطقه نظامی مهم و به مثابه کانون شبه نظامیان 
»االصالح« و عناصر تکفیری القاعده و داعش 
به شمار می رفت که ســرکرده های القاعده و 
االصالح را در خود جا داده بود. شــمار زیادی 
از سرکرده های القاعده که به تازگی از شهرهای 
»الصومعه«، »مســوره« و »ناطع« در اســتان 
البیضاء فــرار کرده بودند، در العبدیه مســتقر 
شده بودند. العبدیه انبار سالح، مهمات و بمب 
و کارگاه هــای بمب گذاری به شــمار می آمد، 
آخریــن مرکز القاعده و االصــالح در جنوب 
مأرب بوده و به عنوان جبهه ای شناخته می شد 
که به شــدت مورد حمایت عربستان از حیث 

تسلیحاتی بود.
تحــول دوم که بــه مراتب مهم تــر از تمام 
تحوالت سیاسی ماه های اخیر است، بیانیه ای 
است که شــش حزب یمنی برای نخستین بار 

منتشر کردند. این شش حزب عبارتند از:
 1ـ کنگره مردمی، حزب رئیس جمهور ســابق 

علی عبدالله صالح.
 ۲ـ تجمــع یمنی ها برای اصــالح که گرایش 

اخوانی دارد.
 ۳ـ حزب سوسیالیست یمن.

 ۴ـ تشکیالت اتحادگرای ناصریست مردمی.
 5ـ حزب عربی ناسیونالیست و سوسیالیست 

بعث .
 ۶ـ حزب الرشاد. 

در واقــع احزاب مذکور کــه از مأرب دفاع 
می کننــد، با صدور این بیانیه کــه در نوع خود 
بی ســابقه و برای ســعودی ها بسیار خطرناک 
اســت و به نوعی می توان آن را به برافراشــتن 
پرچم ســفید در مقابل انصاراللــه تعبیر کرد، 
ائتالف سعودی و منصور هادی را به شکست 
در مدیریت نبرد مأرب در عرصه های سیاسی، 
نظامی، اقتصادی و رســانه ای متهم کرده و این 
دو مســئول کامل تحوالت ناشــی از سستی 

بی شرمانه آنها دانستند. 
آزادی مأرب دو دســتاورد راهبردی در پی 
دارد: نخســت، سرنگونی دولت دست نشانده 
منصور هــادی و دوم، از دســت دادن آخرین 
مناطق تحت اشغال سعودی در یمن و در نتیجه 

شکست کامل ائتالف عربی.

وزی  بهار پیر
   فراسو    

بررسی آزادی قریب الوقوع مأربنگاهی به تالش برای برهم زدن رابطه ایران و عراق

   رصد    

 وحشت تل  آویو از حمالت سایبری
پیشرفت ایران

فایننشــال تایمــز: تحلیلگران غربی هشــدار 
می دهنــد، در صورت طوالنی شــدن مذاکرات 
هســته ای ایران و طرف های حاضر در برجام در 
سال جدید، امیدها برای انعقاد یک توافق کاهش 
می یابد. »نــد پرایس« ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه ایاالت متحده گفــت: »ایاالت متحده 
همچنان معتقد اســت دستیابی سریع به تفاهم و 
اجرای آن امکان پذیر است؛ اما در برخی موارد، 
پیشــرفت های ایران سبب می شــود بازگشت به 
توافق به عنوان یک پیشنهاد برای ایاالت متحده و 

شرکای ما ارزش نداشته باشد.«

امید واهی آمریکا

هاآرتص: نبرد سیاســی که اکنــون در عراق در 
 برای هفته ها یا حتی ماه ها 

ً
جریان است و احتماال

ادامه خواهد داشــت، بر ایجاد ائتالفی متمرکز 
است که کشور را اداره کرده و نخست وزیر تعیین 
کند و در مورد رئیس جمهور توافق کند. آنچه در 

 با 
ً
انتخابات گذشــته درباره آن توافق شــد، لزوما

ترکیب دولت جدید مطابقت نخواهد داشــت. 
هنوز هیچ نامزد مورد توافقی برای نخست وزیری 
وجود نــدارد و حتی کردها تصمیــم نگرفته اند 
که چه کســی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
کنند. در صورت تشــکیل یک دولــت طرفدار 
ایران در عراق، ممکن اســت آمریکا مراکز نفوذ 
سیاســی خود را در عراق از دســت بدهد. امید 
واشــنگتن به اینکه مقتدی صدر مانع از تشکیل 
چنین دولتی شود، عاقالنه به نظر نمی رسد؛ زیرا 
صدر به حضور ایاالت متحده در کشورش کمتر 
از حضور ایران اعتراض ندارد. تهران به نوبه خود 
از واکنش ها به خود در بغداد آگاه است؛ اما برای 
ایران، عراق مهم ترین کشور منطقه است و حتی 

بیشتر از لبنان اهمیت دارد.

 عجله بیجای عربستان

اســرائیل هیوم: واقعیت این اســت که هرگونه 
نمایش قدرت یــا ضعف آمریــکا بالفاصله بر 

شــرکای منطقه ای آن تأثیر می گذارد. عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی که برای هضم 
تغییر مسیر واشنگتن در خاورمیانه عجله کرده اند، 
خطوط ارتباطی شان را با ایران بازگشایی کرده و 
مشــارکت خود را در مبارزه با حوثی ها در یمن 

کاهش داده اند. 

همه تالش های ناکام آمریکا

المیادین: طرح جدید آمریکا در مورد یمن نشان 
 درباره شکســت زودهنگام 

ً
می دهد، آمریکا اوال

در مأرب و ما بعد آن به یقین رســیده اســت و از 
ســوی دیگر، این دلیل دیگری مبنی بر شکست 
دست نشــاندگان منطقــه ای آمریــکا و اذعان به 
شکســت در جنگ یمن اســت. طی هفته های 
گذشــته، واشنگتن یک اســکادران از پرنده های 
نظامــی خود را به پایگاه »ســلطان« عربســتان 
سعودی و یک کشــتی  مین روب به دریای سرخ 
فرســتاد و با ریاض معامله ای تسلیحاتی )فروش 
موشــک های هوا به هوا(  به ارزش ۶5۰ میلیون 

دالر امضــا کرد؛ به گونــه ای که دیگر تصمیمی 
نماند کــه آمریکایی ها علیه یمنی ها اتخاذ نکرده 
باشــند؛ از حمالت موشکی، محاصره و تحریم 
گرفته تا اظهارات »تیم لندرگینک« فرستاده آمریکا 
در امور یمن که درباره اعمال تحریم های بیشــتر 

علیه یمن تهدیداتی مطرح کرد.

تهدید پیش روی رژیم صهیونیستی

یدیعوت آحارانوت: اســرائیل آمادگی مقابله با 
خطر حمالت ســایبری را ندارد. »آویو کوخاوی« 
رئیس ســتاد کل ارتــش رژیم صهیونیســتی در 
سخنرانی در کمیته امور خارجی و دفاعی کنست، 
اعتراف کرد: »مهم ترین تهدید فراروی اســرائیل 
در این مرحله حول محور حمالت ســایبری علیه 
مؤسسات و تأسیســات اقتصادی و مدنی است.« 
وی در خصــوص پیامدهای منفــی این حمالت 
که می تواند به فلج شــدن و اختالل در بسیاری از 
سیستم ها و نهادها منجر شود، همانطور که به تازگی 

در بیمارستان »هیلل« اتفاق افتاد، هشدار داد. 

 حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد 

بین الملل
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 بحران مهاجران

این روزها، مرزهای لهســتان نیز شــرایط 
ســختی را برای پناهجویان به وجود آورده 
است. به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، 
لهستان متهم شده است که برخالف مقررات 
مربوط به حقــوق پناهندگان، پناهجویان را 
دوباره به بالروس می راند. همین امر سبب 
شده است تا تنش میان سربازان و مهاجران 
در مرز لهســتان و بــالروس افزایش یابد. 
مقامات لهســتانی می گویند اکنون بیش از 
۴ هــزار مهاجر در امتداد مــرز بالروس با 
لهســتان تجمع کرده اند که امیدوارند از آن 
عبــور کنند. تنش ها در مرز بین لهســتان و 
بالروس در شــرایطی تشدید شده است که 
مقامات لهستانی بار دیگر همسایه خود را به 
کمک به انتقال مهاجران به سمت مرز متهم 
کرده و هشــدار داده اند که هــزاران نظامی 
مسلح را برای پاســخ به درگیری ها در مرز 
مستقر می کنند. رئیس گارد مرزی لهستان 
در آخریــن مورد از بحــران مهاجرت چند 
هفته ای در مرز گفت، گروه هایی از مهاجران 
هفته گذشــته تالش کردند با شکستن مرز 
به لهستان وارد شــوند. لهستان در واکنش 
بــه افزایش تعــداد پناهجویانی کــه به این 
کشور می روند، تعداد سربازانی را که برای 
محافظت از مرزهای خود با بالروس مستقر 
هستند، دو برابر کرده است. این تصمیم که 
»ماریوش بالشچاک« وزیر دفاع اعالم کرد، 
به این معناســت که در حال حاضر نزدیک 
بــه ۶ هزار ســرباز در منطقه مرزی حضور 
دارند که افزایش چشمگیر حضور نظامی در 

روزهای اخیر را نشان می دهد.

بایدن در اعماق چاه

بحران دموکرات ها، از جنجالی ترین اخبار 
روزنامه های آمریکایی است. افول محبوبیت 
»جــو بایــدن«، رئیس جمهــور آمریــکا، 
دموکرات ها را نگران کرده است که شاید در 
ریاست جمهوری  پیروز   ،۲۰۲۴ انتخابات 
نباشــند. هفته نامه »اکونومیست« با اشاره 
به همین مســئله، طرح جلد خود را به افول 
جایــگاه بایدن در عرصه سیاســت آمریکا 
اختصاص داده و نوشــته است: »محبوبیت 
بایدن در حال حاضر به پایین ترین سطح خود 
رسیده است. همچنین، ۶۴ درصد ـ شامل 
۲8 درصد دموکــرات ـ گفته اند که تمایلی 
ندارند که بایــدن مجدد بــرای انتخابات 
۲۰۲۴ کاندیدا شــود.« حال، بــا توجه به 
وضعیت حســاس پیش روی دموکرات ها، 
باید دید که سیاست واکسیناسیون اجباری 
بایدن تــا ۲۲ نوامبــر نتیجه بخش خواهد 
بود یا خیر. نظرســنجی های مختلف نشان 
می دهد، آنها از برنامه های اقتصادی بایدن و 
به ویژه افزایش قیمت انواع کاالهای معمولی 
ناراضی هســتند. برای نمونه، نظرسنجی 
اخیــر APـNORC نشــان داد 58 درصد 
تأیید  اقتصادی رئیس جمهــور را  عملکرد 
نمی کنند. در ماه مارس، ۶۰ درصد گفتند که 

عملکرد اقتصادی بایدن را تأیید نمی کنند.

جهان

پیشخوان

جهان

یک قاضی فدرال آمریکایی با صدور حکمی اعالم کرده است، 
کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا که در حال تحقیق درباره 
یورش مرگبار به ســاختمان کنگره اســت، می تواند به سوابق 
و اســناد مربوط به کاخ سفید در دوران ترامپ دسترسی داشته 
باشــد. »تانیا چوتکان« قاضی منطقه کلمبیا با رد اســتدالل 
وکالی ترامپ اعالم کرده است، کمیته ویژه تحقیقاتی مجلس 
نمایندگان می تواند به اسناد و سوابق کاخ سفید در دوران  ترامپ 
دسترســی داشته باشد. وکالی ترامپ پیش از این خواستار آن 
شده بودند که کلیه مکالمات تلفنی و دیدارهای ترامپ از کمیته 

تحقیقاتی مجلس نمایندگان، مخفی بماند.

در برابر ترامپ
رئیس جمهور چین با اعالم آمادگی بــرای گفت وگو با آمریکا به 
منظور حل اختالف نظرها بین دو کشــور، گفــت که پکن برای 
همکاری درخصوص مشکالت منطقه ای و جهانی با واشنگتن نیز 
آماده است. با وجود اتهام زنی های مکرر واشنگتن به پکن در مسائل 
گوناگون، از جمله تایوان و هنگ کنگ، دولت چین از آمادگی برای 
حل اختالفات با آمریکا خبر داد. به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 
این اظهارات »شــی جین پینگ« در نامه ای از طریق ســفیر این 
کشــور در واشنگتن برای اعضای کمیته ملی روابط آمریکا ـ چین 
در واشنگتن قرائت شد. بر اساس این گزارش، پکن بر همکاری با 

آمریکا درخصوص مشکالت منطقه ای و جهانی تأکید کرد.

 رفع اختالفات 
مجلس نمایندگان ژاپن با ۲۹۷ رأی مثبت، رهبر حزب حاکم 
لیبرال دموکرات را به عنوان نخســت وزیر ژاپن منصوب کرد. 

»فومیو کیشیدا« یکصدویکمین نخست وزیر ژاپن  است. 
بر اســاس گزارش رسانه های این کشور، قبل از جلسه سه 
روزه پارلمان ژاپن که تا روز جمعه ادامه داشــت، کابینه ژاپن 
طبق قانون اساسی ژاپن به طور دسته جمعی استعفا کرد تا مسیر 

تعیین نخست وزیر جدید با سهولت پیش برود.
 گفته می شود، کیشیدا قصد دارد هایاشی یوشیماسا، وزیر 
سابق آموزش را به عنوان وزیر خارجه خود انتخاب کند. بخش 

اعظم اعضای کابینه نیز در پست های خود ابقا خواهند شد.

ژاپن نخست  وزیر 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

اجــالس مقابله با تغییرات آب وهوایــی که در دومین 
هفته کاری خود در گالســکو قرار دارد، وارد مرحله 
جدیدی از مذاکرات و گفت وگوها شده  است. رهبران 
کشــورهای دنیــا در حالی در اجالس هفته گذشــته 
شــرکت کردند که هر یک وعده های بســیار جالب 
 غیرواقعی را برای حذف 

ً
 توجه و در برخی موارد کامال

سوخت های فسیلی از طرف دولت های شان به جامعه 
بین الملل اعالم می کردند. به نظر می رسد در هفته دوم 
بحث ها کارشناسی تر شده بود و در عین  حال رایزنی ها 
و مذاکرات برای تعیین کردن سهم هر کشور در جهت 
کاســتن از میزان آالیندگی هایش و همچنین کاستن 
از میزان اتکا به ســوخت های فســیلی ادامه یافت. با 
این حال، رسانه ها هفته گذشته از اشتباه بودن بسیاری 
از آمارهای کشورها درباره میزان تولید آالینده های هوا 
و همچنین میزان استفاده از سوخت های فسیلی خبر 
دادند. در این زمینه برای نمونه به کشــور مالزی اشاره 
شــده  اســت که در گزارش مرتبط با حذف گازهای 
گلخانه ای که به ســازمان ملل متحد ارائه داده است، 
کشــوری را برای مجامع بین المللی به تصویر کشیده 
که با دنیای واقعــی تفاوت بســیاری دارد. گزارش و 
سند ۲85 صفحه ای مالزی نشــان می دهد، چنان بر 
پایه آمار و ارقام غلطی استوار شده که در نهایت چنین 
نتیجه گیری می شود که درختان موجود در مالزی چهار 
برابر بیشتر از ســایر درختان همســایه این کشور در 

اندونزی کربن جذب کرده و اکسیژن تحویل می دهند!
این ادعای شگفت انگیز سبب شده  است این کشور 
بیان کند که توانســته  است از سال ۲۰1۶ به این طرف 
حدود ۲۴۳ میلیون تن دی اکســیدکربن را از طبیعت 
جمع آوری کرده و از میــزان آالینده های خود بکاهد. 
در سراســر دنیا بسیاری از کشــورها که گزارش خود 
از میزان تولید آالینده ها را به سازمان ملل متحد ارائه 
داده اند، این آمــار را به نحوی ارائــه داده اند که گویی 
هیچ نقشی در تولید گازهای گلخانه ای ندارند یا نقش 

خــود را در این خصوص به شــدت کاهــش داده اند. 
روزنامه »واشنگتن پست« در همین زمینه نوشته  است، 
بررسی آمار و گزارش های 1۹۶ کشور شکاف آشکار 
بین حقایق واقعی در خصوص میزان تولید آالینده ها 
و همچنین میزان واقعی گازهــای گلخانه ای را که به 
سمت اتمسفر فرســتاده می شود، گزارش داده اند. این 
شــکاف اختالف 8/5 تا 1۳/۳ میلیــارد تنی گازهای 
گلخانه ای در ســال را به نمایش می گذارد. این تفاوت 
 مشخص نشود براساس 

ً
آمار سبب می شــود که دقیقا

میزان تولید گازهای گلخانه ای، دمای هوای کره زمین 
تا چند سال آینده چند درجه افزایش پیدا می کند. این 
در شرایطی است که بسیاری از برنامه ریزی های جهانی 
برای تغییر دادن میزان تغییرات آب وهوایی براســاس 
آمار و داده هایی شکل  گرفته است که کشورها قرار بوده 
به صورت صادقانه آن را به ســازمان ملل اعالم کنند. 
با این  حال تحقیقات نشــان می دهد، آمار ارائه  شده تا 
حد زیادی غیردقیق اســت. »راب جکسون« یکی از 
استادان دانشگاه استنفورد و رئیس پروژه جهانی کربن 
به همــراه تعداد دیگری از محققان این دانشــگاه بیان 
کرده اند: »اگر ندانیم چه میزان آالینده امروز در سطح 
جهان وجــود دارد، نمی توانیم برنامه ریزی معنی داری 
برای کاســتن از میزان آالینده ها انجــام دهیم.« این 
محقق تغییرات آب وهوایی در ادامه بیان کرده  اســت: 
»اتمســفر درنهایت یک حقیقت است و ما باید به آن 
اهمیت دهیم. تمرکز بر متان و سایر گازهای گلخانه ای 
باید بر اساس آمار دقیق باشد؛ زیرا تأثیرات مستقیمی 
بر آب وهوا خواهد داشت.« در کمترین برآورد، میزان 
تفاوت بین آمار ارائه  شده از سوی کشورها به اندازه کل 
میزان آالینده هایی است که ایاالت متحده در طول یک 
ســال تولید می کند. در بیشترین برآورد نیز این تفاوت 
آمار به اندازه کل آالینده های تولید شده در کشور چین 
اســت که حدود ۲۳ درصد از کل آالینده های جوی و 
گازهای گلخانه ای کل دنیــا را تولید می کند؛ به دلیل 
همین تفاوت آماری است که طرفداران محیط زیست 
هفته گذشته در مقابل ســاختمان برگزاری کنفرانس 
تغییــرات آب و هوایی در گالســکو تجمــع کرده و 
دولت ها را به پنهان کاری و در عین حال تالش نکردن 

برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی متهم کردند.

در روز ۲۳ سپتامبر سال جاری میالدی، مجلس 
نمایندگان آمریکا قانون بودجه نظامی این کشور 
برای سال آینده را تصویب کرد که براساس آن، 
بیش  از ۷۰۰ میلیارد دالر برای سیاســت ها و 

اولویت های دفاعی آمریکا هزینه خواهد شد. 
نکته قابل توجه در این الیحــه، توجه ویژه 
به کمک هــای امنیتی به اوکرایــن، فرماندهی 
نظامــی ایاالت متحــده در اروپــا و همچنین 
سرمایه گذاری های امنیتی ناتو است که به ترتیب 
در حدود ۲۰، 1۰۹ و 1۹ درصد افزایش بودجه 
داشته اند. در همین  حال در بودجه دفاعی سال 
۲۰۲۲، 1۷5 میلیون دالر برای اقدامات امنیتی 
در حوزه دریای بالتیــک و همچنین 5 میلیون 
دالر برای مرکز ارتباطات اســتراتژیک ناتو در 
نظر گرفته  شــده است. نمایندگان مجلس سنا 
نیز در نظــر دارند به تمام این برنامه ها به میزان 
قابل توجهی بودجه بیفزایند و به نظر می رســد 
مهم تریــن مســئله در تدوین الیحــه بودجه 

دفاعی آمریکا در ســال ۲۰۲۲ به جز توجه به 
تهدیدات چین برای این کشور، توجه به حوزه 
فعالیت های روسیه در منطقه آسیای میانه، قفقاز 

و همچنین حوزه بالکان است. 
به نظر می رسد، اولویت های ایاالت متحده 
در مقابل روســیه دچار تغییرات زیادی شده و 
در عین حال که از برنامه های بودجه های مرتبط 
با اقدامات بازدارندگی آمریــکا در اروپا علیه 
روســیه کاهش دیده می شود، اقدامات آمریکا 
در حمایت از اوکراین و همچنین کشــورهای 
حوزه آســیای میانــه و قفقاز افزایــش بودجه 
داشته است. الیحه بودجه نظامی همچنین نشان 
می دهــد، اقدامات بــرای افزایش بودجه های 
نظارتی متحدان آمریکا در ناتو دچار کاهش ۴۷ 
درصدی شده است و این نشان می دهد، آمریکا 
در زمان دولت بایدن نیز مانند دولت ترامپ در 
تالش است تا اروپا خودش بودجه دفاع از خود 

را تأمین کند.

   تحلیل    

با افزایــش یافتن میزان نارضایتــی مردمی در 
برزیل از عملکرد دولت ژائیر بولسونارو، آمریکا 
و سایر کشورهای غربی در خصوص آینده این 
کشور و افتادن دولت این کشور به دست جناح 
چپ به شدت نگران هستند. از نگاه کشورهای 
غربی، برزیل هم اکنون مانند شمعی است که از 
هر دو ســو در حال سوختن است. دولت ژائیر 
بولسونارو که دولتی دست راستی و پوپولیستی 
اســت، هر روز میزان مقبولیت خــود در بین 
رأی دهندگان را از دســت می دهــد و بحران 
اقتصادی در این کشور باعث شده  است طبقه 
متوسط از دولت او روی گردان شوند. بازارهای 
موجود در برزیل نیز این پیــام را در واکنش به 
مسائل اقتصادی صادر کرده اند که اعتماد خود 
به دولت برزیل برای حمایت از کسب وکارها را 

از دست داده اند. 
به تازگی بازار برزیل به تصمیم بولســونارو 
و وزیر اقتصــادی اش، پل گودس در خصوص 

کاستن از میزان محدودیت ها در هزینه بودجه 
جاری و همچنیــن کمک به رئیس جمهور این 
کشــور برای افزودن بر میزان محبوبیت خود و 
تخصیص منابع مالی در بین مردم واکنش منفی 
نشان داده اند. این واکنش منفی با گزارش اخیر 
مجلس ســنای برزیل در خصوص نوع مقابله 
رئیس جمهــور برزیل با پاندمــی کرونا همراه 

شده است. 
در این گزارش اشاره شــده  است که ۶۰۰ 
هزار برزیلی به دلیل کم کاری و ســهل انگاری 
دولت بولسونارو جان خود را از دست داده اند. 
برخی از اعضای مجلس ســنا پیشنهاد داشتند 
که رئیس جمهور به دلیل جنایت علیه بشریت 
محاکمه شــود؛ موضوعاتی که نشان می دهد 
به احتمال زیاد در انتخابات بعدی لوال داسیلوا، 
رئیس جمهور سابق برزیل شانس بیشتری برای 
پیروزی در انتخابات و به دســت گرفتن قدرت 

دارد.

 بولسونارو   در  خط پایان  ؟
   گزارش    

احتمال قدرت گیری دوباره   لوال داسیلوا  در برزیل

 ادامه  ترامپ
تغییرات بودجه نظامی آمریکا در سال 2022

 نشست  نشست 
وغ گوها  وغ گوها در در
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  افزایش صادرات
 با تقویت دیپلماسی

 همزمان با شــروع به کار دولت یازدهم در 
سال 1۳۹۲، سیاست های اقتصاد مقاومتی 
نیز ابالغ شــد؛ ولی این دولت موفقیتی در 
تحقق این سیاســت ها نداشــت. یکی از 
اهداف و مأموریت های اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیرنفتی 
بود کــه یکــی از الزامــات آن حمایت از 
صادرکنندگان بــود. در حالی که در دولت 
گذشته صادرکنندگان به جای تشویق، تنبیه 
شدند. تعیین نرخ ارز صادرکننده بر اساس 
نرخ نیمایی، از مواردی بود که باعث می شد 
صادرکننده همیشــه با ضرر و زیان مواجه 
شــود. یا برای نمونه موضــوع کارت های 
بازرگانی و ثبت ســفارش ها از موضوعاتی 
به شمار می آید که مخل صادرات است. در 
کشــورهای اطراف ما، چیزی به نام کارت 
بازرگانی یا ثبت ســفارش وجــود ندارد؛ 
چرا که مجموعه این مــوارد ضد صادرات 
هســتند. در حالی که ما اگر می خواهیم در 
وضعیت فعلی اقتصادمان کســری بودجه 
نداشــته باشــیم، هیچ راهی جــز کاهش 
هزینه ها و افزایش درآمدهــا نداریم. برای 
افزایش درآمد نیز باید به ســراغ درآمدهای 
مالیاتــی برویم. درآمد مالیاتــی پایدار نیز، 
 
ً
تنها با رونق تولید به دســت می آید و طبیعتا
رونق تولید نیــز در گرو صادرات اســت. 
رونق گرفتن صادرات نیز نیازمند دیپلماسی 
اقتصادی یا همان دیپلماسی تجارت است. 
با وجود ضعف های بانک مرکزی و وزارت 
صمت در سال های اخیر که نه تنها از افزایش 
صادرات حمایت نکردند؛ بلکه در خالف 
جهت حمایت از صادرات نیز بودند، ما با 
توانایی اســتان های مرزی و تالش فعاالن 
اقتصادی مان توانســتیم در شرایط تحریم و 
کرونا تا حدودی میزان صادرات  مان را حفظ 
کنیم. با این حال ذکــر نکاتی برای تقویت 

دیپلماسی اقتصادی ضروری است:
1ـ ســفارت خانه های ما باید تقویت شود. 
۲ـ کمیســیون های مشــترک در دولــت 
ســیزدهم باید تقویت شــوند. ۳ـ وزارت 
خارجه و وزارت صمت باید نقش پررنگی 
در این کمیســیون ها داشته باشند.  ۴ـ برای 
صادرات باید یک ســتاد فرماندهی ایجاد 
شود و معاونت اقتصادی وزارت خارجه در 
این ستاد نقش آفرینی کند.  5ـ موافقت نامه 
اوراسیا با تالش و پیگیری روسیه انجام شد، 
اما دولت گذشته در این زمینه بسیار ضعیف 
عمل کرد؛ به گونه ای که هیچ جدیتی در این 
موضوع نداشــته و افرادی که برای مذاکره 
رفتند، بسیار ناشیانه عمل کردند. ۶ـ اگرچه 
طرح شبکه مویرگی عمده فروشی در روسیه 
تدوین شــد، ولی دولت به دلیل حمایت از 
رانت واردات جلــوی اجرای آن را گرفت؛ 
در حالی که در ایــن طرح، اتحادیه ها جان 
می گرفتند، اما اجازه اجرای آن داده نشــد. 
۷ـ دولت سیزدهم برای موفقیت در تجارت 
و صادرات باید روی برنامه های زمان بندی 
شده متمرکز شود. 8ـ دولت باید استخدام 
رایزنــان بازرگانــی را در اولویت خود قرار 

دهد.
از نکات دیگر این اســت که اگر دولت 
ســیزدهم می خواهد صــادرات غیرنفتی 
کشور افزایش پیدا کند، باید کارت بازرگانی 
را حــذف کند تا مــا دیگــر کارتن خواب 
صادرکننده نداشــته باشــیم و شرکت های 
واقعــی وارد کار اقتصادی شــوند. دولت 
گذشــته در حــوزه حمایت از صــادرات 
اشتباهات جبران ناپذیری انجام داد که امید 
است این رویه ها در دولت سیزدهم اصالح 

شود.

 BBBB تقریبا طی سال های اخیر ضریب جینی
در حال افزایش بوده است؛ به گونه ای 
که گفته می شــود شکاف طبقاتی روند 
خطرناکی را در جامعه نشــان می دهد. 
به نظرشــما دلیل اصلــی افزایش عدد 
ضریب جینی چیســت و چه اتفاقاتی 
افتاده که ضریب جینی روند صعودی به 

خود گرفته است؟
درباره تحوالت ضریب جینی چند نکته وجود دارد 
که باید در نظر بگیریم. نکته اول اینکه بررسی کنیم که 
این تغییرات، تغییرات معنادار آماری است یا خیر؟ 
برای نمونه، کاهش ضریب جینی طی دهه  های ۷۰ 
 معنادار اســت و کشور به سمت کاهش 

ً
و 8۰ واقعا

نابرابری رفته است. مشاهدات سال های اخیر نشان 
می دهد، نوسانات خیلی کمی وجود داشته است. 
ضریب جینی طبق آمار یک سال بیشتر و یک سال 
کمتر می شود؛ لذا از این نوســانات کم، نمی توان 
برداشت تغییر مسیر در اقتصاد کشور را داشت. نکته 
دوم این است که همین نوسانات خیلی کوچک هم 
به اوضاع رونق و رکود وابسته است. ما در سال هایی 
که شاهد رونق هستیم، نابرابری نیز افزایش می یابد 
و سال هایی که رکود داریم، نابرابری کمتر می شود. 
البته کمتر شــدن نابرابری خوشحال کننده نیست؛ 
چرا که حتــی اگر نابرابری هم کاهــش پیدا کند، 
این فقرا نیستند که وضع شــان بهتر شده؛ بلکه این 
طبقه متوسط هستند که وضع شان بدتر شده است. 
افزایش نابرابری را که شــما اشاره می کنید به دلیل 
رشد مثبت خیلی کمی بوده که بعد از رکود مشاهده 
کرده ایم و مقدار خیلی جزئی موجب بهتر شــدن 

وضع اقتصادی طبقه متوسط و همزمان بدتر شدن 
وضع فقرا شده اســت. پس باید با دقت بیشتری به 
موضوع کاهش یا افزایش نابرابری ها پرداخت و آن 
را بررسی کرد؛ یعنی باید بدانیم ریشه این نابرابری 
چیست؟ تنها جایی که ما با یک سیاست اقتصادی 
 مشخص، کاهش نابرابری را داشته ایم، طی 

ً
کامال

ســال های 1۳8۹ و 1۳۹۰ و آن هم با اجرای طرح 
هدفمندسازی یارانه ها بود که شاهد کاهش نابرابری 
بودیم، اما این مسئله پایدار نبود؛ چرا که ارزش و اثر 
یارانه ای که پرداخت شده، در طول زمان کاهش یافته 
اســت. با توجه به این موارد، بنده فکر نمی کنم در 
حال حاضر موضوع نابرابری دغدغه اصلی دولت 
یا حتی ما باشــد. دغدغه اصلی ما فقری است که 
متأسفانه به طبقه متوسط هم تسری یافته است؛ یعنی 
ممکن است ما به لحاظ تعاریف جهانی زیر خط فقر 
مطلق نباشیم و فقیر محسوب نشویم؛ ولی نسبت به 
دو سال گذشته خودمان فقیرتر شده ایم. به نظرم این 

نکته مهم ترین بخش ماجراست.

 BBBB به نظرتان چرا در سال های اخیر سطح 
رفاه جامعه رشد نداشته و جاهایی هم 

کاهش یافته است؟ 
ببینید در اقتصاد آنچه رفاه را برای خانوارها حاصل 
می کند، مصرف کاال و خدمات است که از طریق 
درآمد خانوار تأمین می شود؛ اما کل مجموعه اقتصاد 
کشور این کاال و خدمات را تأمین می کند. پس اگر 
تولید کاال و خدمات کشــور بیشتر شود، مجموعه 
رفاه خانوارها بیشتر می شود. حاال با نیروی توزیع، 
بعضی ها از ایــن کاالها و خدمات بیشــتر منتفع 

می شوند و برای بعضی دیگر این اتفاق کمتر می افتد؛ 
ولی در کل آنچه پایه تغییرات رفاه خانوار اســت، 
رشد اقتصادی اســت. در واقع ما نه تنها دوره های 
کوتاه مدت رکود به معنای استفاده نکردن از ظرفیت 
تولید را داریم، بلکه اگر تمام ظرفیت تولید نیز فعال 
شود، تولید کل کشور ما به دلیل اینکه ظرفیت تولید 
کم شده، آن چنان زیاد نخواهد بود. بنابراین، درآمد 
 در مقابل شوک های 

ً
سرانه ما افزایش نیافته و طبیعتا

مشابه کرونا ـ که سراســر دنیا را درگیر کرده است ـ 
آسیب پذیر هستیم. در دوره کرونا کشوری که رشد 
اقتصادی بیشتری داشته باشد و درآمد سرانه بیشتری 
کســب کرده، دچار ضرر می شــود؛ ولی مقاومت 
بیشتری از خودش نشان می دهد. بنابراین به نظر من 
دلیل اصلی فقیرتر شــدن ما، همان رشد اقتصادی 

خیلی کم ما بوده است.

 BBBB در خصوص یارانه نقدی و چگونگی 
پرداخــت آن چه ســازوکاری مدنظر 
شماست؟ به نظرتان این یارانه ها چقدر 
می توانــد در کاهش فقــر مطلق مؤثر 

باشد؟
ابتدا می خواهم بــه یک نکته در این زمینه اشــاره 
کنم. برخی از دوستان با واژه یارانه پنهان در بخش 
انــرژی مخالفند و حذف آن و همزمان پرداخت آن 
به صورت نقدی را مخرب می دانند. من این نقد را 
می پذیــرم و تأکید دارم که ما در منابع انرژی، رانتی 
داریم. بهتر اســت این رانت را استخراج کنیم و به 
روشی آن را توزیع کنیم. همه پیشنهادهایی که مطرح 
می شود، به نوعی استفاده از یک شیوه از توزیع رانت 

به جای شیوه قبلی است. UBI در خیلی از نقاط دنیا 
مطرح می شود. ما اگر رانت انرژی را نداشتیم، باید 
 ما 

ً
UBI را با درآمد مالیاتی تأمین می کردیم. احتماال

در سطحی از توسعه قرار نداشتیم که بتوانیم به راحتی 
UBI را برقرار کنیم، لذا من فکر می کنم کشورهایی 

که به سمت UBI می روند، حداقل از درآمد سرانه ای 
برخوردارند که می توانند از آن مالیاتی را اخذ کنند تا 
بتوانند UBI را برقرار کنند. ولی ما اگر درآمد سرانه 
را نداریم، یک منبع رانتی داریم که می توانیم آن منبع 
رانت را به UBI متصل کنیــم و توزیع رانت خیلی 
برابرانه تری داشته باشیم. یک تجربه در سال 1۳8۹ و 
1۳۹۰ به ما نشان می دهد، با اینکه توزیع یارانه نقدی 
توانست ضریب جینی را کاهش بدهد، ولی فقر در 
سال 1۳۹۰ آن چنان که باید و شاید کاهش شدیدی 
پیدا نکــرد. وقتی وارد جزئیات داده ها می شــویم، 
می بینیم قیمت کاالها بــرای فقیرترین خانوارهای 
ایرانی به شــدت باال رفته است. خانوارهایی که تا 
دیروز به دالیل شرایط درآمدی خود، توانایی خرید 
گوشت را نداشــتند، متقاضی گوشت شده اند؛ اما 
چون ظرفیت تولید باال نرفته، قیمت گوشت افزایش 
یافته است. در این حالت آیا می توانیم بگوییم یارانه 
نقدی مشکل داشته اســت؟ خیر. چون ماجرا این 
اســت که اگر یارانه نقدی تنها یک ســال پرداخت 
شود، ظرفیت تولید را باال نمی برد. خانوار فقیر هم 
 مشتری گوشت می شود 

ً
فقط همان یک ســال مثال

و تقاضا دارد. لذا برای یک ســال نمی ارزد کســی 
عرضه کننده باشد یا اقدام به تولید گوشت کند، اما 
اگر یک نظم پایدار جدید شکل بگیرد، مشکل حل 
می شود. مشکل یارانه نقدی ما این بود که در آن نظم 
پایدار جدید شکل نگرفت. نه در بحث قیمت های 
انرژی کــه وقتی قیمت های انرژی باال رفت، بتواند 
الگوی مصرف را در طول زمان تغییر دهد و نه یارانه 
نقدی به یک منبع تقاضای پایدار برای تقویت عرضه 
تبدیل شــد. پس هر کدام از این طرح های یارانه ای 
از این نظر که فســاد خیلی خیلی کمتــری دارند، 
طرح های ارزشمندی هستند. هر یک از این طرح ها 
برای اجرا به شــرط نظم ثابت نیاز دارند و باید این 
سیگنال را بدهند که قرار است برای دهه ها این طرح 
اجرا شود و ساختارهای جدید را ایجاد کند. در غیر 
این صورت اگر قرار باشد با ساختارهای تولیدی و 
توزیعی قبلی، یک تقاضایی ایجاد شود که با افزایش 
قیمت خنثی شود، مشکالت همچنان وجود دارند. 
در واقع در سال 1۳۹۰ هم به دلیل افزایش قیمت ها، 
پول به سردسته های شبکه توزیع رسید و آنها پول را 
در جیب خود گذاشتند و نتوانستند فقر را آنچنان که 

باید ریشه کن کنند.

بازار

یادداشت 

یکی از راه های افزایش درآمدهای کشور در راستای اداره بهتر 
اقتصاد و تحقق ایران بــدون نفت را می توان افزایش کارایی یا 
بهره وری دانست. آموزش و پرورش ما پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، اگرچه با تغییرات بسیار زیادی مواجه بوده؛ اما هنوز 
انتقادهای فراوانی به نظام آموزشــی کشــور وارد است و نظام 
آموزش و پرورش و دانشگاه های ما متفاوت از نیازهای اصلی 

جامعه ـ از جمله اشتغال ـ حرکت می کنند.
 اشتغال محور شــدن آموزش در نظام آموزشی کشور یکی 
از مواردی اســت که مانع از اتالف منابع کشور شده و به یقین 
می تواند به ارتقای بهره وری نیروی انســانی در بازار کار منجر 

شود.

تحول در آموزش
منهای نفت

به گزارش »راشــاتودی«، مقامــات وزارت اقتصاد روســیه 
می گویند: »اســتخراج ارزهای مجازی با مبانی فعالیت های 
اقتصادی همخوانی کامل دارد و می تواند زمینه اعمال قانون و 
گرفتن مالیــات از آن را فراهم کند، هم اکنون این موضوع بین 
دولت و نمایندگان فعاالن اقتصادی در دست گفت وگوست.« 
الکســی مینا اف، معاون اداره توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت 
اقتصاد روسیه می گوید: »به رسمیت شناختن صنعت استخراج 
ارزهای مجازی به منزله یک فعالیت اقتصادی هم به نفع دولت 
و هم به نفع طــرف مقابل خواهد بود؛ چرا که دولت می تواند 
از طریق دریافت مالیات از آن منتفع شود و مردم هم می توانند 

درآمد خود را قانونی کنند.«

 مالیات بر رمز ارز
شاخص

»ســرکوب مالی« بیان کننده کلیه اقداماتی است که از طریق 
آن، دولت ها منابع مالی را به ســوی خود هدایت کرده تا مبلغ 
بدهی های خود را کاهــش دهند. این مبحث را دو اقتصاددان 
به نام های »مک کینون« و »ادوارد شــا« در سال 1۹۷۳ معرفی 
کردند. این مفهوم شــامل یک یا چندین اقدام دولت، از قبیل 
تعیین سقف برای نرخ سود، ایجاد روابط نزدیک تر بین دولت 
و بانک ها و... است. افزایش پس انداز ملی یک عامل اساسی 
در افزایش ســرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی به شمار 
می آید. مخالفان ســرکوب مالی معتقدند، ایــن موضوع در 
کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه ایجاد 

می کند.

 سرکوب مالی چیست؟
افزوده

موضوع یارانه های پنهان و نقش آن در اقتصاد ایران و نفع نبردن عموم جامعه از این یارانه ها به صورت یکســان، از جمله موضوعاتی اســت که طی دو دهه اخیر 
همواره در محافل کارشناســی و دولت های مختلف محل تصمیمات و اظهارات گوناگون و گاهی متفاوت بوده اســت. برخی حذف این یارانه ها و پرداخت 
مابه ازای آن به مردم را راهکاری بهتر و نزدیک تر به عدالت دانسته و البته برخی دیگر گذران زندگی برخی از دهک های جامعه بدون این حمایت ها و یارانه ها را کاری 
ناممکن می دانند. با توجه به احتمال اجرای طرح هایی از سوی دولت در این حوزه، صبح صادق در گفت وگویی با دکتر مجید عینیان، دکترای علوم اقتصادی از 

دانشگاه شریف و کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده است. 

علی مرزبان
خبرنگار

اقتصادی  رشد 
 پایه رفاه خانوار است

کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با صبح صادق

جلیل جاللی فر
عضو اتاق بازرگانی مشترک 

ایران و روسیه
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 مانع رشد دین و انسان

پس از ظهور اســالم در جزیرةالعرب و 
پا گرفتن اسالم در کشــورهای اطراف و 
معتقد شــدن صدها هزار نفر از انسان ها 
به دین اسالم، دشمنانی که نتوانسته بودند 
اســالم را شکست دهند، خود را در میان 
مسلمانان مخفی کرده و با اسالم ظاهری 

سعی در تحریف دین کردند.
 آنها برخالف آنچه در قرآن نهی شده 
بودند، عمل کردند و کوشــیدند با دروغ 
بســتن به خداوند کار خود را پیش ببرند. 
ایــن روش در بســیاری از مواقــع نتیجه 
مــی داد و مردمی که هنوز به طور صحیح 
آموزه های اســالم را فرانگرفته بودند، با 
ســطحی نگری به ســمت دروغ پردازان 
 رفتند و آنان را با حمایت شــان به قدرت

 رساندند.
 معاویه کســی بود که هر حرکتش را 
به خداوند نسبت می داد و می گفت: »اگر 
خدا نمی خواســت این اتفاق نمی افتاد«! 
به زودی فرقه هایی در اســالم ایجاد شــد 
که از همین تفکر پیــروی کرده و آگاهانه 
در موقعیتی که برای شان منفعت داشت، 
حرفی و حکمــی را به خداوند نســبت 

می دادند.
 اولین کســی که در میــان خالیق به 
خداوند نســبت دروغ داد شیطان بود. او 
پس از طرد شــدن خود را به حضرت آدم 
و حّوا رســاند و گفت: »... پروردگارتان 
شــما را از این درخت نهی نکرده مگر به 
خاطر اینکه ]اگــر از آن بخورید[، هر دو 
فرشته خواهید شد، یا جاودانه ]در بهشت[ 
با  ماند.«)اعراف/۲۰( شــیطان  خواهید 
نسبت دروغ دادن به خداوند توانست آدم 
و حّوا را فریب دهد و مسیر زندگی انسان 

را به کلی تغییر دهد.
 شیطان در کنار دروغ بستن به خداوند 
»قسم« خورد که دل سوز آدم و حّواست. 
امام رضا)ع( می فرمایند: »شیطان به آنان 

چنین گفت:
 »)خدا( فقط شــما را از نزدیک شدن 
به غیر آن نهی کرده و شــما را از خوردن 
آن نهــی نکــرده اســت مگر بــه خاطر 
اینکه ]اگر از آن بخورید[، هر دو فرشــته 
خواهید شــد یا جاودانه خواهید ماند« و 
قســم خورد که من خیرخواه شما هستم. 
آدم و حــّوا تــا قبل از آن کســی را ندیده 
بودند که به دروغ به خدا قســم یاد کند... 
آنها نیز با اطمینان به قســم او از درخت 
خوردنــد. )مســتدرک، ج1۶، ص۷8( 
دلیل آنکه گناه دروغ بســتن و قسم دروغ 
 خوردن این قدر زیاد است، اثرات سوء آن

 است.
 خداوند در قرآن کریم به شــدت این 
رفتار را نهی فرموده و وعده عذاب شدیدی 
برای آن داده است. این رفتار می تواند دین 
و دنیای انسان ها را نابود کند و اعتقادشان 

را از آنها بگیرد. 
دروغ بســتن به خداونــد مبــدأ هــر 
تحریفی در دین و اخالق الهی اســت و 
باالترین ستم به بندگان خداست. نسبت 
دادن حرف هــا و رفتارهــای غیرخدایی 
به خدا، بیشــترین ضربه را به اسالم وارد 
 کــرد و بزرگ ترین مانع برای گســترش 

اسالم بود.
 راه حل قرآن برای مقابله با اثرات سوِء 
حالل کردن حــرام و حرام کردن حالل، 
پاک جلوه دادن و بر حق دانســتن خود، 
تفسیر به رأی دین، ترویج گناه و رفتارهای 
مذموم دیگر تنها تعقل، تفکر و علم پیدا 

کردن است.)مائده/1۰۳(

آیت الله علی ســعادت پروردرباره اهمیت عمل به وظایف در 
مسیر سلوک الی لله  می گوید:

 دل خــود را محکم نگاه دارید و از جوانی در تمام جزئیات 
و امور خود این چنین باشید تا در پیری بتوانید چنین باشید؛ از 
کوچکی این اندیشه را در سر داشته باشید که تمام قدرت ها در 
کف عنایت حق است، هیچ کس نمی تواند اگر خدا نخواهد به 
من صدمه ای زند، من بایــد به وظیفه ام عمل کنم، ولو عالم با 
من دشمن شوند، اگر چنین شدید آن وقتی که به مقام و ریاست 
رسیدید یا آنکه وظیفه بزرگی برای شما پیش آمد، از عمل باکی 

ندارید.

دین

آیه

در طول تاریخ به ویژه چند قرن اخیر و با رشد علم، 
دانشمندان و متفکرانی به عرصه حیات پا گذاشتند 
که قصدشان حل سؤاالت و فهم پیچیدگی های 
عالم بود. فیلسوفان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
تاریخی و... ســعی کردند با طراحی یک مکتب 
یا کشف یک علت ، قواعد زندگی دنیایی را پیدا 
کرده، آن  را علمی کنند و در دســترس بشر قرار 
دهند. قصد ایــن متفکران ایجــاد راهی بود که 
می توانست نحوه صحیح ارتباط گرفتن انسان با 

انسان و انسان با دیگر مخلوقات را آسان کند.
 البته بسیاری از مکاتب فکری در طول تاریخ از 
بین رفت، برخی از آنها به نتایج فاجعه باری رسید 
و برخی دیگر بر زندگی انسان ها اثر گذاشت و آنها 
را در مسیر درست یا غلط قرار داد. گاهی انسان ها 
ندانسته در راهی می روند که مطلوب یک مکتب 
است؛ اما مطلوب آنها نیست. گاهی بشر خود را 
در بن بســت می بیند و نمی داند چه فکر و فردی 
او را در این بن بســت قرار داده و به عکس در راه 

درستی رفته؛ اما راهنما را نمی شناسد.
 متفکرانی که طرحی نو درانداختند و آنان که 
طراحی ها را عملــی کردند، هیچ گاه آن قدر زنده 

نماندند کــه نتیجه عملی شــدن و عملی کردن 
فکرهــا را ببینند تا آن را اصــالح کنند یا مردود 
بشمارند، هرچند مردمی هم که با تبعیت از افکار 
متفکران زندگی شان به مخاطره افتاد، هم اهل فکر 
را ندیدند تا بتوانند سؤاالت شان را از آنان بپرسند 
یا حق شان را بگیرند. به عبارتی یکی از بزرگ ترین 
اشکاالت مکاتب فکری این است که هم در دوره 
حیات متفکران تغییر پیــدا می کند و هم پس از 
حیات شان حرف واحدی در کتاب ها و شرح ها از 

آنان پیدا نمی شود.
 برای نمونه، بودنــد متفکرانی که در جوانی 
نظری داشتند که در سن باالتر نظر خود را تغییر 
داده و افکار قبلی خود را رد کردند و خدا می داند 
که اگر بیشتر زنده می ماندند، این روند چقدر ادامه 
پیدا می کرد؛ اما برخی از متفکران در مواجهه با 
دین سعی در همراهی و ملموس کردن آن داشتند 
و برخی دیگر که نتوانستند همراه باشند، آن  را کنار 

زده و طرح خود را ارائه کردند.
مکتبی که اســالم ایجاد کــرد، هرگونه تغییر 
و تبــدل را انکار کرد؛ پــس حاللش را تا قیامت 
حالل دانســت و حرامش را تا قیامت حرام؛ این 
ماندگاری دلیل بر ضعف مکتب اسالمی نیست؛ 
بلکــه نتیجه قوت آن اســت و اگر جایی تغییری 
به وجــود آمد از ناحیه ضعف دیــن نبود، بلکه از 

پیروان دین اسالم بود.
 اسالم دینی نیســت که بخواهد با خیال بافی 

و رؤیا پــردازی حــرف خود را بزنــد. به عبارتی 
این طــور نبود کــه در دســتورات و تذکراتش از 
زندگی انســان دور باشد و انســان را در فضایی 
غیرقابل درک بگــذارد و از او تکلیفی بخواهد یا 
امرونهی کند؛ یعنی همــان کاری را که متفکران 
و اندیشمندان قبل از اسالم تا صدها سال پس از 
اسالم پیش گرفته بودند، انجام نداد. بله برخالف 
فیلسوفانی که در خانه خود می نشستند و ایده ای را 
طراحی می کردند و وقتی از خانه بیرون می آمدند 
می خواســتند آن ایده را به جامعه و زندگی مردم 

تحمیل کنند، عمل کرد.
 اسالم انسان را به مشاهده، آزمایش، عبرت، 
الگوگیری و عمل دعــوت کرد و از وهم، قیاس، 
خیال و... برحذر داشــت. خداونــد در قرآنش 
مدام تذکر داد که بندگانش تجربه گذشــتگان را 
ببینند، راهی که آنها رفتنــد را نروند، توصیفات 
قرآن را همیشه مقابل دیدگان خود داشته باشند و 
به آن عمل کنند. به عبارتی قبل از آنکه فیلســوفان 
»پوزیتیویســم« بــه عرصه وجود پــا بگذارند و 
تجربه گرایی و بهره از آزمایش و مشاهده را اصل 
بدانند، اسالم این  کار را کرد و زندگی را در تجربه 
تعریف کرد. تاریخ فلسفه تجربه گرایی را در دوره 
فرانسیس بیکن تا دیوید هیوم، آگوست کنت حقه 
وین و... تعریف می کند؛ در حالی که قرآن همان 
کتابی است که از تجربه ها هم بهره گرفته تا انسان 
را آگاه کند. قــرآن از آزموده ها آموزه طرح کرد و 

در اختیار انســان گذاشــت. مکتب اسالمی هر 
اتفاقی را انعکاس یک رفتاری در این دنیا دانسته 
و به بندگان خود هشدار باش داده است که برای 
فهــم قواعد زندگی دنیایــی و رابطه آن با زندگی 

پسادنیایی به مشاهده رو بیاورند. 
هر رفتاری را دارای اثر دانست و برای هر اثر 
عقوبتی تعیین کرد. مکاتبی کــه به دنبال تجربه، 
لمس و فهم با حواس پنجگانه بودند و نتوانستند 
این ابزار را برای دین تصور کنند، از فهم ماهیت 
و حقیقت دین جاماندند؛ زیرا دین از همین ابزار 
برای شــکل گیری خود و همراه کردن انســان با 
خود بهره برد. آیــات متعدد قرآن در مورد تجربه 
دیگران، روایات متعدد در مورد اثر افعال و رفتار 
انسان حول یک محور جمع می شوند و آن تجربه 

و علم اندوزی است. 
اگر یک مکتب فلسفی علمی شدن هر چیزی 
را به آزمودن آن وابســته دانســت، بایــد دین را 
علمی ترین علوم بدانند؛ زیرا دســتوراتش عینی، 
تجربی و آزمودنی است. نتیجه آنکه تجربه گرایی 
نه تنها بد نیســت؛ بلکه خوب هم هست. شک 
کردن نه تنها مذموم نیســت؛ بلکــه ممدوح هم 
هست؛ منتها نه تجربه گرایی صرف و شک گرایی 
مفرط؛ بلکه اســتفاده از تجربه برای رســیدن به 
حقیقت و اتصال به بی نهایت؛ شــک کردن برای 
تحقیق در مورد صحت و اطمینان برای عمل که 

همان شروع دین داری است.

 رابطه اسالم با تجربه گرایی
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

در میان امام زادگان، نظیر حضرت معصومه)س( 
را از نظر علو درجات نداریم. به دلیل خصوصیات 
منحصر به فردی که ایشان دارند. چند دسته سفارش 
در زیــارات ائمه و اولیای الهی داریم. یک دســته 
آنهایی اســت که امام معصوم، سفارش و ترغیب 
به زیارت امام معصــوم دیگری دارند که طبیعی و 
قابل هضم اســت. برای نمونه، تمامی ائمه)ع(، به 
زیارت امام حسین)ع( سفارش کرده اند؛ اما وقتی 
امام معصوم به زیارت امام زاده ای تشویق می کند، 
نشان از شــأن و مقام واالی آن حضرت دارد. تنها 
امام زاده ای که امامان معصوم به زیارت آن ترغیب 
کرده انــد، حضــرت معصومه)س( اســت. امام 
صادق)ع(، امــام رضا)ع(، امام جــواد)ع( و امام 
کاظــم)ع( به زیارت این بانوی بزرگوار ســفارش 
کرده انــد. امام رضا)ع( فرمود: »کســی که فاطمه 
معصومه را زیارت کند بهشت برای او خواهد بود.« 
امام جواد)ع( فرمود: »کسی که قبر عمه ام را در قم 

زیارت کند، بهشت برای اوست.« اگر امام معصوم 
به زیــارت امام زاده ای تأکید بفرمایند، کاشــف از 
مقام واالی آن امام زاده اســت. زیارت ســه نفر از 
امام زاده ها، از جانب ائمه اطهار بســیار تأکید شده 
است. اول زیارت حضرت عباس)ع(، دوم زیارت 
حضرت علی اکبر)ع( و ســوم زیــارت حضرت 
 
ً
امــام رضا)ع( شــخصا فاطمه معصومــه)س(. 
زیارت نامه و آداب زیارت برای خواهرشــان بیان 
کرده اند. آداب زیارت به این دلیل بیان شده است، 
تا شــخص قبل از اینکه به دیدار شخص واالمقام 
می رود، وجودش از آلودگی ها پاک شــده باشــد. 
وقتی حضرت این آداب را بیان می کنند، کاشــف 
از مقــام واالی حضــرت معصومه)س( اســت.  
ســعی کنید خودتان را مقید بــه زیارت حضرت 
معصومه)س( کنید. برکات و آثاری وصف ناپذیر 
در زیارت حضــرت وجود دارد. با معرفت زیارت 
کنید، به گونه ای که گویا همه ائمه را زیارت می کنید. 

تا توســل به حضرت معصومــه)س( وجود دارد، 
نگویید به درب بســته خورده ایم. به جوانان اکیدا 
توصیــه می کنم، دل در گرو محبت خانم حضرت 
معصومه)س( قرار دهند. برای اینکه در زندگی دنیا 
و آخرت به موفقیت برســید، توسل به حضرت را 
فراموش نکنید. والدین اگر نگران عاقبت بخیری 
و آینده فرزندان تان هستید، از حضرت درخواست 
کنید، جوان های تان را به ایشان بسپارید. از حضرت 
بخواهید محبــت اهل بیــت)ع( و توفیق زیارت 
ایشان از شــما گرفته نشود. وجود نازنین حضرت 
معصومــه)س( به قدری دارای امتیــازات واالیی 
است که بسیاری از علما و بزرگان از ایشان استمداد 
و یاری می جســتند. باید دانست عزتی را که خدا 
می خواست در قبر و حرم حضرت فاطمه)س( قرار 
دهند، در قبر حضرت معصومه)س( قرار داده اند؛ 
چون حضرت فاطمه)س(، خودشان می خواستند 

قبرشان مخفی بماند.

 مقید بشوید به زیارت حضرت معصومه)س(
   منبر    

وظیفه به   عمل 
سلوک

 امام  و جامعه
راهنما

حجت االسالم داود مهدوی زادگان: یکی از دالیل ضرورت امامت 
و والیت، وجود تفکرات متحجرانه و خوارجی است؛ چون حامالن 
چنین تفکری دین و احکام دینی را به نفع قدرت های ســلطه گر و 
عافیت طلبان تفسیر به رأی می کنند. اگر والیت در میان نباشد و برابر 
تفسیرهای ناصواب آنان نایستد و از کیان اسالمی دفاع نکند، جامعه 
ایمانی در دامان قدرت های ســلطه گر و حاکمان جور و اشراف و 
عافیت طلبان دنیاپرست گرفتار می شود و با مصائب بی شمار دست 
و پنجه نرم خواهد کــرد؛ چنانکه اصلی ترین مانع جریان خوارج، 
والیت علی بن ابی طالب)ع( بود، او بود که نمی گذاشت تفسیر به 

 رأی ها و تصرف های ابزاری از دین رواج پیدا کند.

پرسش: اگر فردی زمین دومی که مناسب شأن او و مورد نیاز جهت 
ساختمان مسکن برای عائله اوست داشته باشد، ولی در طول سال 
خمسی قدرت ساخت آن را ندارد یا در یک سال نمی تواند آن را 

تکمیل کند، آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟
پاسخ: در عدم وجوب خمس، در زمینی که برای ساخت مسکن 
بدان نیاز دارد، فرقی بین اینکه یک قطعه باشد یا چند قطعه یا یک 
مسکن باشد یا چند مسکن وجود ندارد؛ بلکه مالک، صدق عنوان 
نیاز به آن به مقتضای موقعیت و شأن عرفی وی و همچنین وضع 

مالی او برای ساخت تدریجی آن است.
اجوبة االستفتائات، س903

 مؤونه در مسکن
حکمت

گفتاری از حجت االسالم سیدحسین مؤمنی به مناسبت سالروز وفات فاطمه معصومه)س(

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

ایران 
جوان

نگاهی به تهدید سالخورده شدن 
جمعیت و پیامدهای آن

 بازنگری در روند 
رشد جمعیت

»سیاســت جمعیتی« به همه تصمیمات 
و تدابیری گفته می شــود کــه در رابطه با 
جمعیت یک کشــور از ســوی حاکمیت 
در شــرایط خاص صــورت می گیرد. در 
جمهوری اسالمی ایران نیز مسئله جمعیت 
مهم بوده است. طبق بررسی های صورت 
گرفتــه در ایران، این سیاســت بــا فراز و 
نشیب هایی همراه بوده که گاهی برخالف 
منافــع ملی اعمال شــده اســت. اعمال 
سیاست کاهشی کردن جمعیت، از جمله 
راهبردهای کالن ملی بوده است که امروزه 
آثار منفی آن در جامعه نمایان شده است و 
برای تغییر در سیاست فرزندآوری کمتر و 
نجات کشور از معضل پیری جمعیت، باید 
هر چه ســریع تر اقدامات عملی و قانونی 
صورت گیرد. بنابراین حرکت سن جمعیتی 
کشــور به ســمت پیری تهدیدی است که 
اگر تغییــری در روند آن صــورت نگیرد، 
کشور در آینده با آن مواجه است؛ از این رو 
رهبر معظم انقالب با اشــاره به رونِد رو به 
کاهش جمعیت جوان کشور، خطر بزرگ 
تحدید نســل برای کشور را پیری عمومی 
می دانند. رهبر  معظم انقالب، به اسالمی 
بودن نســخه افزایش جمعیت و روشن و 
ر اسالمی 

ّ
واضح بودن مبانی اسالمی و تفک

در زمینه  جمعّیت و افزایش جمعّیت اشاره 
می کنند و تکثیر و تربیت نسل را از مهم ترین 
معروف ها در نظام اســالمی برشــمرده و 

نسخه »تحدید نسل« را غربی می دانند. 
در مطالعات جمعیت شناســی آهنگ 
رشــد جمعیت از اهمیت بسزایی در رشد 
و توسعه کشــور برخوردار اســت. به این 
ترتیب، آهنگ رشــد جمعیت اگر متعادل 
باشــد، یک فرصت جدی برای کشور به 
جهت وجود نیروی انســانی قوی به شمار 

می آید. 
نکتــه بعدی این اســت که بــا اعمال 
سیاســت های افزایشی در کشــور که در 
قانون اخیــر مجلس تحت عنــوان قانون 
جوانی جمعیــت و حمایــت از خانواده 
پیگیری می شود، باید بر کیفیت جمعیت 
نیز تأکید شــود؛ موضوعی کــه از طریق 
آموزش صحیــح و کارآمــد می تواند رخ 
بدهــد. اینکه جمعیــت زیــاد از حالت 
مصرف کننده به جمعیت فعال و تولیدکننده 
در حوزهای مختلف تبدیل شــود، باید در 
رأس سیاســت های جمعیتی قــرار گیرد. 
پویایی در عمل، پویایی در اقتصاد، پویایی 
در خدمات دهــی و... همگــی از طریق 
نیروی انسانی فعال و با کیفیت امکان پذیر 
است. رهبر معظم انقالب با در نظر گرفتن 
ارزش نیروی انســانی در توسعه پیشرفت 
کشــورها می فرمایند: »برای هر کشوری، 
هیچ ثروتی، هیچ منبع نیرویی ارزشمندتر 
از نیروی انســانی کارآمد و مؤمن و آزاده و 

سرافراز نیست.«

پیش درآمد 

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی

گروه پرونده
صبح صادق

امروزه، اهمیت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جمهوری 
اســالمی ایران به حدی اســت که این موضوع می تواند در آینده 
کشــور را از یک بحران جبران ناپذیر نجات دهد؛ بحرانی که به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقش آن در امنیت، اقتصاد، فرهنگ و 
سیاست به مراتب بیشتر از سایر مقوله ها، تأثیرگذار است. بنابراین 
باید نسبت به تغییر در توازن جمعیتی و افزایش جمعیت سالمندی 

کشور بسیار حساس بود. 
بررســی وضعیت رشد و توسعه جمعیتی در هفتاد سال اخیر 
نشان می دهد، میانگین ســنی ایران از 18 به 33 سالگی در سال 
1400 رسیده است. طبق آمار در سال 1345، میانگین سنی کشور 
حدود 18/6 سال بوده اســت و از این زمان به بعد تا سال 1375 
همچنان زیر 20 سال باقی ماند. در سال 1380 میانه سنی پس از 
سه دهه به 20 سال می رسد و از این سال به بعد روند افزایشی خود 
را طی می کند و امسال به حدود 33 سال رسید. پیش بینی می شود، 

در سال 1430 به رقمی در حدود 47 سال می رسد. 
درصد کهنســالی در جمعیت از سال 1385 روند افزایشی به 
خود گرفته اســت و در سال 1400 به 6/7 درصد و 30 سال پس 
از آن، یعنی در ســال 1430 به 23/5 درصد می رســد. همچنین 
در حالی که نسبت کهنسالی به کم ساالن شاخص بین سال های 
1335 تــا 1380 همواره بین 7 تا 13 درصد نوســان می کند، در 
ســال 1385 به 20 درصد رسیده اســت و روند افزایشی خود را 
به ســرعت ادامه می دهد و در فاصله سال های 1420ـ1415 این 
رقم به باالترین حد خواهد رسید.)ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، 

علمی و فرهنگی کار و جامعه ـ شماره 169(
مجلس شورای اسالمی با درک بحران جمعیت که با رویکرد 
فرزند کمتر ـ زندگی بهتر در دو دهه اخیر به وجود آمد، قانونی تحت 
عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رســاند. 
دبیر کمیته خانواده  کمیسیون فرهنگی مجلس شورای در خصوص 
نحوه چگونگی تصویب این طرح می گوید: »از سال گذشته قانون 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به صورت طرح در دســتور 
کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت و براساس اصل 85 این طرح 
به صورت تخصصی به کمیسیون مشترک سپرده شد؛ سپس در 
کمیسیون مشترک با برگزاری بیش از 85 جلسه مشترک و 7 هزار 
ساعت بحث کارشناسی توسط شورای نگهبان تأیید شد و توسط 
رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور رسما ابالغ شد.« طبق 
این قانون، رئیس جمهور ملکف است که نهاد تخصصی مدیریت 
جامع مدیریت کشــور را به عنوان ســتاد ملی جمعیت تشکیل 
بدهد و با همکاری نهادهای ذی ربط نســبت به تهیه برنامه عمل 
با تقسیم کار ملی اقدام کند. در طرح مذکور مفاد زیادی از جمله 
در زمینه ناباروری، حمایت از زوج های جوان برای فرزندآوری، 
تحت پوشش بیمه قرار گرفتن زوجین نابارور و هزینه های درمانی، 
غربالگری و... به چشم می خورد. اهمیت این قانون به حدی است 
که عده ای از کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند اجرای این قانون 
بدون شک شرایط موجود را تغییر خواهد داد و روند بهتری برای 

کشور اتفاق خواهد افتاد. 

 B حمایت از خانواده  
طبق گفته »احمد راستینه هفشــجانی« نماینده مردم شهرکرد در 
مجلس شــورای اســالمی، قانون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیــت در چند بخش همچــون جوانان در آســتانه ازدواج یا 
زوجیــن جوان، درمان زوجین نابارور و پیشــگیری از ناباروری، 
حمایت های دوران بارداری و شــیردهی، مزایای تولد هر فرزند 
و چندقلو بودن فرزندان، مزایایی برای خانواده های دارای فرزند، 
حمایــت از مــادران در چند بخش )حمایت از عمــوم مادران، 
حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل، حمایت از مادران دانشجو و 
طلبه( و تسهیالت اقتصادی، افزایش 7/5 برابری حق عائله مندی 
به مدت پنج سال که این موضوع کمک بزرگی برای خانواده های 
پرجمعیت خواهد بود، اختصاص وام 50 میلیون تومانی ودیعه، 
تأمین 50 درصد ودیعه مســکن 70 متری شهرهای باالی 500 
هزار نفر و 100 متری سایر شــهرها برای دانشجویان و طالب، 
خرید یا ســاخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن 
با بازپرداخت 10 ساله، افزایش محدوده سنی در استخدام جدید 
یک ســال به ازای تأهل، تأسیس مراکز مشــاوره مبتنی بر سبک 
زندگی ایرانی ـ اســالمی در مراکز آموزش عالی و فرهنگ سازی 
درخصوص ازدواج و...، از جمله موادی اســت که در این قانون 

مورد نظر دیده شده است.

 Bمنتقدان چه می گویند؟
منتقــدان به قانون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت معتقدند، 
این قانون ضمانت اجرایی ندارد. همچنین طبق ســنوات گذشته در 
اجرای قانون به خصوص قســمت مربوط به مشوق های اقتصادی 
همواره سخت گیری های صورت می گیرد که برای نمونه می توان به 
وام ازدواج اشاره کرد که سبب دلسردی طیفی از مردم به ویژه جوانان 
از طرح های حمایتی شده است.  عده ای دیگر به موضوع غربالگری 
در این قانون ایراد گرفته اند. بانکی پور، رئیس کمیســیون مشــترک 
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پاسخ به منتقدان گفته 
است: »متأســفانه چند جریان همراه با سوء نیت و تعارض منافع با 
قانون در حال خلق روایت های نادرست از قانون به نام قانون هستند 
و سعی می کنند تا با تخریب وجهه قانون آن را در عمل در اجرای آن 
تضعیف کنند. افرادی که در تجارت 10 هزار میلیاردی سقط جنین و 
غربالگری دست دارند و مجریان و مبلغان سیاست های ضد جمعیتی 
و افرادی که به هیچ وجه نمی خواهند سر سازگاری با خانواده داشته 

باشند، از این دسته هستند.«

 B امکانات رفاهی برای مادران
قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیشترین تمرکز را به 
جهت اهمیت و نقش مادران در تشکیل خانواده و فرزندآوری، روی 
مادران دارد. حسین مروتی، عضو کمیته مطالعات جمعیت شورای 
عالی انقالب فرهنگی معتقد اســت: »یکی از تدابیر طرح این است 
که امنیت شغلی را برای مادران کارمند فراهم می کند که همین مسئله 
بخشــی از نگرانی این مادران را کاهش می دهــد. در این مورد بنده 
می توانم شهادت بدهم که یکی از دغدغه های اساسی تهیه کنندگان 
قانون، موضوع عدالت بوده.« در ماده 13 آمده است، یارانه فرزندان، 
در خانواده های دهک های 1 تا 4 حداقل ســه فرزندی غیر شاغل در 
دستگاه های دولتی، سه برابر خواهد شد. بیمه مادران خانه دار دارای 
سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری هم 100 درصد تأمین خواهد 
شــد و زوج های نابارور تحت پوشــش بیمه قرار می گیرند. در واقع 
امکانات رفاهی که برای مادران در نظر گرفته شــده، به این صورت 
است: 1ـ تأمین فضای مناســب برای رفع نیازهای نوزادان در اماکن 
عمومی2 ـ اصالح تعرفه ها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی3ـ 
زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان های دولتی برای افراد 4ـ تخفیف 
20 درصدی دوره های آموزشی تربیتی و هنری کانون پرورش فکری 
5ـ بهبود کیفیت محیط زایشگاهی6ـ توسعه و تجهیز شیرخوارگاه ها 
7ـ مرخصی زایمان 9 ماهه 8ـ کاهش ســن بازنشســتگی مادر 9ـ 
اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار 

و 10ـ عدم جواز تعدیل مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار و... . 

 Bجمع بندی
مؤلفه جمعیت تأثیر بسزایی در قدرت ملی دارد و به نوعی جمعیت 
زیاد تولیدکننده قدرت برای کشــور محسوب می شود. در واقع اگر 
کشــوری دارای جمعیت جوان و پویا باشد، مؤلفه ای مهم در رشد 
اقتصادی و حتی زیربنای آن را در اختیار دارد. به همین دلیل بسیاری 
از کشورهای صنعتی و توسعه یافته نظیر آلمان، ژاپن، آمریکا، هلند 
و... با وجود اســتفاده بهینه از نیــروی کار همچنان به دنبال افزایش 
فرزندآوری و جوانی جمعیت هستند؛ چراکه به خوبی می دانند پیری 
جمعیت موجب تضعیف اقتصادی آنان خواهد شــد.  تغییر توازن 
جمعیت در کشور باعث شــده است که دشمن از این موضوع ابراز 
خوشحالی کند. در همین زمینه برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر 
چند سال پیش در جایی گفته است: »از فکر حمله پیش دستانه علیه 
تأسیسات هسته ای ایران دوری کنید و گفت وگوها با تهران را حفظ 
کنید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع نظام 
کنونی نیست.« تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
اگرچه اقدامی دیر هنگام بوده است؛ ولی امید است که بتواند روند 
جمعیت را تغییر دهد و در جهت بهبود شاخص های جمعیتی کشور 
تأثیرگذار باشد. نکته بعدی این است که دشمن و نفوذی های داخلی 
با هجمه رسانه ای موضوع فرزندآوری را به وضعیت بد اقتصادی ربط 
دادند و با ترســاندن مردم به هزینه های فرزند در زندگی پرداختند. 
در حالی که در عالم واقعیت، این یک گزاره غلط و اشــتباه است، به 
طــوری که در بین ثروتمندان که هیچ گونه دغدغه مالی ندارند، تک 
فرزندی یا نداشتن فرزند به یک فرهنگ غالب تبدیل شده است. در 
حالی که مناطق کم درآمد کشــور خانواده ها بیشترین فرزندآوری را 
دارند. بنابراین انتظار می رود که قانون مذکور با یک پیوست رسانه ای 

قوی در جامعه مطرح شود.

 نیروی
پیشبرنده

اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟

 رضا حمیدی 
خبرنگار

کارشناســان، تحلیلگران و پژوهشگران می گویند روند کاهشی 
نرخ رشــد جمعیت به مرحله هشدار رســیده است. بازخوانی 
سخنان رهبر معظم انقالب در یک دهه اخیر نیز نشان می دهد، 
تغییر این روند یکی از مطالبات و دســتورات مهم ایشــان بوده 
اســت؛ اما به دلیل مسکوت گذاشــتن سیاست های جمعیتی 
ابالغی رهبر معظم انقالب از سال 1393 و برخی بی تدبیری ها 

خطر از آنچه می پنداریم، به ما نزدیک تر است! 

 B پشت پرده 
کاهش نرخ رشد جمعیت

چرا وضعیت نرخ رشــد جمعیتی در کشــور از ابتدای انقالب 
تاکنون به شدت افول کرده است؟ چه سیاست هایی در پشت پرده 
 چرا برخی نمی خواهند 

ً
این کاهش جمعیت وجود دارد؟ اصال

دغدغه های رهبر معظم انقالب و محققان جمعیتی مورد توجه 
قرار گیرد؟ شاید آن روز که خیلی ها تصورش را هم نمی کردند 
که امروز باید شــاهد روزگاری باشــیم که جمعیت سالمند در 
حــال افزایش و نــرخ موالید رو به کاهش اســت و دیر یا زود به 
کشوری سالخورده مبدل می شویم که دیگر توان تولید و چرخش 

چرخ های اقتصادی را نخواهد داشت. 
با بازگشــت به گذشته و مرور روزهای آغاز انقالب و ناتوانی 
دشــمن در ســاکت کردن انقالب چه از طریق ورود مستقیم و 
تهدید و ترور و چه از راه تحمیل جنگی که به دفاعی مقدس مبدل 
شد، به واقعیتی بی بدیل پی خواهیم برد و آن، اینکه دشمن قسم 
خورده انقالب که خــود را در مقابل انقالب ایران ناتوان یافت، 
در پی یافتن راه های دیگر برای اقدام علیه ملت ایران بود و به این 
حقیقت پی برد که مهم ترین سرمایه یک سرزمین، نیروی انسانی 
آن است و چنانچه نیروی انسانی جوان و مولد در کشوری نباشد، 
آن ســرزمین از درون متالشی می شــود. همین حقیقت بود که 
اســتکبار را به یکباره دلسوز کشورهای پر جمعیت شرقی کرد و 
انواع و اقسام شعارهای کنترلی جمعیت را تولید کرد تا از طریق 
نفوذ فرهنگی و تغییرات فرهنگی ناشی از ترویج زندگی غربی و 

البته غفلت مسئوالن به اهداف شوم خود دست یابد.

 B پیشینه 
تحوالت جمعیتی 

اما اینکه سیاســت تحــوالت جمعیتی کشــور از کی و چگونه 
در کشــور اجرایی شد، باید از اینجا شــروع کرد که تغییر نگاه 
ســبک زندگی، انتظارات را از زندگی و شرایط اقتصادی تغییر 
داد. ایــاالت متحده که بعد از انقالب صنعتــی در غرب رفاه و 
مؤلفه های بهداشــتی و پزشکی اش رشــد کرده بود، بدون آنکه 
متوجه شود ناگهان با پدیده هایی تحت عنوان انقالب خانوادگی 
و انقالب روابط جنسی روبه رو شد؛ یعنی کارکرد خانواده تغییر 
کرد و تعریف جامعه از خانواده و ساختار آن دچار تحول شد. به 
دلیل به هم ریختگی های فرهنگی و تغییر نگرش، خانواده ها دچار 
انقالب و تحول شــدند و این همان عامل اصلی افول و ســقوط 
شــدید شــاخصه های جمعیتی در غرب بود؛ اما سیاستمداران 
غربی دیر متوجه این امر شدند و زمانی فهمیدند که جوامع غربی 
از پنجره جمعیتی عبور کرده بودند و وقتی به خودشــان آمدند، 

دیدند دیگر ساختار قدرتمند جمعیت را ندارند. 

 Bسیاست های 
 دوگانه غرب 

از طرفی کشورهای شــرقی و به طور مشخص دنیای اسالم این 
نهاد قدرتمند سیاســی و اقتصادی، یعنــی جمعیت را به خوبی 
در اختیار داشــتند، لذا برای اینکه بتوانند پایه های تمدنی شرق 
را متزلزل کرده و در مقابل پایگاه انســانی خود را قوت بخشند، 
استانداردهای دوگانه ای را وضع کردند و با به استخدام درآوردن 
نهادهــای بین المللی درصــدد این برآمدند کــه در آن واحد به 
کشــورهای خود برای افزایش جمعیت و زاد و ولد کمک کرده 
و در مقابل کشــورهای شــرقی را برای کاهش نرخ رشد و زاد و 
ولد توجیه کنند. مفهوم جنگ جمعیتی از همین جا شکل گرفت 
و بسیاری از کشورهای شــرقی در این پروژه قرار گرفتند. ایران 
هم در صندوق جمعیت ســازمان ملل و در نشستی که سازمان 

بهداشت جهانی در قاهره مصر در 1994 برگزار کرد، تعهد کرد 
که نرخ رشد جمعیت خود را کاهش دهد و این همزمان با دولت 

سازندگی شد. 
اولین سرشــماری ایران بعد از انقالب در سال 1365 انجام 
شد که نشان داد نرخ رشد جمعیت مان 3/9 درصد و نرخ باروری 
هم شش فرزند به ازای هر زن است؛ لذا با کمک نقشه غربی ها 
و بی توجهی مسئوالن به این مهم سیاست های تنظیم خانواده در 
ســال های 1365 و 1366 کلید خورد و خیلی زود وارد عرصه 
فرهنگ ســازی به عنوان مهم ترین عرصه تأثیرگذاری و حصول 

نتیجه شد.

 B ورود 
به فاز فوق سالمندی 

درست است که برنامه ریزی دشمنان خارجی در تحوالت بنیادین 
جمعیتی بســیار مؤثر بود، اما در کنار این تصمیمات داخلی با 
هدفگذاری پنج ســاله برای کاهش نرخ زاد و ولد بود. آنقدر این 
رفتار سریع، غیر کارشناسانه و رصد نشده، انجام شد که به جای 
آنکه بعد از پنج سال نتایج این سیاست رصد و بررسی  شود، 25 
ســال بدون رصد ادامه پیدا کرد تا جایی که ایران را که همیشه از 
جوان ترین کشــورهای جهان بوده، در آستانه ورود به ابر بحران 
جمعیت قرار داد و امروز در آســتانه ورود به فاز فوق ســالمندی 

جهان هستیم.
در حقیقت نقشــه غرب برای کاهش نرخ زاد و ولد و رشــد 
جمعیتی کشورهای شــرقی جهان و البته غفلت و بی توجهی ها 
در داخل کشور ما را نیز وارد تله جمعیتی کرد و امروز در مقطع 
پایانی پنجره جمعیتی قرار گرفته ایم و اگر تغییری رخ ندهد، این 

فرصت برای همیشه از دست خواهد رفت.

 Bاز کاهش تولد 
 تا تله باروری 

آمارهای مرکز آمار ایران حکایت های تلخی از سقوط شدید نرخ 
رشد جمعیت و کاهش باروری در ایران روایت می کند. بر اساس 
این آمارها که در سرشماری ســال 1365 به ازای هر والد شش 
فرزند بوده است، برای سال 1398 به ازای هر والد به 1/7 فرزند 
کاهش یافته است و عنوان می شود با ادامه این روند جامعه ایرانی 

به زودی در تله باروری گرفتار می شود.
به روایت مرکــز آمار ایــران، میزان بــاروری کل ایران بین 
سال  های 1390 تا 1398 افت و خیزهایی را تجربه کرده است. 
این شــاخص در نیمه نخست دهه ٩٠ با شــیب مالیمی رو به 
افزایش گذاشــته، به گونه  ای که از 1/75 فرزند در ســال 1390 
به حدود 2/07 فرزند در ســال 1396 رســیده است. سپس این 
شاخص رو به کاهش گذاشته و در سال 1398 به میزان 1/8 فرزند 
کاهش یافته است. براساس داده های سازمان ثبت احوال کشور، 
تعداد والدت های ثبت شده در سال 1390 برابر با یک میلیون و 
٣٨٢ هــزار و ١١٨ تولد بوده که در ســال 1395 به یک میلیون و 
٥٢٨ هزار و ٥٣ تولد افزایش یافته اســت، اما تعداد والدت در 
کل کشــور از ســال 1395 تا 1398 روند کاهشی داشته و سال 
گذشته هم تعداد موالید به یک میلیون و ١٩٦ هزار و ١٣٥ والدت 
کاهش یافته است.  شواهد نشان می دهد، تعداد موالید و متولدان 
در کشور طی چهار سال )1394 تا 1398( از یک میلیون و 570 
هزار نفر به یک میلیون و 196 هزار کاهش یافته است یعنی 370 

هزار نفر از متولدان کشور در سال کم شده است.
شاخص جایگزینی جمعیت در سال 1394 حدود 2/11 بود. 
سال 1395 به 2/08 رسید و سال 1396 به 1/98 کاهش یافت. 
سال 1397 این شاخص 1/88 شد و سال 1398 به 1/7 رسید و به 
گفته کارشناسان و جمعیت پژوهان به زودی به زیر این عدد تنزل 
می یابد و این ایران اسالمی را در خطری جدی قرار خواهد داد. 

حاال با وجود همه کم کاری ها و بی تدبیری های مســئوالن و 
دولت های گذشته و پاسکاری طرح جوانی جمعیت در مجالس 
گذشته، با روی کار آمدن دولت و مجلس انقالبی، طرح جوانی با 
هدف کمک به رشد نرخ جمعیتی در کشور در مجلس به تصویب 
رســیده اســت و این زمینه به وجود آمده است که روند کاهشی 

فرزندآوری تغییر کند.

  فرصت 
وبهپایاناست ر

راه های جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیتی

ملیحه زرین پور
خبرنگار

برداشتنموانعفرزندآوری
  بررسی اهداف قانون »جوانی جمعیت«

 در گفت وگوی صبح صادق با صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت 

 BBBB با توجه به دغدغه های بســیاری که در حوزه افت نرخ رشــد  
جمعیتی ایران وجود داشــته، تا کنون چــه طرح هایی در این 

خصوص مصوب شده و به کجا رسیده است؟ 
 قانون »جوانی جمعیت« نخستین قانون مصوبی است که با هدف حمایت 
از فرزندآوری خانواده ایرانی تصویب می شود؛ تاکنون قانونی با این رویکرد 
و هدف نداشــته ایم. ما پس از دو دهه تالش در دوره پهلوی دوم برای کنترل 
جمعیت، به انقالب رسیدیم و بعد از انقالب هم سیاست های جمعیتی اعمال 
نشــد و در واقع در زمینه سیاست های جمعیتی خأل وجود داشت تا اینکه در 
سال های 1364 و 1365 به اولین سرشماری پس از انقالب رسیدیم.  پس از 
این سرشماری حرکت به سوی سیاست کنترل جمعیت و کنترل موالید اتفاق 
افتاد و قانون تنظیم خانواده در ســال 1373 تصویب و سیاست های کنترلی 
آغاز شــد. در نهایت، از سال 1390 هشــدارهای رهبری شروع شد و سال 
1391 این هشــدارها در ســخنرانی عمومی و در جمع مردم مطرح شد. در 
سال 1393 سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقالب به قوای 
سه گانه و مجمع تشخیص ابالغ شد؛ اما از آن زمان تاکنون هیچ قانون مصوبی 
نداشته ایم و طرحی که در مجلس نهم و دهم در دست اقدام بود نیز هیچ وقت 
تصویب نشــد. در نهایت، ما امروز اولین قانون حمایت از فرزندآوری را در 

طول تاریخ ایران با عنوان قانون »جوانی جمعیت« داریم.

 BBBB کلیــات طرح »جوانی جمعیت« مصوب مجلس چیســت  
و شــامل چه مواردی اســت؟ در این طرح بــرای حمایت از 
فرزندآوری خانواده های ایرانی چه راهکارها یا مشــوق هایی 

تعیین شده است؟
قانون »جوانی جمعیت« در واقع 74 ماده و دو راهبرد کلی دارد. نخســتین 
راهبرد، اعطای مشــوق های اقتصادی اســت که بیشــترین مواد را به خود 
اختصاص داده اســت. دومیــن راهبرد فرهنگ ســازی، یعنی تغییر نگرش 
اجتماعی و عمومی به فرزندآوری است؛ عالوه بر این سعی شده است موانع 

قانونی و فرهنگی این مسئله برطرف شود.
مشوق های اقتصادی، شامل تخفیفات و معافیت های مالیاتی، مرخصی ها، 
هدایا، تسهیالت بانکی و... است. در حوزه فرهنگی نیز دستگاه های فرهنگی 
و رسانه ها موظف شدند فضای کلی جامعه را به سمتی ببرند که فرزندآوری 
در خانــواده و جامعه بــه ارزش اجتماعی مبدل شــده و فرزندخواهی یک 

فرهنگ عمومی  شود.  این روح کلی قانون »جوانی جمعیت« است که هدف 
نهایی اش رفع موانع در حوزه فرزندآوری است.

 BBBB در روزهای اخیر فضاسازی هایی درباره این طرح صورت گرفته 
است؛ نظر شما در این باره چیست؟

عده ای قصد دارنــد اینگونه القا کنند که این قانون نوعی دخالت در تصمیم 
شخصی خانواده ها و ورود به حریم شخصی افراد است؛ درحالی که اینطور 
نیست و این قانون تنها درصدد رفع موانع فرزندآوری برای خانواده هایی است 

که به فرزندآوری تمایل دارند.

 BBBB آیــا در تدوین این طــرح از تجارب دیگر کشــورها در حوزه  
مشوق های فرزندآوری هم استفاده شده است؟

قانون »جوانی جمعیــت« برگرفته از تجارب مثبتی اســت که در برخی از 
کشــورهای دنیا اجرایی شده است. باید گفت بیش از 65 درصد کشورهای 
دنیا از سیاســت های جمعیتی بهره می گیرند؛ لذا تجــارب موفق و ناموفق 

بسیاری در این خصوص وجود دارد، اما آنچه مورد توجه است اینکه در اغلب 
موارد سیاست هایی که دو راهبرد اقتصادی و فرهنگی را توأمان پیش برده اند، 
موفقیت آمیز بوده اســت. البته شاخصه ها و متغیرهای دیگری هم در میزان 
 
ً
موفقیت این سیاست های جمعیتی دخیل بوده؛ ولی راهبردهای موفق معموال
شــامل دو راهبرد اقتصادی و فرهنگی اســت. قانون مصوب شده »جوانی 
جمعیت« هم مبتنی بر همین تجــارب جهانی و البته برگرفته از گزاره هایی 
است که از پیمایش های ملی و تحقیقات و مطالعات دقیق جمعیت شناختی 

در کشور شکل گرفته و طراحی شده است.

 BBBB این طرح قرار اســت چطور اجرایی شــود، چه ضمانت های  
اجرایی دارد و چه زیرســاخت هایی بــرای اجرای آن باید مهیا 

شود؟
خوشبختانه این قانون از پشتوانه خوبی برای اجرایی شدن برخوردار است و 
نویسندگان طرح و نمایندگان مجلس تأمین اعتبارات و ضمانت های اجرایی 
الزم را در این قانون گنجانده اند. بر اساس متن قانون محل تأمین هزینه های 
آن مشخص شده است، بنابراین می توان گفت به تأمین اعتبار بسیار نزدیک 
است. دومین مســئله ای که اجرایی شدن این طرح را ضمانت می کند، این 
اســت که این قانون باید به عنوان روح حاکم بر همه تصمیمات و اقدامات 
مدیران و نهادهای مختلف کشور باشد و اگر هر مدیری طبق موادی که در این 
قانون دیده شده است، از اجرای این قانون استنکاف کند، مرتکب جرم شده و 
مجازات خواهد شد. در واقع در این قانون هم محل تأمین اعتبارات دیده شده 
و هم اجرا نشدن آن جرم انگاری شده و ضمانت اجرا برایش دیده شده است.  
نکته دیگری که ما را به اجرایی شــدن این قانون امیدوار می کند، پیوست 
رسانه ای و توجه به اقناع ســازی جامعه است که در این طرح گنجانده شده 
است. با اجرایی شدن این پیوست فهم همگانی و عمومی در جامعه نسبت 
به اهمیت مسئله جوانی جمعیت تغییر کرده و یک اراده ملی و عمومی، مانند 

دوره تنظیم خانواده شکل می گیرد.
 بر این اســاس می توان امیدوار بود که قانون مجلــس ذیل این اراده ملی 
بتواند الگوی فرزندآوری را در جامعه اسالمی ایران تغییر دهد.  در خصوص 
زیرساخت های الزم برای اجرای طرح »جوانی جمعیت« هم باید گفت، 
به هر صورت برای اجرای آن زیرساخت های قانونی، اعتباری و اقتصادی 
بسیاری آماده است و اینطور نیست که به لحاظ قانونی و اعتباری مانعی 

برای اجرای آن وجود داشته باشد.

افت نرخ رشد جمعیت در ایران اسالمی یکی از موضوعات دغدغه مندی است که سال های سال است مورد توجه رهبر معظم انقالب بوده است؛ امری که به تازگی زنگ خطری هولناک را در عبور از 
پنجره های جمعیتی به صدا در آورد و سبب تصویب طرحی به نام »جوانی جمعیت« در مجلس شد. برای واکاوی بیشتر این مصوبه مجلس، »صبح صادق« با »صالح قاسمی« دبیر مرکز مطالعات 

راهبردی جمعیت کشور گفت وگویی داشته که در ادامه می خوانید.

فاطمه علوی
خبرنگار

نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ بر حسب میزان تحصیالت زوج ها در مناطق روستایی کشور  نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ بر حسب میزان تحصیالت زوج ها در مناطق شهری کشور 

میانگین سن ازدواج مردان و زنان از سال ۱۳۴۵تا۱۳۹۵ نرخ رشد جمعیت در مناطق شهری و روستایی کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵
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حکومت دست نشانده حکومتی است 
که پشتوانه حمایتی خود را نه در میان 
ملت ســرزمینش، که در دیار بیگانگان تعریف 
کرده اســت. حکومــت پهلــوی از جمله این 
حکومت هاســت که هیچ گاه نتوانســت پایگاه 
اجتماعی برجســته ای برای حمایت از خود در 
میان ملت ایران بیابد؛ از ایــن رو همواره دیوار 

بلندی بین مردم و دربار پهلوی وجود داشت. 
حکومت پهلــوی از درد و رنج مردم، از فقر 
و فالکت آنان، از ســفره هایی که روز به روز در 
کشــورش کوچک تر می شد، از محرومیت ها و 
فشارهای اجتماعی، از خفقان و اختناق داخل 
جامعــه، و به مــوازات همه آنهــا از فرهنگ و 
اعتقــادات و باورهای دینی مردم خود بی اطالع 
بود. شاه و درباریان با جامعه ای که بر آن حکومت 
می کردند، فاصله زیادی داشتند؛ به همین دلیل 
وقتی خاک ایران را تجزیه می کردند، وقتی قانون 
منسوخ شده کاپیتوالســیون را احیا می کردند و 
دست آمریکایی ها را در ارتکاب هر جنایتی در 
داخل ایران باز می گذاشتند، وقتی برای اتخاذ هر 
تصمیم مهم سیاسی یا اقتصادی در سطح کالن 

کشور با مستشاران بیگانه مشورت می کردند و از 
سفرای انگلیس و آمریکا دستور می گرفتند، برای 

دیدگاه مردم کمترین ارزشی قائل نبودند. 
»ویلیام شوکراس« نویسنده انگلیسی کتاب 
»آخرین سفر شاه« در ســطرهای پایانی کتاب 
خود به عنوان نتیجه گیری از این مجموعه 5۶۰ 
صفحه ای نوشت: »... او )شاه( موضوع را درک 
نکرد. با اینکه بهترین فرصت ها را داشت. تا سال 
1۹۷۶ هرکس را که با شــیوه های او مخالفت 
می کرد بی رحمانه مجــازات می کرد. درک او 
از ملت خودش ضعیف بود و نتوانســت دامنه 
نارضایتی های عمومــی را که موجب روی کار 
آمدن حکومــت روحانیون و نابــودی خودش 
گردید، بفهمد. وقتی شــاه ســقوط کرد قاطبه 
ملت از فرط شــادی به رقص آمدند. او همواره 
ارتباط های شخصی و باالتر از هر چیز، خانواده 
فاسد و بی خاصیت خود را قبل از نیازمندی های 
ملت قرار مــی داد. به دنبال همین دلخوشــی 
بی اساس بود که بی رحمانه ترین حمالت به رژیم 
پهلوی آغاز گردید. سرنگونی او به این علت بود 
که متحدانش به ویژه آمریکایی ها و انگلیسی ها 
که ایران را ســنگ زیربنای منطقه می دانســتند 
او را در این اعتقاد تشــویق کرده بودند که فقط 
 او به 

ً
شــخصیت او در ایران اهمیت دارد. طبعا

این نتیجه رســید که آنان هیــچ گاه وی را ترک 
نخواهند کرد. وقتی در نتیجه اشتباهاتش دنیا از 
 گیج و حیران شد که چرا 

ً
او روی گردان شد، واقعا

وفاداری های شخصی که آن همه رویش حساب 
می کرد، مالک عمل بیشــتر سیاستمداران دنیا 

نیست.«

مردم با  بیگانه 
   دهلیز    

فضای رقابت انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
1۳88 پیــش از نام نویســی رســمی داوطلبــان و 
مشخص شدن نامزدهای اصلی با فعالیت زودهنگام 
برخی نامزدهــای احتمالــی آغاز شــد. ارزیابی 
وضعیت کلی، سنجش اولیه میزان مقبولیت، محک 
زدن نامزدهــای احتمالی، تالش بــرای ائتالف و 
اجماع، شــناخت آرایش جریان رقیب و نامزدهای 
آن و نقاط ضعــف، قوت و فرصت آنها، بررســی 
میزان مقبولیت ها، شناســایی نارسایی ها و استفاده 
از ظرفیت مطمئن برای رقابت و پیروزی، از جمله 
اهداف ورود زودهنگام به موضوع انتخابات بود که 

 از سوی جریان دوم خرداد دنبال می شد. 
ً
عمدتا

جریان دوم  خرداد در پی شکســت در انتخابات 
گذشته، دچار آشفتگی شــدیدی شد؛ به نوعی که 
نگرانی نســبت به عمیق تر شدن شــکاف و از هم 
پاشــیدگی این جریان و فراموش شدن آن در عرصه 
سیاست و قدرت قوت گرفت. نبود گزینه شاخص 
در این جریان که قدرت رقابت با نامزد اصولگرایان 
را داشته باشد، نگاه ها را بار دیگر به سوی سیدمحمد 
خاتمی جلب کرد.  خاتمی که دو دوره ریاست قوه 
مجریه را با حمایت جریان دوم خرداد تجربه کرده 
بود و همچنان از سوی برخی احزاب این جریان به 
عنوان یکی از محوری ترین سران این جناح سیاسی 
و رهبر اصلی دوم خردادی ها شــناخته می شد، با 
نظر برخی از ســران این جریــان، تصمیم گرفت 
برای نامزدی در انتخابات با طرح پیش شــرط های 
»تفاهم با ملت بر سر خواسته های شان« و »امکان 
عملی کردن برنامه هایش« یک بار دیگر شانس خود 
را امتحان کند؛ پیش شرط هایی که از سوی برخی 
افراد و گروه های دوم خردادی نیز غیرمنطقی و سبک 

توصیف شد.
تصمیم اولیه خاتمی زمانی بود که هنوز از آمدن 
میرحسین موسوی نشانی نبود و رایزنی ها با او بدون 
نتیجه و تا حدی بیانگر تکــرار رایزنی در دوره قبل 
بود که در نهایت با پاسخ منفی موسوی روبه رو شد. 

فضای حاکم بر جریان دوم خرداد، از رقابت خاتمی 
با احمدی نژاد در انتخابات دهم حکایت داشت. 

خاتمی نیز بــا همین باور، با انجام چند ســفر 
 فعالیت های انتخاباتی خود را شروع 

ً
استانی عمال

کرد. اطمینان نداشتن وی از آمدن یا نیامدن موسوی 
سبب شــد که ادبیات او حتی پس از اعالم حضور 
در انتخابات نیز ادبیاتی دوپهلو، کنایه آمیز و شبهه آمیز 

باشد. 
خاطره کســب رأی هــای بــاالی ۲۰ میلیونی 
در انتخابــات خــرداد ۷۶ و 8۰ از ســوی خاتمی 
این تلقی را قوت می بخشــید که »بیرون ماندن از 
قدرت« همچنان می توانــد »محبوبیت« وی را در 
نزد دوم خردادی ها حفظ کند؛ ضمن اینکه رقابت 
با احمدی نژاد نیز خطر بزرگی بود که شکســت از 
رقیب می توانست به منزله مرگ سیاسی باشد و در 
حالت خوش بینانه، موفقیت با رأی پایین نیز پایانی 
بر »خود بالیدن« او و هم قطارانش به شمار  می آمد. 
نگاه واقع بینانه به صحنه رقابت در دوره هفتم و 
هشتم نیز نشــان می داد در دو دوره پیشین، خاتمی 
در فضایــی خاص با حریفانی نــه چندان قدرتمند 
رقابت کرد؛ اما اکنون در مقابل پدیده انتخابات نهم 
قرار دارد که حریفان بسیار قدرتمند و با سابقه ای را 

پشت سر گذاشته و کارنامه خوب و برجسته ای در 
نزد ملت ایران در طول چهار سال مدیریت اجرایی 
کشور دارد. این مسائل، تردید های خاتمی را تشدید 
می کرد و شاید دلیلی بر به کارگیری ادبیات دوپهلو 

از سوی وی بود.
خاتمی پس از مدتی از اجرای ســناریوی تردید 
و بازی »آمدن یا نیامدن« و »یا من و یا موســوی«، 
باالخره با اصرار عناصر و گروه های دوم خردادی، 
روز ۲۰ بهمــن ماه حضور خــود را در رقابت دهم 
اعالم کرد. مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی 
 
ً
سازمان مجاهدین در این باره می گوید: »وی شخصا
مایل به نامزد شــدن نبود و در نهایت براساس خرد 

جمعی تصمیم گرفت.« 
وی تنها پس از ســه ســفر انتخاباتی به شیراز، 
یاســوج و بوشهر که با استقبال بسیار کم و غیر قابل 
قبول روبه رو شد، متوجه شد آنچه از صحنه انتخابات 
برایش ترسیم کرده اند، واقعیت ندارد و شرایط دوران 
دوم خرداد به سر آمده اســت و از آن »محبوبیتی« 
که نزدیکانش همواره در گــوش او نجوا می کنند، 
خبری نیســت.  اعالم نامزدی میرحسین موسوی 
در اســفندماه 1۳8۷ بهانه مناســبی بود که خاتمی 
خود را از دام مشــارکت ـ مجاهدین خالص کند و 

با وجود اصــرار اعضای مجمع روحانیون مبارز بر 
ماندن، انصراف خود را از صحنه انتخابات با صدور 
اطالعیه ای در آخرین روزهای ســال اعالم کند. در 

بخشی از این بیانیه آمده است:
»حال که جناب آقای موسوی به صحنه آمده اند، 
با اجتنــاب از هرگونه گفتار یــا عملی که موجب 
تفرقه باشــد، نیاز به ایجاد فضای شاداب وحدت و 
همدلی است. هر عملی که به تشتت آرا و اختالف 
نظر خواستاران »تغییر« ـ در هر جبهه و جناحی که 
باشند ـ بینجامد، در پیشگاه خداوند و نزد مردم قابل 

گذشت نخواهد بود.
من به حکــم وظیفه اخالقی و بــرای پرهیز از 
هرگونه پراکندگــی در آرا و با ایمان کامل به توان و 
مرجعیت مردم که »میزان« رأی آنان اســت و باید 
آرای شــان در حد امکان به نقطه واحدی سوق داده 
شود، از صحنه نامزدی انتخابات کنار می کشم تا به 
یاری خداوند تغییر و بهبود اوضاع بهتر و کم هزینه تر 
در دسترس قرار گیرد و با این کار می کوشم تا امکان 
بهره برداری ســوء را از کســانی که پیروزی خود را 
در القای اختالف و نیز تشــتت آرا در جبهه گسترده 

خواستاران تغییر می جویند، بگیرم.
بر این پایه از همه افراد و شخصیت  ها و گروه  های 
فعال در عرصــه انتخابات می خواهــم با تأکید بر 
موازین اخالقی و پرهیز از واکنش  های احساسی راه 
را بر هرگونه پیش داوری و سوء تفاهم ببندند و چشم 
اندازی نو برای تأثیرگذاری در سرنوشت انتخابات 
پیش رو بگشایند. به برادران عزیزم آقایان کروبی و 
موســوی نیز صمیمانه عرض می کنم که مدبرانه و 
دلسوزانه صحنه را با تفاهم چنان مدیریت کنند که 
خدای ناخواسته به تفرقه و تشتت نینجامد و می دانم 
کــه این عزیزان همه تالش خود را در این راه به کار 

خواهند برد، ان شاء الله.«
خاتمی پــس از کناره گیــری از رقابت، تمامی 
توان و تالش خود را برای پیروزی موســوی به کار 
بســت و در جریان فتنه عمیق و مدیریت آشوب در 
کنار موسوی و کروبی حضوری فعال و مؤثر داشت 
و در مواردی خود به نوعی طــراح، صحنه گردان و 

تحریک کننده بود.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 موافقان و مخالفان 
قانون اساسی

سرانجام پیش نویس قانون اساسی 
نهایی شــد و در تاریــخ ۲۴ آبان 
1۳58 انتشار عمومی یافت تا مورد مطالعه و 
نقد و بررسی مردم قرار بگیرد و البته طبیعی 
بود که با موافقان و مخالفان مواجه شــود. 
مخالفــان همان هایــی بودند کــه در حین 
تصویب قانون هم دیدگاه های خود را اعالم 
کرده بودند، اما این بار با شــدت و پافشاری 
بیشــتری ایــن دیدگاه ها را در رســانه های 
مختلف منتشر می کردند. حزب جمهوری 
اســالمی، از جمله احــزاب موافق قانون 
اساسی بود که اعضای آن در مجلس خبرگان 
نیز حضور داشتند. این حزب طی بیانیه ای 
اعالم کرد:  »مجلس خبرگان پس از سه ماه 
تالش و فعالیت فوق العاده، کار پر مسئولیت 
تدوین قانون اساســی را با موفقیت به پایان 
رسانید... قانون اساسی جمهوری اسالمی 
که با الهــام از قوانین حیات بخش اســالم 
تدوین شــده، مترقی ترین قانون اساســی و 
باالترین نمونه برای همه ملل جهان به ویژه 
مستضعفان خواهد بود. قانونی است که در 
آن اصول متعالی معنویت، عدالت اجتماعی 
و اقتصــادی، آزادی، اســتقالل و کرامت 
انســانی تثبیــت گردیده اســت.« در میان 
موافقان، گروه هایی چــون نهضت آزادی، 
جبهه ملی و حزب ملت ایران حضور داشتند 
که ضمن حمایت از کلیت قانون اساسی، به 
وجود نقایص و معایبی اشاره داشتند. برای 
نمونــه، حزب ملت ایــران در تاریخ ۷ آذر 
1۳58 در آستانه رفراندوم اعالم کرد: »قانون 
اساسی با وجود فصل های مترقی و مردمی، 
به نحــوی تنظیم نشــده کــه در برگیرنده 
خواســت های تاریخی ایرانیان و دگرگون 
سازنده راستین بنیادهای روابط اجتماعی و 
اقتصــادی جامعــه باشــد.«  در این میان 
بیانیه هایی نیــز به نام اقــوام و قومیت های 
مختلف صادر می شــد که اغلب از سوی 
اهالی کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا و 
سایر مناطق سنی نشین کشور بود که بر تأخیر 
در همه پرســی قانون اساســی بــه منظور 
تجدیدنظر در آن تأکید داشت. دسته دیگری 
که موضــع مخالــف داشــتند، گروه های 
ســلطنت طلب و گروه های چپ بودند که 
 با قانون اساسی مخالف بودند. برای 

ً
رسما

نمونــه، حزب ایــران دیدگاه هایــش را در 
روزنامــه اطالعات مــورخ ۷ آذر 1۳58 به 
چاپ رسانده که در بخشی از آن آورده است: 
»در ۲8 سال اخیر دشمن شماره یک ملت 
ایران امپریالیسم آمریکا به جنگ آمد و همه 
چیز ما را دستخوش تطاول و تجاوز قرار داد. 
این دشــمن خانه زاد که هیچگاه از روحیه 
امپریالیستی دست برنداشته، امروز در یک 
مقطع حســاس و بحرانی تاریــخ، ما را در 
تنگنای باریک گیر انداخته و با سوء استفاده از 
احساســات پاک مذهبی می خواهد از راه 
تحمیل قانون اساسی ارتجاعی، آزادی های 
ما را پایمال و دستاوردهای انقالب مقدس و 
خونیــن ملت مــا را نابود کنــد.« در بیانیه 
بلندباالیی که حزب خلق مســلمان صادر 
کرد نیز آمده است: »در مراجعه به متن تهیه 
شــده در مجلس خبرگان که قرار است به 
رفراندوم گذاشته شود، مالحظه می شود که 
نــه تنها این وضــوح و صراحــت در مورد 
حاکمیت ملت به چشــم نمی خورد؛ بلکه 
متن مزبور با ایرادات و تناقضات و ابهامات 
گوناگون خود فاقد مشــخصات الزم برای 
اطالق نام قانون اساسی به آن است.«  دیدگاه 
گروه های کمونیستی، مانند حزب توده نیز در 
روزنامه های مختلف درج شد که مخالفت 
اصلی شان با محوریت یافتن والیت فقیه در 
قانون اساســی بود؛ قانونی کــه با حمایت 

اکثریت مطلق آرای ملت ایران همراه شد.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
»اقتصاد« و »جنگ« دو روی یک سکه  هستند که 
این وابســتگی به ویژه در قرن بیستم بیش از پیش 
خود را نشــان داده است. در جوالی سال 1۹۴۴ 
در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم بود که ۷۳۰ 
نماینده از ۴۴ کشــور جهان در نشســت پولی و 
مالی ســازمان ملل متحد در یکــی از هتل های 
تفریحی ایالت نیوهمشایر آمریکا گرد هم آمدند 
تا برای ایجاد یک سیستم ارزی خارجی واحد و 
کارآمد و جلوگیــری از کاهش رقابتی ارزش پول 
و افزایش رشد اقتصاد بین المللی توافق کنند. در 
همین نشســت بود که صندوق بین المللی پول، 
بانک توســعه جهانی را افتتاح کرد.  کشورهای 
امضا کننده موافقت کردند با ســود اندکی ارزش 
پول خود را در برابر دالر ثابت نگه دارند. سیستم 
ارزی در آن زمان بر اســاس رابطه بین دالر و طال 
)یک دالر آمریکا مســاوی بــا ۰/888۶۷1 گرم 
طال( عمل می کرد. سیســتم ارزی بین المللی که 
در نشســت برتن وودز توافق شد، سه اصل نرخ 
ثابــت ارز، قابلیت تبدیل و پذیرش دالر به عنوان 
ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره داشــت. بدون شک، 
برتری دالر در پیوند با جنگ جهانی دوم شــکل 
گرفت و اگر آمریکا پیروز جنگ نبود، امکان این 
برتــری برای دالر هم فراهم نمی شــد. طراحان 
اصلی این سیستم، اقتصاددانان مشهور، از جمله 

»جان مینارد کینز« انگلیســی و »هری دکســتر 
وایت« اقتصاددان ارشد بین المللی وزارت خزانه 
داری ایاالت متحده بودند. کینز امیدوار بود بتواند 
یک بانک مرکزی قدرتمند جهانی به نام »صندوق 
تحقق پایدار« و یک ارز ذخیره بین المللی جدید به 
نام »بانکور« تأسیس کند. همکار او هری دکستر 
وایت تالش کرد تا به جای ایجاد نرخ ارز مبادالتی 
جدید، صندوق وام دهی ارزان   تری ایجاد کرده و 
نقش دالر آمریکا را در معامالت توسعه دهد. در 
نهایت، سیستم ایجاد شده از ایده های هر دو فرد، 
به خصوص طرح  هری دکستر وایت استفاده کرد.

این نظام نوین بین المللی ارزی که بر اساس آن طال 
از پشتوانه پول ملی حذف می شد، از سال 1۹۴5 
تا 1۹۷۳ اجرا می شد. در ســال 1۹۷1، به دنبال 
سخنرانی نیکســون، رئیس جمهور وقت آمریکا 
مبنی بر شناور اعالم کردن نرخ دالر و قطع رابطه 
دالر و طال، دوران طالیی برتن وودز اول به پایان 
رسید. نیکسون در ســال 1۹۷1 این موافقت نامه 
را باطــل کــرد و از آن زمان دیگــر دالر آمریکا 
قابل تبدیل به طال نبود. در این مقطع سقوط برتن 
وودز اول رقم خورد و هر چند که دالر کماکان در 
بسیاری حوزه ها نقش مســلط را ایفا می کرد، از 
آن به بعد سیســتم نرخ ارز متفاوتی در دستور کار 

صندوق بین المللی قرار گرفت.

   حافظه    

دالر یت  محور
سناریویی برای سلطه اقتصادی بر جهان

  رئیس دولت اصالحات تاریخ
رفت نیامده، 

انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  ـ ۹
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پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 
1۳88 و وقوع فتنه  پیچیده طراحی شده 
از سوی دشمنان قسم خورده انقالب که با جهاد 
تبیین و تنویر افکار عمومی مردم و مدیریت داهیانه 
رهبر معظم انقالب و دلســوزی و سنگرنشــینی 
انقالبیون چشم فتنه کور شد و خیال خام براندازی 
نظام بار دیگر چون حبابــی در اذهان مدعیان آن 
ترکید، شیخ محمود امجد در گذار از این فتنه نمره 
درخــور شــأن و جایگاه اخالقــی و علمی خود 
دریافت نکرد. وی با ایــن ناکامی بزرگ به جای 
بازگشــت از بیراهه ای که در آن قــرار گرفت، به 
درخواست پسرش، محمد امجد در سال 1۳۹۰ 
به مالزی رفت که محل سکونت او بود و در آنجا 
جلســاتی را برگزار کرد. دوری امجــد از ایران 
موجب شد تا دسترسی دلسوزان و عالقه مندان به 
وی بسیار کم شــود؛ از این رو در آن دوره هایی که 
وی در خارج از کشــور حضور داشت، سخنان و 
مواضع تندروانه ای را بیان کرد که بر ســرعت و 

زاویه انحرافش افزود. 
در آن ایام، برخی از سایت ها از قول وی درباره 
خروجش از ایران نقل کــرده بودند که وی گفته 
اســت من به نشــانه اعتراض به وضع موجود از 
ایران خارج شــده ام! اما با وجود این ادعا، وی به 
ایران بازگشت و در رمضان سال 1۳۹۲ در تهران 
در آزادی کامل مراسم مذهبی سخنرانی و احیای 
لیالی ماه مبــارک رمضان را برگزار کرد. محمود 
امجد در رفتاری متعارض با ادعاهای خود درباره 
وجود ظلم و موانع آزادی در ایران، در سال 1۳۹۴ 
برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات خبرگان 
رهبری نام نویسی کرد. محمدعلی آهنگران که از 

نزدیکان و اثرپذیران تربیتی کالس های اخالق وی 
بوده و خود را مرهون روشنگری های دوران گذشته 
شیخ امجد می دانســت، در مورد انگیزه شرکت 
وی در انتخابــات این گونه می نویســد: »از خود 
ایشان شنیدم که در جریان انتخاب مرحوم آیت الله 
منتظری به قائــم مقامی رهبری، چگونه آیت الله 
العظمی بهاءالدینی با این انتخاب مخالفت کردند 
و به والیت و رهبری آیت الله خامنه ای بشــارت 
دادنــد. روز ثبت نام در خبــرگان ۹۴ از خودش 
شنیدم که می گفت برای حمایت از رهبری وارد 
صحنه انتخابات شده است.« اما این ادعا بسیار 
زود رنگ باخت. شورای نگهبان برای کسانی که 
اجتهاد آنها محرز نیســت، امتحانی تدارک دیده 
بود که در صورت قبولی و احراز بتوانند در معرض 
آرای عمومی مردم قــرار بگیرند. محمود امجد 
به علت شــرکت نکردن در جلسه امتحان احراز 
اجتهاد رد صالحیت شــد و به این اقدام به همراه 
همفکرانش اعتــراض کرد. از دیگــر رفتارهای 
متناقض با سلوک انقالبی ادعایی محمود امجد، 
صدور پیام تسلیتی است که وی در پی درگذشت 
مسعود امیرارجمند، رئیس ســازمان اطالعاتی 
منافقین مستقر در پاریس به همراه افرادی همچون 
عبدالکریم سروش، محســن کدیور، عبدالعلی 
بازرگان، حســن یوسفی اشکوری و... خطاب به 
داریوش امیر ارجمند، مشاور میرحسین در سال 
1۳88 و متهــم فراری از کشــور صــادر کرد. با 
وجود این رفتارهای چالشی، جلسات سخنرانی 
و کالس هــای درس وی تعطیــل نشــد و حتی 
همســرش پس از رحلت، در ســرداب امامزاده 

صالح به خاک سپرده شد.

   فراز و فرود محمود امجد  ـ 5

سعه صدر نظام اسالمی

   ریزش ها    

 پروژه های نفوذ در گروه های سیاسی 
از برنامه های ثابت بیشتر سرویس های 
اطالعاتی اســت. در این میان، ســازمان های 
اطالعاتی سیا، کا.گ.ب، موساد، ام.آی.۶ رتبه 
اول ایــن موضــوع هســتند. هر یــک از این 
ســازمان ها برای نفوذ شــیوه های خودشان را 
داشته اند. مزیت ســرویس اطالعاتی و امنیتی 
اتحاد جماهیر شــوروی ســابق )کا.گ.ب(، 
ایدئولــوژی  بــود.  آن  ایدئولــوژی  ویژگــی 
مارکسیستی که در بین جوانان در کل جهان از 
جمله ایران نفوذ یافته بود، بســتر طبیعی برای 
ارتباط با شوروی در شکل دهی گروه های تحت 
نفــوذ بــود؛ بــه همیــن دلیل احــزاب چپ 
مارکسیستی ایران بی استثنا تحت نفوذ کا.گ.ب 
بودند. در این میان، حزب توده نمونه کامل این 
نفوذ است؛ از همین رو این حزب همواره منافع 
شــوروی را بر منافع ملی چه قبل و چه بعد از 
انقالب ترجیح مــی داد.  احســان طبری، از 
مؤسســان و ایدئولوگ های حزب توده و عضو 
کمیته مرکزی و هیئت سیاسی حزب در مقاله ای 
در روزنامه »مردم« نوشت: »ما به همان ترتیب 
که برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و علیه 
آن ســخن نمی گوییم باید معترف باشــیم که 
شــوروی هم در ایران منافع جدید دارد. باید به 
این حقیقت پی برد که مناطق شمالی ایران در 

حکم حریم امنیت شــوروی اســت و عقیده 
دسته ای که من در آن هستم این است که دولت 
بــه فوریت بــرای دادن امتیاز نفت شــمال به 
روس ها و نفت جنوب به کمپانی های انگلیسی 
و آمریکایی وارد مذاکره شود.«)الموتی، 1۹۹1: 
۶1( بــا وجود ایــن، رهبران حــزب توده طی 
ســالیان طوالنی همکاری با شوروی به تدریج 
محور اصلی شبکه جاسوسی کا.گ.ب در ایران 
را تشکیل دادند که تا روزهای پایانی حکومت 
پهلوی و حتی پس از انقالب ادامه داشت.  پیش 
از انقالب، بســیاری از اعضای حزب پس از 
کودتــای ۲8 مرداد 1۳۳۲ متواری شــده و به 
شــوروی رفته بودند. در ســال های پایانی دهه 
1۳۴۰ عالوه بر اعضای حزب توده، طرفداران 
سایر گروه های چپ، نظیر چریک های فدایی 
خلق نیز به شــوروی مهاجرت کردند. حضور 
آنها در شوروی بیش از پیش آنها را عامل وابسته 
مأموران کا.گ.ب کرد. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی همه این افراد به ایران فرستاده می شوند 
و مأمور کا.گ.ب در تهران نیز موظف بود تا از 
آنها برای منافع و موقعیت شوروی استفاده کند. 
به گفته »والدیمیر کوزیچکین« افســر ارشــد 
سابق سازمان کا.گ.ب در ایران: »کلیه اعضای 
کمیته  مرکزی حزب توده حقوق بگیر مســکو 
بودند.«)طلوعی،1۳۷۰: ۲۶5( سرانجام بر اثر 
پیگیری نهادهای اطالعاتی جمهوری اسالمی 
ایران، اسرار ارتباط شبکه مخفی نظامی حزب 
توده با کا.گ.ب کشــف و طی عملیاتی تحت 
عنــوان »امیرالمؤمنیــن علی)ع(« دســتگیر 

می شوند.
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وه های سیاسی نفوذ در گر
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خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-12

 حرمت اعانه بر اثم

 در راستای شناخت اهمیت، ضرورت و 
کارکرد قواعد فقه سیاسی در جهت دهی 
صحیح به اندیشه سیاســی اندیشمندان 
و فقهای مســلمان اعم از شیعه و سنی، با 
دو قاعده »مصلحــت« و »عدم والیت« 
محّمدکاظم یزدی آشــنا 

ّ
از منظر ســید

شــدیم. در این نوشته قاعده  دیگری را که 
از مهم ترین قواعد فقه سیاسی در مکتب 
فکری مرحــوم یزدی به شــمار می آید، 

بررسی می کنیم. 
از دیگــر قواعــد مهم فقه سیاســی 
»حرمت کمک به گنــاه، تجاوز و ظلم« 
است. شــاید بتوان گفت بیشترین کاربرد 
این قاعــده در فقه در بحــث از تبعیت و 
پیروی از جائر، کمک به حکومت جور، 
کمک به دشمنان و اعانه به انجام مفاسد 
اجتماعی اســت. بدیهی است که مفهوم 
اعانــه یا کمــک، همانند اثــم و عدوان 
مصادیق زیادی دارد و قاعده به طور عموم 

همه مصادیق را شامل می شود.
شــیخ انصاری از این قاعده در بحث 
حرمت معامالت همراه با قصد منفعت 
حرام استفاده کرده و ســید نیز به پیروی 
از وی و در حاشــیه بر مطالب او به وفور 
قاعده مزبور را مستند خویش قرار داده و 
مواردی از قبیل فروش انگور برای ساختن 
شــراب و فروش چوب برای ساختن بت 
یا آالت لهو و لعب را حرام دانسته است. 
شیخ انصاری علت این حرمت را چنین 
بیان می کنــد: »الّن فیه اعانة علی االثم و 
العدوان«؛ چون در این امور، کمک به گناه 
و تجاوز وجود دارد. البته سید صدق اعانه 
بر اثم را دلیل بر بطالن معامله نمی داند و 
برای موارد بطالن دالیل دیگری را مطرح 

می کند.1
ایشــان مســتند این قاعده را عالوه بر 
َوی َو 
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تحف العقــول می داند کــه در ارتباط با 
»معایش العباد« اســت. به اســتناد این 
قاعده، حکم موضوعاتــی، نظیر تبعیت 
از حاکم جائر، کمــک معنوی و مادی به 
جائر، تأیید جائــر در قالب های مختلف 
حتی در قالب شــکایت بردن نــزد او و 
دادخواهی از او که نوعی رسمیت دادن به 
اوست، روشن می شود. به عالوه سید در 
بحث از مستحقان زکات نیز معتقد است، 
اگر دادن زکات به مستحق کمک به گناه او 

شود، اعطا جایز نیست.۲
به اعتقاد ســیدیزدی، حتی خدمت به 
یکی از سران و امرای دولت جائر اگر اعانه 
بر اثم به شمار آید، حرام است. عالوه بر 
این موضوعــات، در موضوعات جزئی 
همانند رشــوه دادن یا وقف نیز این قاعده 
حضور دارد، چه اینکه سید پرداخت رشوه 
را به دلیل همین قاعده حرام می شمارد یا 
وقفی را که قصد کمک به گناه را به همراه 
داشته باشد، صحیح نمی داند، همچنین 
ســفری را که بــه قصد کمک بــه جائر 
 انجام شــود حرام و نمــاز در آن را تمام 

می داند.۳ 
بنابراین، مفهوم »اعانه بر اثم و عدوان« 
هرگاه نسبت به هر موضوعی صدق کند، 
حکم حرمت را برای آن می آورد و اینکه 
موضوع آن شــخصی باشد یا جمعی، در 
حوزه سیاست باشد یا در حوزه های دیگر 

تمایز برای اصل حکم ندارد.
منابع: 

1 ـ ســیدمحمدکاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب، ج 
1، ص 5۰.

۲ـ همو، عروة الوثقی، ج ۲، ص ۳1۹.
۳ـ روح الله شــریعتی، اندیشــه سیاســی آیت الله 

سیدمحمدکاظم یزدی، ص۶5.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

در نوشــتار قبلی ســخن اصلی بر ایــن بود که 
معنا به مثابه نظــام باورمندی و آگاهی بیناذهنی، 
توانایی به حاشــیه راندن ضدارزش ها و کاستن 
از فرسایش ســرمایه اجتماعی را دارد و با اینکه 
پدیده ای زنده در جامعه ایران به شــمار می آید، 
اثرگذاری بیشترش وابسته به صدارت آن است؛ 
یعنی کنش گــران عرصه سیاســت، از بازیگران 
صاحب قــدرت، تا بازیگــران موافق و مخالِف 
در راه قدرت باید نظــام باورمندی و آگاهی های 
مشــترک جامعه ایران را مورد توجه قرار دهند و 
در باب صدرنشینی آن اندیشه کنند. این سخن به 
این معناست که صدرنشینی معنا وابسته به قدرت 
و عرصه سیاست است، اما موضوع را به هیچ وجه 
 همین ساده انگاری 

ً
نباید ساده انگاشت. اساســا

یکــی از چالش های مهم عدم منزلت و صدارت 
معنا در جامعه ایران اســت. نظام معنایی جامعه 
ایران مؤلفه هایــی ثابت دارد کــه در مواجهه با 
رخدادهای سیال بیرونی، دچار تغییر و تحوالتی 
می شود و آنچه مهم اســت، چگونگی حفظ آن 
ثوابت یا روزآمد کردن آنها در چنین وضعیت هایی 
است. در اینجا پای قدرت به میان می آید و هرچند 
قدرت در جامعه پخش است، اما باید دید کانون 

قدرت در جامعه ایران کجاست؟

 Bعنصر اجرایی 
 و صدرنشینی معنا

وابســتگی صدرنشــینی معنا به عنصــر قدرت 
خود به پیــدا کردن کانون قدرت در جامعه امروز 
ایران متکی اســت و به نظر می رسد این کانون، 
همان دولت حکومت یــاGovernment( ( و قّوه 
مجریه اســت. دولت مهم ترین بازیگر در جامعه 

دیــروز و امروز ایران بوده و خواهد بود؛ یعنی هم 
رویکردهــای حمایتی و هم غیرحمایتی پیرامون 
اندیشه و رفتار دولت ها در ایران شکل می گیرد و 
در عرصه قدرِت ایران بیشترین سهم را نگرش ها، 
گفتارها و کردارهای له یا علیه دولت ها تشــکیل 
 صحیح 

ً
می دهند و این امر واقعیتی است که الزاما

نیست. نادرستی این موضوع وقتی آشکار می شود 
که نگاهی دوباره به چیستی قّوه مجریه می اندازیم. 
قّوه مجریه ـ به زبان ساده ـ وظیفه اجرای قوانین و 
سیاســت ها را برعهده دارد و در حیطه اختیارات 
خود باید بر اجرای قانون اساســی نظارت داشته 
باشــد. به این ترتیب ماهّیت اصلی قّوه مجریه با 
عمل و اقدام برای عاّمه مردم ســروکار دارد و نزد 
عامه مردم معیشــت و اقتصــاد مهم ترین انتظار 
اســت. وقتی می بینیم قّوه مجریه بیشترین سهم 
را در عرصه سیاســت دارد و محور قدرت است 
و از آن طرف نظام معنایی در هر جامعه ای جز با 
اتکا به قدرت نمی تواند اثربخش باشد، معنای آن 
این است که با توّجه به وظایف قّوه مجریه، نظام 
معنایی جامعه ایران بیشتر ماهّیت کارکردگرایانه به 
خود گرفته است و کارکردگرایی که از ماده گرایی 
و تجربه گرایی نشئت می گیرد، در صورت تبدیل 
شــدن به پدیده ای غالب، نظــام معنایی جامعه 
ایران را از سرچشمه های خود دور می کند. به این 
ترتیب، عنصر قدرت، به عنوان عامل صدرنشینی 
معنا، به گونــه ای کانونّیت یافته اســت که نظام 
معنایی جامعه را با هزینه دور شــدن از محتوا و 
سرچشــمه های اصلی آن صدارت می بخشــد. 
بنابرایــن هرچند قدرت را بایــد به عنوان عنصر 
صدارت معنا پاس داشــت، اما درباره چگونگی 

کانونّیت آن باید به تغییر فکر کرد.

 B عنصر تغییر 
کانونّیت قدرت

دشواری تغییر چگونگی کانونّیت عنصر قدرت، 
نباید ما را از سخن گفتن در این باب باز دارد و البته 

شکافتن بنیان های این چگونگی پیمودن این راه را 
آسان می کند. کانونّیت یافتن قدرت در قّوه مجریه 
و قرار گرفتن نظام معنایی جامعه تحت الشــعاع 
این رخداد، نتیجه غلبه زبان بر اندیشه است. زبان 
هنگامه عینّیت یافتن اندیشه است و اندیشه وقتی از 
رهگذر زبان به جهان واقع می پیوندد، می تواند به 

هوّیت تجربی و مادی آلوده شود. 
در قرن بیســتم و بعــد از مصائب جنگ های 
جهانی، متفکران آلمانی که دولت شان بیشترین 
ســهم را در ایجاد این مصائب داشت، به مقوله 
زبان روی آوردند تــا جایی که »هایدگر« زبان را 
خانه وجود و »گادامر« آن را مســاوی با اندیشه 
دانست. تصّور بر این بود که از درون این تأکیدات 
فضای گفت وگویی حاصل می آید و طرفین منازعه 
در هر جامعه و سرزمینی از راه گفت وگو مسائل 

خود را حل خواهند کرد.
 این تصّور در جامعــه ایران نیز بازتاب یافت 
و همچنان ســهم مهمی از فضای فکری بخشی 
از نخبگان ایرانی را تشــکیل می دهد، حال آنکه 
این نوع محورّیت یافتــن زبان چند نتیجه در پی 
داشته است: اول: گفت وگو وضعّیتی لغزنده میان 
استدالل و خطابه است و وقتی در کانون توّجه قرار 
رم و 

ُ
گیرد و منجی وضع موجود قلمداد شــود، ف

صورت بر محتوا و ماده غلبه می یابد، وجه خطابی 
زبان ارجحّیت می یابد و از آنجا که خطابه یک فن 
است، قّوت یافتن آن، عقالنّیت فنی و تکنیکی را 
بر صدر می نشاند. نتیجه این وضعّیت دور شدن از 
سرچشمه های نظام معنایی و گزینش کردن معنا از 

طریق قدرت خواهد بود. 
دوم: در نتیجه میــدان داری زبان و گفت وگو، 
عقالنّیت عامه بیشــتر مورد اتکا قرار می گیرد و 
از آنجا که عقالنّیت عامه بیش از همه رویکردی 
مادی و معیشــتی دارد، به این ترتیب زبان رنگ 

مادی و کارکردی به خود خواهد گرفت. 
این چنین اســت که قدرت حاصــل از زبان، 
قدرتی متکــی به کارکــرد خواهد بــود. با این 

همه خطا خواهــد بود که هدف این نوشــتار را 
محدودسازی زبان بدانیم، بلکه باید نگاهی دیگر 

به زبان داشته باشیم.
 برخالف آنچه گادامر می گوید، زبان مساوی 
با اندیشــه نیســت، بلکــه معبر و ابــزار ظهور 
اندیشــه اســت. زبان در ذات خود فاقد موضوع 
ف اندیشــه در آن به دور شدن از معنا 

ّ
است و توق

می انجامد، از همین روســت که وقتی شــاهکار 
گادامر، یعنی حقیقت و روش را می خوانیم، بیش 
از اینکه به معنا دســت یابیم، به سیاســت ورزی 
 می رسیم و غایت هرمنوتیک فلسفی او به سیاست

 می انجامد.
به این ترتیب پیوند زبان و سیاســت ـ که یک 
پیوند طبیعی اســت ـ قدرت را مساوی با قدرت 
اجرایی، کارکــردی، فّنی و تکنیکــی می کند و 
نظام معنایــی جامعه را رنگ مادی و معیشــتی 
می بخشــد. با این همه گریــزی از این وضعّیت 
نیست. نه می توان و نه باید به محدودسازی زبان 
فکر کرد؛ بلکه تنها چاره در آشکارکردن محتوای 
قدرت و زبان و آشنازدایی از آنهاست و صدارت 
معنا در همین فرآیند اتفاق می افتد. صدارت معنا 
را می تــوان با تأکید بر حــوزه فرهنگ، ضرورت 
حمایت دولــت از نهادهای علمی و ارائه هزاران 
طرح و برنامــه علمی ـ فرهنگی بــه امری پیش 
پا افتــاده تبدیل کرد، اما چرا بــا وجود همه این 
برنامه ها، باز هم آنچنان که شایســته است نظام 
معنایی جامعه اثرگذاری الزم را ندارد؟ پاسخ در 

همین تفکر انتقادی است. 
تفکر انتقادی چگونگــی کانونّیت قدرت بر 
مبنای زبان را به پرســش می گیــرد و معنا را ـ که 
شــناخت و باور بین االذهانی جامعــه از ذخایر 
فکری و فرهنگی خود است ـ، مبنای قدرت قرار 
می دهــد و در ضمن النه گزیدن معنــا در میانه 
حضــور و غیبت و گریختن آن از بــه زبان آوردن 
کامل را القــا می کند، همچنان پرســش گری و 

تازگی اندیشه را برمی انگیزد.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

معنا صدارِت 
اهمیت معنا و ارتباط آن با حل مسائل امروز جامعه ایران  ـ بخش دوم

ورت تغییر آن  عنصر صدرنشینی و ضر
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

پمپ تزریق ســرنگ برای وارد 
کردن مقــدار مشــخص دارو 
در دارو   هایــی به کار می رود که 
تزریق آنها به دقــت زیادی نیاز 
دارد و باید در زمان معینی تزریق 
شــود. دارو   های بســیار زیادی 
وجود دارد که تزریق آنها به دقت 
زیادی نیــاز دارد. این داروها به 
ســرعت وارد دســتگاه گردش 
خون شــده و به طور مستقیم بر 

روی بدن اثر می گذارد. 
پمپ تزریق ســرنگ ساخته شــده در ایران با اتکا به دانش 
داخلــی بوده و نســبت به نمونــه خارجــی از قیمت کمتری 

برخوردار است.

هوشمند یق  تزر  
تکنولوژی همراه محصول ایرانی

وزارت خزانــه داری آمریکا در 
جاسوســی های  اخیر  ماه های 
سایبری خود را گسترش داده و 
قراردادهایی را با شــرکت های 
کرده  منعقد  فنــاوری  گوناگون 
است. این وزارتخانه در آخرین 
گام به ســراغ شــرکتی بــه نام 
»بابل استریت« رفته تا داده های 
مرتبط با استفاده کاربران فضای 
اپلیکیشــن های  از  مجــازی 

مختلــف را خریداری کند. از این طریق موقعیت مکانی افراد 
و داده های شــخصی جمع آوری شده و این در حالی است که 
 مطلع نیستند تا چه حد اطالعات شخصی آنها 

ً
کاربران عموما

به دست خزانه داری آمریکا افتاده است.

یم شخصی  حراج حر
آمریکا اطالعات مردم را می خرد

اصولی  آســان،  »اطلــس«  با 
و جذاب انگلیســی یــاد بگیر! 
هزاران  اطلس  کاربردی  برنامه 
لغت کاربردی همراه با تصویر، 
تلفظ اصلی و مثــال در جمله، 
صدها دقیقه گرامــر صوتی به 
زبان ســاده به زبــان گویندگان 
فارسی از مقدماتی تا پیشرفته و 
هزاران تمرین در قالب سؤاالت 
نوشتاری،  شنیداری،  دیداری، 

گویشی و جمله سازی دارد که برای تمام افرادی که قصد شروع 
یادگیری زبان انگلیســی را دارند، بسیار مناسب است. در این 
برنامه آموزش به پنج سطح تبدیل شده است که می توانید آنها 

را طی کنید.

 اطلس
آموزش زبان انگلیسی

 محمد مخبــر، معــاون اول رئیس جمهور: 

 مقرر شد برای جلوگیری از قیمت گذاری 
وزارت  فروشــندگان،  ســلیقه ای 
جهــاد کشــاورزی و ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان فهرســتی از مهم ترین 
کاالهــای ضــروری و اقــالم پرمصرف 
خانوار را احصــا و قیمت گذاری کرده و 
در اختیار مردم و بازرســان قرار دهند تا 
فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان 

تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

علی رنجبر، فعال رســانه ای:  سالگرد اعالم 

 بحرین به عنوان اســتان چهاردم ایران در 
۲۰ آبان 1۳۳۶ است! بعدها محمدرضا 
به  پهلوی گفت مجمع الجزایــر بحرین 
لحاظ اقتصادی دیگه اهمیت نداره؛ چون 
نفت  اونجا تمام شــده، این در حالی بود 
کــه روزانه ۳ میلیون و8۰۰ هزار تن نفت 
اســتخراج می شــد؛ در آخر هم این شاه 

وطن پرست بحرین رو داد رفت.

علی نادری، کارشناس رسانه:  کمتر از 1۰۰ 

 
ً
روز پس از آغاز دولت ســیزدهم، اخیرا
بیش از ۳/5 میلیارد دالر از منابع مسدود 
ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار 
گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در 

حال ورود به چرخه تجاری کشور است.

قیس قریشی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم 

لندن:  اگر سعودی ها می دونستن با چنین 

جنگ وحشــیانه ای علیه یمن تکنولوژی  
موشــکی و پهپادی و تــوان بازدارندگی 
یمنی ها ظرف شش سال به چنین قدرتی 
خواهــد رســید، هرگز چنیــن حماقتی 
مرتکب نمی شــدند! به قول سیدحســن 
نصرالله؛ ما چیزی نداریم به یمنی ها یاد 
بدیم، فقط می تونیم از اونها یاد بگیریم...!

حســن عابدینی، کارشناس مسائل سیاسی: 

 کامیون های ایرانــی از این پس بدون نیاز 
به پرداخت عوارض گمرکی به جمهوری 
باکو، از جاده گوریس ـ کاپان به  ارمنستان 
سفر می کنند. این مســیر ترانزیتی جاده 
دسترسی به گرجســتان و دریای سیاه از 
مسیر ارمنستان اســت. رو سیاهی زغال 

امسال پیش از زمستان آشکار شد.

 
ً
محمد نصوحی، کاربر فضای مجازی: قطعا

باورتون نمیشــه یه موقعی شــهید حسن 
طهرانی مقدم و تیم موشــکی اش کل دنیا 
رو بــا تولید اولین محصــوالت راکتی و 
موشکی »سوخت جامد« تو سال 1۳۶5 
حیرت زده کرد! نیل تا فرات را قبرســتان 
صهیونیســت ها خواهیم کرد..! ۲۰ آبان 
ماه سالروز شــهادت پدر موشکی ایران 

گرامی باد!

مهدی کشــت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه 

قضائیه: رئیس قوه قضائیه در جلسه بررسی 

 
ً
مسائل مبارزه با قاچاق به جای اینکه صرفا
از دیگران انتقاد بکنه و خودش و دستگاه 
قضا رو خالی از اشــتباه و نقد بدونه، در 
انتهــای صحبت هاش میگه: مــن و قوه 
 تالش می کنم در 

ً
قضائیه را نقد کنید، حتما

جهت رفع مسائل گام بردارم.

علــی صدرنیا، فعــال مجــازی:  مهم ترین 

دستاورد 1۰۰ روز اول دولت  رئیسی، ارائه 
تصویر دولتیه که دردهای مردم رو می فهمه 
و در کنارشونه، و حتی اگه در کوتاه مدت و 
به سرعت نمی تونه مشکالت شون رو حل 
کنه، الاقل با ســخنرانی های پرت و پال و 
حرف های خنده دار، نمک روی زخم شون 

نمی پاشه!

   نکته گرام   

بررســی فعالیت ۲۳ ســاله شــرکت گوگل، نشان 
می دهد این غول فناوری بر خالف شعار دیرینه خود، 
»شرور نباش«، کارنامه ای سراسر شرارت و رسوایی 
دارد. عملکرد شــرکت گوگل به منزله یکی از پنج 
شرکت بزرگ حوزه فناوری جهان در طول سال های 
اخیر، کلکسیونی کم نظیر از رسوایی های پی درپی به 
شمار می رود. شرکت گوگل در دوران فعالیت خود، 
بارها با رسوایی هایی چون جاسوســی از کاربران، 
سرپوش گذاشتن بر آزار و اذیت جنسی کارمندان و 
نشت داده های حســاس، مواجه شده است. »شرور 
نباش« یا »Don't be evil« شــعار رســمی شرکت 
گوگل بود که بر سر خالق آن اختالف نظر وجود دارد. 
برخی از منابع خالق آن را »پاوول بوچت« می دانند 
که رهبر تیم نرم افــزاری جی میل بود و برخی خالق 
آن را »امیت پاتل«، مهندس گوگل می دانند. در سال 
۲۰18، گوگل این شعار را حذف کرد و دیگر اثری از 

این شعار در تبلیغات گوگل نیست.

 Bکاربر، کاالی مورد معامله 
یک کلیشه رایج در بازار فناوری این است که اگر بابت 
خدماتی که به شــما می دهند پولی از شما دریافت 
نمی کنند، به این معناست که شما محصولی هستید 
که بــا آن تجارت می کنند! مایکروســافت در تاریخ 
فوریه ۲۰1۳، از این مسئله که چگونه شرکت گوگل 
حســاب جی میل کاربران را اسکن می کند و سپس 
تبلیغات بسیار شــخصی طبق ذائقه شان به آنها ارائه 
می دهد، پرده برداشت. بدیهی است که مایکروسافت 
با انتشار این خبر در پی تأمین حداکثری منافع خود 
بوده است. با این وجود، اسناد و مدارک نشان می دهد 

 صحت داشته است.
ً
ادعای مطرح شده کامال

 Bجاسوسی، تجارت پر سود 
ادوارد اســنودن، کارمند امنیتی سابق ایاالت متحده 
افشــا کرد که آژانــس امنیت ملی آمریــکا در حال 
جاسوسی از حساب های کاربری گوگل و یاهوست 
و در ادامه اظهار داشــت، سرویس اطالعاتی آمریکا 
به صورت مخفیانه به پروفایل های شــخصی، متن، 
صــوت و ویدئوهای کاربران خود دسترســی دارد. 
گوگل پس از انتشــار یافتن گســترده ایــن ادعا در 
رسانه های جهان، طی بیانیه ای علیه واشنگتن پست با 
بیان اینکه از این ادعا بسیار شوکه شده است، اعالم 
کرد به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه دسترســی به 
اطالعات و نقض حریم خصوصی کاربرانش را نداده 
است و در ادامه مدعی شد، جاسوسی سرویس های 
اطالعاتــی ملی، از جمله نگرانی های مهم این غول 
فناوری است که همیشه تالش کرده است جلوی آن 
بایستد. با وجود انکار این خبر از سوی مدیران گوگل، 
انتشار گسترده خبر اظهارات اسنودن و اطالعاتی که 
در این مورد افشا کرد، ضربه بزرگی به اعتبار شرکت 

گوگل وارد کرد.

 Bارباب جنگ، خوش خدمتی به پنتاگون 
رســوایی بزرگ بعدی برای گوگل پنج ســال بعد، 
یعنی در آوریل ۲۰18 اتفاق افتاد. ســال ۲۰18 برای 
گوگل ســالی پر از رســوایی بود. در ماه آوریل سال 
میالدی یاد شــده، کارکنان گوگل از کارفرمای خود 
خواستند پروژهMaven« « را که یک برنامه همکاری 
و مشارکت با ارتش ایاالت متحده بود، متوقف کند. 
جزئیات بیشتری در مورد محتوای پروژه در دسترس 
 ،The Verge نیســت؛ اما بر اســاس گزارش وبگاه
گوگل به پنتاگون کمک می کرده است تا تصاویر ضبط 
شده از طریق دوربین فیلمبرداری پهپادها را تجزیه و 
تحلیل کنــد. در پایان، بیش از ۳۰۰۰ کارمند گوگل 
طوماری مبنی بر در خواست عدم تمدید این قرارداد 

امضا کردند. در نتیجه، گوگل طی بیانیه ای رسمی، 
اظهار داشت به طور مستقیم به اهداف نظامی کمکی 
نکرده اســت و در ادامه مجبور شد این همکاری را 

متوقف کند.

 Bبی اخالقی، نبود فرهنگ سازمانی 
در اواخر سال ۲۰18، رســوایی تازه ای برای گوگل 
رقم خورد. بیــش از ۲۰ هزار کارمند گوگل در بیش 
از ۴۰ دفتر در سراســر جهان، علیه کارفرمای خود 
اعتراض کردند. آنها مدعی شــدند برخورد گوگل با 
کارکنان فعلی و سابق شرکت که متهم و مشکوک به 
آزار جنسی کارمندان زن شرکت هستند، شدت کافی 
ندارد. مهم ترین دلیل شکل گیری اعتراضات مربوط 
به یکی از مخترعان سیســتم عامل اندروید، »اندی 
روبین« بود که در سال ۲۰1۳ به تحت فشار قرار دادن 
یک کارمند زن متهم شــد. طی بررسی های صورت 
گرفته، مشخص شد با وجود سرنخ های کافی برای 
شروع پرونده علیه روبین اقدامی جدی در این مورد 
صورت نگرفته است. در عوض گوگل تصمیم گرفت 
بیش از ۹۰ میلیــون دالر هزینه کند تا پرونده خالق 

اندروید را بی سرو صدا ببندد.

 Bحریم شخصی، گمشده دنیای گوگل 
در اوایل سال ۲۰۲۰، مشخص شد که گوگل به طور 
تصادفی فایل های دانلودی شــخصی کاربرانش را 
با هم مخلوط کــرده و در نتیجه برخی افراد به جای 
عکس ها و فیلم های خود، اطالعات شخصی سایر 
مشتریان گوگل را دریافت کردند. به عقیده بسیاری 
از کاربران، به ســختی می توان بــاور کرد که چنین 
اقداماتی با وجود اهمیت بــاالی حریم خصوصی 

کاربران برای مدیران گوگل تصادفی اتفاق می افتد.

 Bاندروید، مکان امن دزدان داده 
در ســال ۲۰۲۰، برگ تازه ای از دفتر رســوایی های 
گوگل ورق خورد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، 

گوگل برای دسترسی به اطالعات حساس برنامه های 
اندرویدی رقیب و دیگر شــرکت های فناوری، یک 
درب پشتی در پلتفرم اندروید ایجاد کرده است و از 
این طریق به داده های مدنظرش دسترســی می یابد. 
درب پشتی یا نقض امنیتی یاد شده، به گوگل اجازه 
می داد برنامه های رقیب را بررســی کرده و ایرادها، 

نقاط قوت و نحوه رفتار کاربران شان را رصد کند.

 Bرسوایی ها ادامه خواهد داشت؟ 
بی شک ســوابق شرکت گوگل در زمینه حفظ حریم 
خصوصی کاربران هرگز پاک نخواهد شد و احتمال 
تصادفی بودن وقوع این حجم از اشــتباه را نیز بسیار 
کمرنــگ می کنــد. از ســوی دیگر، عملکــرد این 
شرکت در ســال های اخیر، باور تالش مدیران این 
شرکت برای تغییر رویه موجود و پایان رسوایی ها را 
بسیار دشوار می کند. ناگفته نماند که این رسوایی ها 
به هیچ عنوان مختص گوگل نیســت؛ بلکه ســایر 
غول های فناوری، مانند آمازون، اپل و فیس بوک نیز 
سوابق بسیاری در اینگونه رسوایی های نقض حریم 
خصوصی دارند. بر همین اساس، دولت های بسیاری 
در سراســر جهان از جمله خود آمریکا و همچنین 
کشــورهای اتحادیه  اروپا به دنبال قانونمند کردن این 
پلتفرم ها هستند و پای رؤسای این شرکت ها هر چند 
وقت یک بار به دادگاه های مختلف باز می شود تا به 
طریقی فضای پلتفرم های فضای مجازی به ســمت 
قانونمند شدن حرکت کند و در این بین تالش مجلس 
شورای اسالمی و دیگر کارشناسان برای ایجاد شبکه 
ملی اطالعات و طرح صیانت از کاربران در فضای 
مجازی، یکی از نمونه های تالش برای ســاماندهی 
فضای مجازی در کشــور خودمان است. طرحی که 
سبب می شود این غول های فناوری در مقابل کاربران 
ایرانی هم پاســخگو باشــند و در غیر این صورت با 

محدودیت هایی در کشورمان مواجه خواهند شد.

وظایــف، مســئولیت ها و فعالیت هایــی را که 
می توان آنها را به کمــک ربات ها و به طور کلی 
 شمرد 

ً
هوش مصنوعی انجام داد، نمی توان لزوما

 بســته به 
ً
یا همه  آنها را نام برد؛ چرا که این کامال

شرکت یا سازمانی است که برای آن کار می کنید. 
برای نمونه رانندگان تاکســی یا ماشین ها شاید 
طی سال های آینده، شــغل خود را به دلیل ورود 
ماشــین های خودران از دســت بدهند؛ البته در 
حال حاضر هم »تسال« ماشین های خودکار خود 
 راهی بازار کرده اســت؛ ولی هنوز هم 

ً
را رســما

کاربران اعتماد زیادی به این خودروها ندارند و به 
 بازار کار شرکت های تولیدکننده  

ً
همین دلیل فعال

چنین محصوالتی خیلی پررونق نیست.
بنابراین امکان از دست رفتن شغل رانندگان، 

حداقل رانندگان درون شــهری وجــود دارد؛ اما 
معلم های دوره  ابتدایی را تصور کنید؛ کســانی 
که مدام با بچه ها ســر و کار دارنــد و باید عالوه 
بر آموزش مهارت، به آنها احساسات را آموزش 
دهند. ربات  ها فاقد احساسات هستند و برخی از 
افراد معتقدند ایــن ویژگی هیچ وقت به آنها داده 
نخواهد شــد؛ چون این مربوط به فطرت انسان 
است و هیچ رباتی نمی تواند آن را داشته باشد. اگر 
 ترکیبی از حس های از پیش 

ً
هم داشته باشد، لزوما

نوشته شده است که انسان به صورت برنامه ریزی 
شده به آن می دهد و ربات هیچ اختیاری در ابراز 
احساســات ندارد. از طرفی مهارت هایی وجود 
دارنــد که باید برای فراگیری آن، نوآوری و هوش 
اجتماعی و احساســی به خــرج داد؛ در غیر این 

صورت به خوبی فراگرفته نمی شوند.
فهم رابطه  بین انســان و ماشــین و تفاوتی که 
در این بین وجــود دارد، یکی از مهم ترین کارها 
و مهارت هایی اســت که هر انسانی باید در آینده 

بداند. برای نمونه، باید متوجه شویم در سازمانی 
که در آن مشغول به کار هستیم، چه وظایفی وجود 
دارد که هوش مصنوعــی می تواند آنها را کنترل 
کند یا اینکه باید از طریق هوش مصنوعی کنترل 
شود و چه وظایفی هســتند که انسان ها باید آنها 
را انجــام دهند و تمرکز خــود را هم روی همین 
کارهایی بگــذارد که مرتبط با توانایی و در حیطه  

کار انسان هاست.
انســان ها برای اینکه آینده ای درخشان داشته 
باشــند، باید فناوری های محاســباتی را جدی 
بگیرند و آن را در کنار هوش مصنوعی به بخشی 
از زندگی روزمره  خود تبدیل کنند. نه اینکه با آنها 
و قابلیت های منحصر بفردی که دارند، بجنگند 
و آنهــا را از زندگی خود دور کنند. به عالوه افراد 
باید یــاد بگیرند چگونه می توانند با اســتفاده از 
مهارت های فردی منحصر به فردی که دارند، در 
راســتای بهبود و در واقع به خدمت گیری هوش 
مصنوعی تالش کنند و نه اینکه از بابت وجود آن 

هراس داشته باشند و کاری انجام ندهند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت، با ورود هوش 
 یک سری 

ً
مصنوعی و به تکامل رسیدن آن، قطعا

روش های قدیمی انجام کار از بین خواهد رفت؛ 
اما این به معنای آن نیســت کــه دیگر خبری از 
 روش های جایگزین 

ً
جایگزین نخواهد بود؛ اتفاقا

بهتری به وجود می آیند؛ اما تصمیم اینکه شــما 
 با خودتان 

ً
کجای این دنیای مدرن باشــید، کامال

است. می خواهید جزء آن دسته از کسانی باشید 
که منتظر هستند با ورود هوش مصنوعی کارشان 
به تعطیلی بکشد و هیچ مهارت یا دانش جدیدی 
نیاموزنــد یا اینکــه می خواهیــد از همین حاال 
برنامه ریزی را برای آینده ای مدرن، با وجود هوش 
مصنوعی آغاز کنید و به بخشی مهم و جداناپذیر 
از آن تبدیل شــوید؟ می خواهید همان راننده ای 
باشید که از سیستم ماشین،  جز نحوه به حرکت در 
آوردن آن آگاهی ندارد یا راننده ای که مهارت کامل 

در تعمیر ماشین، بخشی از توانایی های اوست؟

مارک مینویچ
کارشناس هوش مصنوعی

 هوش مصنوعی و آینده کاری

امیر مهدی صالحی
خبرنگار

ور نباش شر
غول فناوری دنیا، چگونه با کاربران خود پولسازی می کند؟
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بسیاری از فیلم های ســینمایی در تاریخ سینما چند 
فصلی هســتند و گاهی حتی تا فصل های ششــم و 
هفتم نیز ســاخته شــده اند؛ مانند فیلم های سینمایی 
»پدرخوانده« و »راکی«. اما فقط فیلم های سینمایی 
نبوده انــد که گاهی به دلیل شــاهکار بودن و گاهی به 
دلیل موفقیت در گیشه، فصل های بعدی آنها ساخته 
شده، بلکه سریال های خارجی زیادی هم بوده اند که 
به علت محبوبیت نزد مخاطب، توانسته اند مخاطب 
را تا چندین فصل پای قاب جادویی تلویزیون بنشانند؛ 
البته چه در فیلم های سینمایی و چه در سریال ها، گاهی 
فصل های بعد به قدرت و قوت فصل اول نبوده، اما به 
هرحال به دلیل موفقیت و اثرگذاری فصل اول، فصول 
بعدی آنها نیز ساخته شده و چه بسا در فصل های بعدتر 
باز هم شاهد رشد و موفقیت آن اثر بوده ایم، برای نمونه 
در گام های سوم و بعد، برخی ضعف های فصل دوم را 

جبران کرده و مانند سری اول به اوج برگشته اند.

 Bقطار سریال های چند فصلی در ایران
در کشــور ما نیز مدت زیادی است که چند فصلی 

شدن سریال ها و حتی فیلم های سینمایی، باب شده 
و فصل های بعدی آنها نیز ســاخته می شود. شاید 
سریال جنایی خانوادگی »ســر نخ« را بتوان اولین 
سریال دو فصلی تلویزیون دانست که فصل اول آن 
در ســال 1۳۷1 و فصل دوم آن در سال 1۳۷۴ با نام 
»بازی مرگ« پخش شد و شاید این تغییر نام نیز به 
این دلیل بود که تا آن زمان مرســوم نبود سریالی دو 
یا چند فصلی باشــد؛ البته پس از آن دیگر در دهه 
۷۰ هیچ ســریال ایرانی پخش نشد که دو فصلی یا 
بیشتر باشــد، اما می توان گفت سریال هایی، مانند 
»زیر آسمان شهر«، »مرد هزار چهره« و »ستایش« و 
مهم تر از همه و در واقع رکورددار چند فصلی بودن 
سریال ها، ســریال »پایتخت« سیروس مقدم راه را 
برای چند فصلی شــدن سریال های دیگر باز کرد و 
ســریال هایی، مانند »نون خ«، »زیرخاکی«، »بچه 
مهندس« و »از سرنوشــت« در این سال ها در چند 

فصل تولید شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

 B۲روزگار جوانی
در ادامه این روش جدید سریال سازی، مدتی است 
فصل دوم سریالی از شبکه 5 در حال پخش است که 
بیش از ۲۰ سال از پخش اولین فصل آن می گذرد؛ 
»روزگار جوانی«. ســریالی پرخاطره و پرمخاطره 
که برای دانشــجویان دیروز و پدران امروز همچنان 

فصل دومش به دلیل نوستالژیک بودن و خاطره انگیز 
بودنش جذاب و دوست داشتنی است. 

قطعا یکی از بهترین تصمیمات این اســت که 
ســریال هایی را که روزگاری برای همه نوستالژیک 
و جذاب بوده و توانســته اند در زمان خودشان موفق 
باشــند، دوباره به روز کرده و آن را هم برای نســل 
قبل تداعی کنیم و هم برای نسل جدید بازگو؛ البته 
نباید این موضوع را هم نادیده گرفت که ناخودآگاه 
چند فصلی کردن یک سریال، یک نوع مقایسه بین 
فصول مختلف را جلوی دید بیننده می گذارد و بیشتر 
اوقات این فصل اول اســت که در این مقایسه و در 
میدان رقابت برنده اســت. مانند همین حاال که با 
وجود جذاب بودن و دوست داشتنی بودن »روزگار 
 فصل اولش مخاطب پســندتر و 

ً
جوانــی۲«، قطعا

جذاب تر بوده است. 
شــاید یکی از نقاط ضعف  فصل جدید را بتوان 
ضعف در شخصیت پردازی دانست. دانشجویانی 
که هنوز مخاطب نتوانسته آنها را به خوبی بشناسد، 
امــا با همیــن کاراکترهــای ناشــناس و مبهم، به 
داستان شــخصیت های دیگر پرت می شود! آن هم 
شخصیت های حاشــیه ای و نه چندان آشنا؛ مانند 
خانم تیموری یا دختر شیرینی فروش که »آرمان«به 
او عالقه مند است، دختر عموی »روزبه« و...؛ این 
در حالی اســت که ما هنوز خودمان نتوانسته ایم به 

عنوان بیننده با شخصیت های اصلی که پنج دانشجو 
به اضافه »عباس آقا« هســتند، ارتباط برقرار کنیم، 
آنها را بشناســیم و بعد آرام آرام به دل داستان های 

حاشیه ای برویم.
از طرف دیگر، همین داستان های حاشیه ای، از 
جایی به بعد با غم و غصه های بسیار زیاد مخاطب را 
درگیر می کند! این در حالی است که شاید مخاطب 
آن روزهای »روزگار جوانی«، انتظار داستانی شیرین 
و حتی با کمدی بیشــتری را از فصل دومش انتظار 
داشته باشد، به ویژه به دلیل فضای کنونی جامعه که 

تشنه داستان های خانوادگی و طنزگونه است.
با وجود این نقاط ضعف کــه باید به آنها توجه 
شود، اما به جرئت می توان تأکید کرد ساخت سری 
دوم این ســریال از ساخت فصول بعدی بسیاری از 
سریال های دیگر به مراتب تصمیمی بهتر بوده است، 
 
ً
چراکه ساخت فصل دوم و سوم و... یک سریال قطعا
باید مؤلفه هایی داشته باشد که گاهی در چند فصلی 

کردن سریال های تلویزیون ما رعایت نمی شود. 
نباید از یاد برد که اگر قرار باشد هر سریالی ولو 
 ضعیف هم چند فصلی شوند، 

ً
سریال های نســبتا

خالقیت در تولید داستان و ســریال از بین خواهد 
رفت؛ مانند اصرار به ســاخت فصول بعدی »بچه 
مهندس« که در فصل دوم و چهارم، حســابی توی 

ذوق مخاطب زد!

فرهنگ

با مدیریت »وی  او دی«ها 
چه باید کرد؟ 

به موازات افزایش گسترده توزیع و همچنین 
رشد کمی محصوالت وی اودی ها، کیفیت 
و محتــوای آنها ســقوط کرده اســت! این 
وضعیت سبب شــد تا اوایل سال 1۳۹۹ با 
تصمیم نهادهای کالن نظــام، امر نظارت 
و مدیریت بر شــبکه اینترنتی نمایش فیلم 
و ســریال در اختیار صداوسیما قرار بگیرد. 
»ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر« کــه با نــام اختصاری »ســاترا« 
شناخته می شود، یکی از مراکز زیرمجموعه 
صداوسیماست که مســئولیت سریال های 
شبکه نمایش خانگی را به عهده گرفت. در 
بدو امر نیــز این تصمیم، ایده خوبی به نظر 
می رســید؛ چون در هشت ســال گذشته، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی ـ متولی 
اصلی نهادهای مختلف فرهنگی کشــور، 
ازجمله شبکه نمایش خانگی ـ دچار »ترک 
فعل« در زمینه نظارت بر پلتفرم های نمایشی 
بود و به طور کلی سخت گیری و حساسیت 
الزم را در این زمینه نداشــت. از طرفی هم 
صداوســیما حداقل خط قرمزهای شرعی 
و قانونی و عرف جامعه را در ســریال هایش 
رعایت می کرد. تصــور این بود که با تغییر 
متولی شبکه نمایش خانگی از وزارت ارشاد 
به صداوســیما، می توان انتظار داشــت تا 
خیلی از اتفاقات مخرب از این حوزه رخت 

بربندد. 
اما بعد از گذشت بیش از یک سال از این 
تغییر و تحول، نه تنها شاهد بهبود وضعیت، 
فرم و محتوای ســریال های نمایش خانگی 
نیستیم، بلکه روند رو به افول آنها با سرعت 
بیشــتری درحال اتفاق افتادن است. هنوز 
هم در این آثار، به موضوعات و نشــانه ها و 
کنایه هایی پرداخته می شود که در شأن جامعه 
و فرهنگ ایرانی نیست؛ به همین دلیل هم 
صداوســیما، آن طور که برای سریال های 
خودش وســواس به خرج می دهد و برای 
نمونه حتی کوچک ترین مورد از شکســتن 
خطوط قرمز در زمینه پوشش و حجاب را بر 
نمی تابد، درباره سریال های نمایش خانگی 
وســواس الزم را نداشته است. ضمن اینکه 
صداوسیما، خودش رقیب نمایش خانگی 
 اعتال و ارتقای فضای پلتفرم ها 

ً
است و طبیعتا

به ضررش خواهد بــود؛ به همین دلیل هم 
نمی توان انتظار داشت که صداوسیما بتواند 
به خوبی از عهده مدیریت این عرصه بربیاید.
در این شــرایط شاهد هستیم که وزارت 
ارشــاد، در دولت ســیزدهم باز هم قصد 
 
ً
دراختیار گرفتن وی او دی ها را دارد. طبیعتا

وزارت ارشــاد در دوران جدیــد، اهداف و 
برنامه هــای متفاوتی با دولــت قبلی دارد و 
 در این دولت، نســبت به ارزش ها 

ً
احتماال

و مصالــح فرهنگی، اجتماعی، سیاســی 
و امنیتی، وســواس افزون تــری وجود دارد 
و عزمــش برای مقابله با نفــوذ و ولنگاری 

جدی تر است. 
با این حال، دولت نیز تغییرپذیر اســت 
و بعد از چند ســال ممکن اســت با تغییر 
مدیران، سیاست ها تغییر یابد؛ به همین دلیل 
هم به تشکیل یک کارگروه فراسازمانی نیاز 
اســت تا نه تنها بر وی او دی ها نظارت کند، 
بلکه این بخش از حوزه فرهنگ را مدیریت 
کند؛ چون به هر حال بخش قابل توجهی از 
مردم به ویژه در طبقه متوسط شهری، امروز 
مخاطب این رســانه خانگی هستند و باید 
از آن به مثابه یک فرصت فرهنگی اســتفاده 
کرد؛ افزایش سطح کیفی و اصالح محتوایی 
محصوالت وی او دی ها می تواند به باال رفتن 
سلیقه فرهنگی مردم بینجامد و این مهم یک 
مزیت برای سایر بخش ها و اجزای فرهنگ 

و هنر در کشورمان خواهد بود.

تاریکخانه

»جواد یوســفی« از کارگردانان 
به اهمیت  با اشــاره  کشورمان 
قدردانــی و ترویــج فرهنــگ 
فداکاری نوجوانــان ایثارگری، 
چون علی لنــدی از تهیه فیلم 
خبر  شــهید  این  زندگی نامــه 
داد. این فیلم ســاز چهارمحال 
و بختیاری ادامــه داد: »پس از 
به منزل  رفت وآمدهای مکــرر 
شهید و مصاحبه با خانوده وی 

در هفته گذشــته، کار تحریر فیلم نامه به پایان رسید و بازیگر 
نقش علی لندی نیز پس از پیگیری های زیاد شناســایی شد.« 
وی خاطرنشــان کرد: »کار تولید این فیلم  با کمک مسئوالن و 

خانواده  این شهید به زودی آغاز خواهد شد.«

قهرمان
زندگی نامه شهید علی لندی

    سینما    

کتــاب »با چشــمانی بــاز« قلم 
ســادات اخوی«  »ســیدمحمد 
از ســوی انتشــارات »به نشر« به 
زودی روانه بازار خواهد شد. این 
کتاب مجموعه ای از دلبستگی ها 
و وابستگی هاســت که افــراد به 
نوعی در زندگی خود به آن گرفتار 
رمان  پایانی  صفحات  می شوند؛ 
در مشــهد و پیرامون حــرم امام 
آدم های  و  اتفاق می افتد  رضا)ع( 

جدیدی به قصه وارد می شوند و دیداری که سر نمی گیرد و چشمانی 
که باز می شود. ســیدمحمد سادات اخوی، فرزند سیدمحمدرضا 
سادات اخوی از عالمان دینی تهران و یزد در شهریور ماه ١٣٥٢ در 

تهران به دنیا آمد و از نویسندگان و شاعران معاصر است.

باز  چشمانی  با 
اثر امام رضایی سادات اخوی

کارگردان  نجفی«  »محمدعلی 
ســینما و تلویزیــون،  این روزها 
قصد دارد با ســریال جدیدی به 
عرصــه سریال ســازی برگردد.  
نجفی این روزها مشغول نگارش 
است  الموت«  »خداوند  سریال 
و قصــد دارد این ســریال را در 
فضایــی تاریخــی روایت کند. 
نغمه ثمینی و محمدعلی نجفی 
نویســندگی ایــن ســریال را به 

عهــده دارند. بنا بر این گزارش، محمدعلی نجفی کارگردانی و 
تهیه کنندگی این سریال را نیز به عهده دارد. نجفی در سال 1۳۶۲ 
در سریال »سربداران« قیام ســربداران خراسان به رهبری شیخ 

حسن جوری علیه استیالی مغول بر ایران را روایت کرده بود. 

 سریال  

 خداوند الموت 
اثر جدید کارگردان سربداران

   کتاب   

 نشست چند روز قبل معاون امور فرهنگی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با جمعی از ناشران فعال 
در انجمن ناشران کودک و نوجوان قم، صرف نظر 
از همه نکات مرســوم و متداولی که در آن مطرح 
شــد، یک نکته متفاوت هم داشت که می تواند 
دستمایه برنامه ریزی خالقانه و اقدامی متفاوت و 
اثرگذار در عرصه فرهنگ شود و آن هم، پیشنهاد 
برگزاری »نمایشگاه تخصصی کتاب کودک« بود 
که از سوی یکی از میهمانان نشست مطرح شد و 

معاون وزیر هم از آن استقبال کرد. یاسر احمدوند، 
با استقبال از برگزاری نمایشگاه کتاب تخصصی 
کودک و دعوت از ناشران منطقه ای برای حضور 
در آن، گفته است: »این ایده بسیار خوبی است، 
اما نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد. باید رویدادی 
تعریف کنیم که موفق باشد و به شخص یا نهادی 
اتکا نداشــته باشــد. معتقد به حمایت از چنین 

برنامه هایی هستم، اما باید عاقالنه عمل کرد.«
مســئله کتاب و کتابخوانی و قهر بودن غالب 
مردم بــا فرهنگ مطالعه، از یک طرف و توجه به 
نیازهای خاص کودکان و نوجوانان در میدان فکر 
و فرهنگ از طرف دیگر، هر دو ایجاب می کند تا 

درباره ایده »نمایشگاه تخصصی کتاب کودک« 
با جدیت و بدون درگیر شــدن در کلیشــه های 
خســته کننده اداری و در عیــن حــال، با دقت و 

ظرافت طراحی و اقدام شود.
رد کرده های عرصه فرهنگ، بارها 

ُ
استخوان خ

و بارها این نکته را گوشزد کرده اند که عالج درد 
»کتاب نخوانی« و پایین بودن ســرانه مطالعه در 
ایران، فرهنگ سازی از سنین کودکی و نوجوانی 
است و عالوه بر این، در دنیایی که امواج مجازی 
بــا جذابیت های عجیب و غریبــش، روز به روز 
نسل جدید و فکر و ذهنش را بیشتر از قبل درگیر 
می کند، برگزاری یک رویداد فرهنگی اختصاصی 

به صورت ساالنه یا شش ماه یک بار برای کودکان 
و نوجوانان در سراسر کشور، می تواند یک پاتک 
جدی به جریان فکری مهاجم باشــد. البته الزمه 
موفقیت این ایده و جذابیت این نمایشــگاه های 
تخصصی کتاب کودکان، توجه دقیق به نیازهای 
فکری امروز و فردای آنها در انتخاب و عرضه آثار، 
ایجاد جذابیت های هنری و مفهومی و مراقبت از 
جا خوش کردن آثار ترجمه ای نامناســب و دسته 
چندم اســت تا به تدریج، این رویــداد فکری و 
فرهنگی، مثل نمایشگاه های اسباب بازی و امثال 
آن، به بخش جدایی ناپذیر زندگی و تفریح کودکان 

و نوجوانان تبدیل شود.

   برداشت    

وی زمین بماند  ایده ای که نباید ر
حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

آرش فهیم
منتقد سینما

متفاوت! فصل های   
نگاهی به رسم شدن ساخت سریال های چند فصلی در رسانه ملی
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میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

 راه اصیل و حقیقی 

آن شــب احمد تا دیر وقت بیدار بود. میز 
چوبی کوچک را گذاشته بود جلویش،  به 
پشــتی تکیه داده بود و می نوشت. برایش 
چای بردم و گفتم تو امروز دو سه ساعت 
روی پشت بام برف پارو کردی. فردا صبح 
زود هم که می روی سپاه،  بلند شو بخواب.
همین طور که مشــغول نوشــتن بود، 
گفت: فــردا می روم تهران. با مســئوالن 
تبلیغات یگان های عملیاتی ســپاه جلسه 
دارم. باید مطالبی را برای طرح در جلسه 

آماده کنم. 
بــه نظر مــن خالقیــت و تنــوع در 
روش های تبلیغاتی بسیار مهم است. برای 
مردم کسالت آور است که مدام با یک شیوه 
تبلیغی مواجه شوند. صداقت و سازگاری 
بین حرف و عمــل عناصر تبلیغاتی الزم 
و ضروری اســت. افرادی کــه در واحد 
تبلیغات جنگ مشــغول خدمت هستند، 
اول باید خــود به ارزش هایــی که تبلیغ 
می کنند پایبند باشند و عمل کنند. صداقت 
اقتضــا می کند عملیات آتــی را عملیات 

نهایی و تمام کننده جنگ جلوه ندهیم...
برگه ها را زمین گذاشتم. احمد با لبخند 
نگاهم کــرد و گفت: چطور اســت؟... 
گفتم:  عالی؛  تــو آدم ها را وادار می کنی به 
حرف هایــی که می زنند، فکر کنند و فقط 
به صرف اینکه هدف متعالی است،  هدف 
اعزام و جلب نیرو برای جبهه هاست به هر 

وسیله ای متوسل نشوند.
احمــد گفت:  بلــه،  درســت متوجه 
شــده ای. این نکته ظریف و مهم می تواند 

یک هدف متعالی را ویران و فاسد کند...
ایــن، بخش کوتاهــی از کتاب »پاییز 
آمد« اســت کــه از زبان فخرالســادات 
موســوی، همســر سردار شــهید احمد 
یوســفی از فرزندان برومند زنجان غیور 

روایت شده است. 
کتاب هــای حــوزه دفاع مقــدس در 
ســال های ابتدایــی پــس از پایان جنگ 
بــا نوعی شــعارزدگی روبه رو بــود که به 
مرور،  موجب دلزدگی مخاطبان شــد و 
حجم باالیی از آنهــا را برای همراهی با 
ایــن کتاب ها با تردید روبــه رو کرد. پس 
از چندی،  دلســوزان این عرصه به میدان 
آمدند و خطر این معضل را گوشزد کردند 
تا نویســندگان در ادامه فعالیت های شان، 
متوجه این مهم باشند که ادبیات شعاری 
اســت.  جنگ  ســال های  مخصــوص 
چــه اینکــه در روایت خانم موســوی از 
همسرش، شعار و غلو در همان روزها هم 

با تردید روبه رو بوده است.
شــاید حدود 1۰ ســال طول کشید تا 
انحرافی که در مسیر ادبیات پایداری رخ 
داده بود، بی اعتبار شود و مسیر نوشتن در 
این حوزه، راه اصیل و حقیقی خود را پیدا 
کند. این،  البته پایان ماجرا نبود. نیروهای 
اهریمنی و وسوسه های شــیطانی از این 
جریان مقدس دست برنداشتند و از مسیر 
دیگری وارد شدند تا بین خالقان این آثار 
و مخاطبان شــان،  جدایی بیندازند. حاال 
حذفیــات بی دلیل و کوته بینانه چالشــی 
بود که باید با آن مقابله می شد. »سانسور 
احساســات«، »سانســور اســنادی که 
طبقه بندی نداشت« و »سانسور اتفاقاتی که 
بیان شان می توانست بسیاری از سؤاالت را 
پاسخ دهد«، از این دست بود. دور جدید 
فعالیت نویســندگان اصیل و دلسوز این 
عرصه، مقابله با این سانسورهاست. کاری 
که خانم گلستان جعفریان، نویسنده کتاب 
»پاییز آمد« گام بلندی برای آن برداشــته 
اســت؛  کاری که امید مــی رود به جریان 

غالب این عرصه تبدیل شود.

همه عشــق روزهای نوجوانی مان،  همین لباس سبزی بود که 
به تن می کردیم. آخِر فخرفروشــی مان می شد کیفیت و رنگ 
و لعاب آرم ســپاهی که روی جیب پیراهن مــان می دوختیم. 
در روزگاری کــه می دیدیم بچه های هم محلی  با چشــم هایی 
خواب آلود به مدرسه می روند، ما پوتین ها و فانسقه های مان را 
محکم می بســتیم و به کالس های مان می رفتیم. ما دانش آموز 

دبیرستان سپاه بودیم... .

 دبیرستان  ما
   قاب    

زینب گل محمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

پســرم خیلی پاک بود، پس از پایان تحصیالت دبیرســتان و 
اخذ دیپلم، یک روز دیدم که دوستانش را به خانه دعوت کرده 
است. وقتی از او پرسیدم پسرم اینها چه کسانی هستند  و چرا از 
بچه های همسایه برای خود دوست انتخاب نکرده ای؟ »قامت« 
گفت: چون آنها قرآن خوان نیستند. پسرم همواره به من می گفت 
اگر به خواست خدا راه کربال را باز کردیم برای زیارت، خودم 
شما را به کربال می برم؛ ولی اگر شهادت نصیبم شد، ناراحت 
نباش، زیرا شــهادت در راه خدا انســان را از قفس جسم آزاد 
می کند و به سوی آرزوهایش پرواز می دهد. من هم از قفس تن 
خودم آزاد شــده و به سوی معبود و معشوقم پرواز می کنم. قبل 
از شهادت چهره او چنان نورانی شده بود که مشخص بود نور 
شــهادت و نور الهی بر قامت تابیده و به آرزوی دیرینه خود که 

همان شهادت است، می رسد.

راوی: مهپاره بیات، مادر شهید قامت بیات

وی قامت  آرز
   خاطره    

»ماه کامل« روایت زندگی مدافع حرم، شــهید ســردار مرتضی 
حسین پور)حســین قمی( پس از دو ســال مصاحبه و جمع آوری 
خاطرات، روانه بازار شــده است. شهید حســین پور، متولد ۳۰ 
شهریور سال 1۳۶۴ بود که سال 1۳8۳ وارد سپاه شد. در دانشکده 
افســری دوره آموزشی را گذراند و ســال 1۳۹۲ با شروع فتنه در 
سوریه وارد منطقه شد و مسئولیت های مختلفی را برعهده گرفت. 
او همان سال یکی از فرماندهان قرارگاه حیدریون بود. سال 1۳۹۳ 
با ورود داعش به عراق، حســین هم به این کشور اعزام شد و جزء 
اولین افرادی بود که با حاج قاسم در پدافند بغداد ـ سامرا مشارکت 
داشــت. کتاب »ماه کامل« در قطع رقعی و ۶۰8 صفحه از سوی 

انتشارات شهید کاظمی به بازار نشر عرضه شد.

 ماه کامل
   تازه ها    

همدلی با افکار )امام(خمینی در صفوف نظامیان 
شیعه به چشــم می خورد. یک جریان بزرگ، هم 
در بین نظامی ها و هم غیرنظامی های عراق بود که 
افکار انقالب ایران را تأیید می کرد. همین موضوع 
سبب شــد که حکومت عراق، این تأییدکنندگان 
را تحت تعقیب قرار دهد و فعاالن ســازمان های 
زیرمجموعه »حزب الدعوه« را که نماینده جریان 
شیعی مخالف نظام بود، بازداشت کند. نبردهای 
بزرگی بین نیروهای امنیتی و ســازمان های این 
حزب درگرفت و عراقی ها از هر دو طرف تلفات 

و خسارات زیادی متحمل شدند.
وقتی کــه جنگ در ۲۲ ســپتامبر1۹8۰ )۳1 
شهریور 1۳5۹( آغاز شد، من فرمانده لشکر بودم. 
سه ماه پیش از شروع جنگ، همراه با فرمانده سپاه 
یکم و فرماندهان دیگر لشکرها به بغداد فراخوانده 
شدیم تا با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش 
دیدار کنیم. هدف دیدار، جبران کمبودهای سپاه 
یکم بود. فرمانده سپاه یکم در آن وقت، سرلشکر 
»محمد فتحی« بود. ما در آن زمان درگیر جنگ 
 چریکــی علیه جنبــش کردی در شــمال عراق 

بودیم. 
از ما خواسته شد که آموزش های مان را برای 
ورود بــه یک جنگ کالســیک نظامی، بار دیگر 
ســازماندهی کنیم و آماده ســازی نیروها ظرف 
دو ماه انجام گیرد. من انتظار داشــتم که فرمانده 
)صدام( هم صحبت کند؛ ولی او ســکوت کرد. 
همین مسئله باعث شــد تقاضای وقت صحبت 
کنم. گفتم چیزی که مطرح شد و از ما خواستید، 
یعنی آنکه ما به سمت یک جنگ کالسیک نظامی 
می رویم و این در حالی اســت که نیروهای ما در 
شمال کشور و بین روستاها و کوه ها پراکنده اند و 
اکثر سالح های مان در مخازن سنگین قرار دارد و 
همــه اینها یعنی اینکه ما برای ورود به یک جنگ 
کالسیک آماده نیستیم و اگر قصدی برای ورود به 
چنین جنگی وجود دارد، باید به ما مهلتی دست 
کم دو ساله داده شود تا نیروهای مان را سازماندهی 

کنیم؛ اما وزیر دفاع این حرف را رد کرد و گفت که 
تنها دو ماه مهلت دارید تا شرایط تان را مهیا کنید. 
اشــاره، واضح بود و آن هم اینکه جهت گیری به 
سمت یک جنگ کالسیک با یکی از همسایگان 
اســت و خب گزینه پررنگ تر، ایران بود تا ترکیه. 
من آن روز ترسیدم که ارتش عراق به سبب آماده 

نبودنش از هم فروبپاشد.
وقتی که جنگ در ۲۲ ســپتامبر 1۹8۰ شروع 
شــد، احســاس ارتش عراق این بود که هروقت 
یک درگیری نظامی پیش بیاید، شــخص نظامی 
نمی تواند نقشــش را ایفا نکند. ایــن به این معنا 
نیســت که ما دالیل آغاز جنگ را قبول داشتیم، 
ولی در هر حال مأموریت ما دفاع از کشور و انجام 
وظیفه مان به بهترین شکل ممکن بود. این حرفه 

ماست.
فکر می کنم فرمانده کل، جانشــینش و رئیس 
ستاد مشــترک از تصمیم به شــروع جنگ خبر 
داشتند. هر چند وزیردفاع جلسه را اداره می کرد، 
اما ارتشــبد »عبدالجبار شنشــل« مذاکره کننده 

اصلی بود که آن موقع رئیس ستاد کل بود.
عراق هیچ گونه کمک نظامی از هیچ کشــور 
عربــی دریافــت نکــرد! )در مــورد کمک های 
کشورهای عربی و حتی غربی به رژیم بعث عراق، 
به قدری اسناد متقن در منابع عربی و غربی منتشر 
شده است که چنین ادعایی از سوی الخزرجی را 
در خوش بینانه ترین حالت، تنها به بی اطالع بودن 
وی می توان نسبت داد.( یادم هست که ما یکصد 
تانک روسی از نوع تی55 و تی5۴ از مصر گرفتیم 

و پولش را دادیم.
 از یمن هــم تعدادی تیپ نظامی آمدند که به 
میزان کافی آموزش ندیــده بودند و باید خودمان 
آموزش شان می دادیم و می ترسیدیم که به خطوط 
مقدم بفرستیم شــان که مبادا اســیر شوند. یک 
تیپ هم از ســودان آمد و در همان دوره آموزش، 
بحرانی داخلی در ســودان رخ داد و ســودانی ها 
آنها را برگرداندند. اردن تعدادی نیروی داوطلب 
فرســتاد که از آنها یک تیپ تشکیل دادیم و بعد 
از آموزش، در مناطق پشــت جبهه مستقرشــان 

کردیم. کشورهای خلیج فارس کمک های مالی 
می کردند، ســالح هم از طریق خــاک آنها به ما 

می رسید.
حدود ۹5 درصد ســالح های مان ســاخت 
شــوروی بود. البته در آغاز جنگ، اتحاد جماهیر 
شوروی صادرات سالح به عراق را متوقف کرد. 
حتی چندین کشتی که به بندر بصره رسیده بودند، 
بدون اینکه بارشــان را خالی کنند به آنها دستور 
بازگشت داده شد. این مســئله، نظام عراق را بر 
آن داشت تا از بازار سیاه سالح بخرد؛ ولی وقتی 
که عراق در ســال 1۹8۲ )1۳۶1 شمسی و پس 
از آزادسازی خرمشــهر( به مرزهای بین المللی 
عقب نشینی کرد و آتش بس را پذیرفت، شوروی 
در این تصمیمش بازنگری و ارســال سالح به ما 
را آغاز کرد! )پس از ضربه سنگین ایران به بعثی ها 
در عملیات بیت المقدس و عقب راندن گســترده 
متجاوزان و سنگین شدن شدید کفه به نفع ایران 
در صحنه میدانی، ادعای صدام مبنی بر پذیرش 
صلح و عقب نشینی به مرزهای بین المللی یکی از 

طنزهای تلخ تاریخ جنگ به شمار می آید.(
کشورهای اروپای شرقی، از طریق واسطه ها 
به ما سالح می فروختند و »برزان التکریتی« مدیر 
دستگاه اطالعات نظامی وقت، واسطه بزرگ بود؛ 

معامله ها هم بزرگ بود.
البته شــوروی رساندن سالح به ما را ادامه داد 
و در ضمن ما خرید ســالح از چین را هم شروع 
کردیم. اساس موشک های ما از شوروی می آمد، 
ولــی در ادامه هیئت صنایع نظامــی عراق برای 

ارتقای برخی از این موشک ها شروع به کار کرد.
نمی توانم با قاطعیت بگویم عراق شروع کرد 
به تولید موشک کامل، چون هیئت صنایع نظامی 
به فرمانده کل مرتبط بود و حســین کامل )داماد 
صدام( که بعدا کشته شد، مسئولیت آن را بر عهده 
داشت. ارتش و فرماندهانش اجازه نداشتند به این 
موضوع نزدیک شوند یا درباره کار هیئت صنایع 

نظامی سؤالی بپرسند.

 مهلت دو ماهه 
برای حمله به ایران

  نحوه تأمین سالح و دورنمای جنگ با ایران
 به روایت رئیس ستاد مشترک ارتش عراق

در شماره گذشته با »نزار عبدالکریم الخزرجی« رئیس ستاد مشترک ارتش عراق و فرمانده برخی لشکرهای عملیاتی این کشور در سال های جنگ تحمیلی آشنا 
شدید و آغاز جنگ هشت ساله را از منظر او دیدید. آنچه در ادامه می خوانید،  ادامه روایت اوست... .



شماره ۱۰2۴ |  دوشنبه  2۴ آبان ۱۴۰۰

سیاست
15

پاسدارپاسدار

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

 پیگیر ماده 
ً
09140003294/ خواهشــا

1۳ آیین نامه اســتخدامی ســپاه در مورد 
بسیج باشید که باید بعد شش سال تبدیل 
وضعیت بســیجیان به درجه دار و افسر و 
کارمند صورت بگیرد؛ اما در شمال غرب 
این قانون اجرا نشده است، برای بسیجی 
تمام وقت با 15 سال خدمت نه از حقوق، 

نه از جایگاه و نه از درجه خبری نیست.

09120008343/ با تشــکر از هفته نامه 

»صبح صادق«، اگر امــکان دارد فونت 
حروف هفته نامه را تغییــر دهید تا کمی 

درشت تر چاپ شود.

09180007135/ خداقــوت و تشــکر. 

چند نکته دارم 1ـ شارژ ماهیانه کارت اتکا 
 با هزینه های خانوار همسانی ندارد. 

ً
اصال

۲ـ بعد از گذشــت چند ســال که قیمت 
عینک چند برابر شده، کمک هزینه خرید 
عینک از ســوی ســازمان بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مســلح همان ۶۰ هزار 
 همخوانی ندارد و 

ً
تومان اســت که اصال

برای ما شهرستانی ها حتی ارزش پیگیری 
 
ً
ندارد که به مرکز اســتان بریم و معموال

بی خیال می شویم. 

09180009982/ 1۰ ســال اســت که 

یگان های امام علی)ع( و امام حسین)ع( 
تشکیل شــده اســت؛ آیا دیگر وقت آن 
نیست که بسیجیان این یگان ها بیمه شوند 

یا حقوقی برای شان در نظر گرفته شود؟

از  تشــکر  ضمــن   /09110003647

زحمات شــما در هفته نامه صبح صادق، 
چرا برای مشــکل مسکن پاســداران در 
شهرســتان ها، مانند تهــران به صورت 
پروژه ای اقدامی نمی شود؟ در صورتی که 
در شــرایط فعلی جامعه خانه دار شدن به 

یک آرزو تبدیل شده است.

09180000275/ چــرا فروشــگاه های 

ســاتر قبول نمی کنند که لباس سبز صفی 
را با لباس ســبز ســتادی تعویض کنند؟ 
می گویند سیســتم اجازه نمی دهد، لذا ما 
باید در فروشگاه های بیرون به قیمت ارزان 
بفروشــیم و چند برابر پول بدهیم و یک 

دست لباس ستادی بخریم.

09120003395/ در مــورد ارشــدیت 

افسران دانش آموخته قبل از استخدام در 
مجموعه با توجــه به مدرک تحصیلی به 
کجا رســید؟ آیا ســوابق تحصیلی جزء 

سنوات خدمتی حساب می شود یا نه؟

بــر  درود  و  ســالم   /09120009833

دالورمردان نیروی دریایی سپاه که این بار 
بدون شلیک حتی یک گلوله در یک مقابله 
تمام عیار با ســکینه الهی در قلوب شــان 
بینی استکباری بزرگ ترین نیروی دریایی 
 جهــان را در آب های بین المللی به خاک 

مالیدند.خدا قوت!

09330006789/ چــرا بنیــاد تعــاون 

ســپاه با کســر مبلغ ناچیــزی از حقوق 
ماهانه پاســداران اقدام به ایجاد صندوق 
سرمایه گذاری در طرح های پتروپاالیشی 
نمی کند که ســود تضمین شــده باالیی 
خواهد داشت و هم کمک معیشتی خوبی 

در درازمدت خواهد بود؟

   روی خط    

  دالورمردان
 خدا قوت!

 کارگاه آگاه ســازی قضایــی و انضباطــی کارکنان 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در سطح همه رده های 
عمده به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور کارکنان 
ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه در تاالر همایش های 

شهید محالتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صبــح صادق در این کارگاه 
سردار محمد ابوالحســنی جانشین معاونت نیروی 
انســانی ســپاه و دکتر محمدرضا یزدانیان، رئیس 
ســازمان قضایی نیروهای مســلح اســتان تهران و 

سخنرانی کردند.
سردار ابوالحسنی در این کارگاه با تأکید بر اولویت 
موضوع پیشــگیری بر هر موضــوع دیگری در امور 
 بر 

ً
قضایی و انضباطی، افزود: »هرچند انسان ها فطرتا

حسن و قبح مســائل آگاه هستند، اما باید آگاه سازی 
فردی و سازمانی همواره در دستور کار ما باشد  تا افراد 
نه تنها در موضوع، بلکه در مصداق ها هم بدانند که 
چه نوع رفتارهایی جرم و تخلف است.« ابوالحسنی 
نظارت را از مصادیق اقدام مناسب برای پیشگیری 
دانســت و افزود: »نظارت پسینی شاید خیلی فایده 
نداشته باشد و تنها بتواند عوامل تکرار یک حادثه و 
تخلف را از بین ببرد و از تخلفات بعدی پیشگیری 

کند، لذا باید نظارت را به ســمت نظارت پیشــینی 
ســوق داد تا مصداق اقدام مناسب برای پیشگیری 
باشــد.« وی افزود: »باید قبل از هر تخلف و جرمی 
برنامه ریزی برای عدم اتفاق و حتی کنترل حین انجام 
فعالیت ها، این پیشــگیری را محقق کنیم که به طور 
حتم از هزینه ها می کاهد و بر موفقیت ها می افزاید.« 
جانشین معاونت نیروی انسانی سپاه ادامه داد: »توجه 
به وجه پیشگیرانه، از جمله آگاه سازی، نظارت، توجه 
به هرگونه تغییر در رفتار و نیز عدم رفتارهای محرک با 
کارکنان تالش برای حل مشکالت می تواند تا اندازه 
بسیار زیادی از آســیب ها و تخلفات و به طبع آن از 

تشکیل کمیسیون ها جلوگیری کند.«
در ادامه ایــن کارگاه دکتر یزدانیان گفت: »رهبر 
معظم انقالب در یکی از جلساتی که رئیس سازمان 

قضایی نیروهای مسلح خدمت ایشان شرفیاب شده 
بودند، به ریاست ســازمان فرمودند: شنیده ام که به 
یگان های نظامی می روید و آموزش می دهید، این کار 
بسیار خوبی است و آن را ادامه دهید.« وی در ادامه 
به بحث حوزه صالحیت های دادســرا و دادگاه های 
نظامی اشاره کرد و افزود: »جرایم مربوط به وظایف 
خاص اعضای نیروهای مسلح، جرایم حین خدمت 
از هر نوع، جرایم امنیتی و همچنین جرایم کارکنان 
قراردادی در صالحیت این مجموعه است.« یزدانیان 
افزود: »محکومیت نیروهای مسلح آثار و تبعاتی هم 
غیر از خود حکم قضایی صادر شــده برای آنها دارد 
که آگاهی از این آثــار و تبعات خود می تواند مانعی 
برای عدم ارتکاب باشد؛ چراکه پس از صدور حکم 
برای فرد در کمیسیون های ویژه ای که تشکیل می شود 

هم برای فرد در قالب سازمان تصمیم گیری خواهد 
شد.« وی افزود: »در صورتی که فرد از تبعات جرم 
مطلع باشد که منجر به اخراج و نیز محروم از حقوق 
اجتماعی می شــود، اگر امر آگاه سازی وجود داشت 
خود بزرگ ترین مانــع ارتکاب بود؛ زیرا فردی که با 
۲۷ سال ســابقه بداند که با فالن جرم تمام زحمات 
۲۷ ساله اش به باد رفته و دیگر نمی تواند از خدمات 
شغل خود مانند بازنشستگی و... استفاده کند، خود از 

ارتکاب منصرف می شود.«
یزدانیان ادامه داد: »نیروهای مسلح با سالح گرم 
سروکار دارند که اســتفاده از سالح در مأموریت ها 
بر اســاس ســه قاعده قانونی بوده و البتــه در قانون 
به کارگیری سالح نیز ده مورد بیان شده که با رعایت 
این ده مورد استفاده از سالح و شلیک ایرادی ندارد.«
یزدانیان صیانت و حفاظــت از اطالعات را هم 
مسئله مهمی در نیروهای مسلح دانست و افزود: »این 
حفاظت نه فقط از عناصر دشمن، بلکه در برابر هر 
فرد غیر صالحیت دار اســت که باید به آن توجه کرد 
و دانست ممکن است همسر، برادر و فرزند هم جزء 
این افراد غیر صالح باشند.« وی در پایان افزود: »یکی 
از مباحثی که ما به عنوان مقام قضایی به آن رسیده ایم، 
نقش عوامل مدیریتی در کنار آگاه ســازی در کاهش 
جرایم اســت، به خصوص جرایم مالی که با کنترل 
و نظارت مســتمر نســبت به امور مالی و نظامی در 
مجموعه به طور محسوس کاهش پیدا خواهد کرد.«

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

 BBBB در طول 43 ســال گذشــته کــه از عمر 
بــا برکت انقــالب می گــذرد جایگاه و 
نقش تبییــن از بدو نهضت حضرت امام 
خمینی)ره( و حرکــت یکپارچه ملت تا 
برهه های مختلف انقالب، در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی و نظامی چگونه بوده 

است؟
واکاوی تاریــخ، نشــان دهنده این واقعیت اســت که 
انبیــاء الهی)علیهم الســالم( دارای ماهیت  نهضت 
ســخت افزاری نبوده؛ بلکه ماهیت نرم افزاری داشته 
اســت و هیچ یک از انبیاء درصدد دستیابی به قدرت 
با تکیه بر سالح نبوده اند. در نهضت نرم افزاری نقش 
تبیین و گفتمان سازی بســیار تعیین کننده است. جای 
جای آیات قرآن، مبین این واقعیت است که انبیاء الهی 
در انجام رسالت خود چه در مقابله با طاغوتیان زمان 
یا در تعامل با مردم مهم ترین تکیه گاه شان جهاد تبیین 
بوده اســت. خداوند متعال در فرمان خود خطاب به 
موســی و هارون برای مقابله بــا فرعون روی موضوع 
ُه 

َّ
َعل

َ
 ل

ً
نا  لیِّ

ً
ُه قوال

َ
 ل

َ
وال

ُ
ق

َ
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دارد و هم شیوه تبیین را بیان می کند و هم هدف تبیین 
را که هوشیاری و بیدارســازی فرعون یا اندرز و ترس 
و بازدارندگی اوست، به عنوان هدف متذکر می شودو 
پیامبر اعظم)ص( در مســیر انجام رســالت و جهاد، 
خود را بر روی تبیین متمرکز کرده و با تبیین توانستند 
مراحل مختلف فردسازی در مکه و امت سازی و سپس 
دولت ســازی در مدینه و سرانجام با حرکت به سمت 
مدینه با ســقوط رژیم جاهلی بــدون خونریزی زمینه 
تحقق حاکمیت اسالمی را فراهم کنند. امام حسین)ع( 
هــم حرکت خــود را از مدینه با تبیین آغــاز کردند و 
در تمام مراحل از مکه تا ســرزمین کربال با افشــای 
دســتگاه بنی امیه و تشــریح اهداف قیام خود درصدد 
آگاه ســازی مردم برآمدند؛ اما با شهادت آن بزرگوار و 
یارانش رســالت تبیین بر عهده امام سجاد)ع( و دیگر 
پیام رسانان عاشورا قرار گرفت. انقالب اسالمی ایران 
در تداوم و الگوگیری از انقالب های توحیدی و تأسی 
به سیره انبیاء و ائمه معصوم راهبرد تبیین را در دستور 
کار خود قرار داد. حضرت امام)ره( از آغازین روزهای 
نهضت تا پیروزی انقالب همواره در صدد آگاه سازی 
مردم بر آمدند و با تمرکز روی رژیم طاغوت، شخص 
شاه، آمریکا و رژیم صهیونیستی، توانستند بزرگ ترین 
معجزه قرن را تحقق بخشند. رفتار مدبرانه امام راحل 

مبین این واقعیت اســت که در تبیین، شناخت عنصر 
زمان و شناخت دشمنان اصلی و تبیین اولویت ها نقش 
تعیین کننده ای دارد. علت برخورد امام با انجمن حجتیه 
بدین جهت بود که آنها شــناخت درســتی از دشمن 
اصلی نداشتند و موضوعات فرعی را جایگزین مسائل 
اصلی کردند. مطالعه نیم قرن جهاد و تالش رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( در عرصه های گوناگون فکری، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان از نگرش معظم له 
به موضوع تبیین و روشــنگری دارد و در هر مقطعی از 
زمان با تمرکز روی مسائل اصلی، زمینه  آمادگی مردم 
و جامعه برای مقابله با دسیســه های دشمنان را فراهم 
کردند. توجه ویژه ایشــان به موضوع تهاجم فرهنگی، 
شــبیخون فرهنگی تا جنگ فرهنگی همچنین توجه 
خاص ایشــان به پدیده نفوذ و تشــریح ابعاد آن نشان 
دهنده عمق نگاه معظم له به تهدیدات و آســیب های 

جامعه دارد.

 BBBB انقالب اسالمی ملت ایران با توطئه ها و 
فتنه های گوناگونــی مواجه بوده، در کنار 
مقابله امنیتی و نظامی، تبیین واقعیت های 
پشــت پرده چه میزان در خنثــی کردن و 

شکستن فتنه ها مؤثر بوده است؟
انقالب اســالمی ایران با ماهیت ضد اســتکباری، و 
ضد استعماری و ضد اســتثماری با تکیه بر اهداف و 
آرمان های دینی و الهی از یک سو با طیفی از دشمنان 
از جبهه اســتکبار یا رژیم های مرتجع روبه رو بوده و از 
ســوی دیگر نظام، متکی به اسالم و شریعت است که 
باید زمینه تحقق آن در جای جای کشــور فراهم شود. 

رسالت تبیین در جهت مقابله با دشمنان و دسیسه های 
آنها  و به عبارت دقیق تــر در مقابل خط تحریف معنا 
می یابد؛ این جهــاد مقدس در جهت خنثی ســازی 
توطئه ها و نقشــه های پیدا و پنهــان آنان حائز اهمیت 
است؛ به ویژه در مقابله با جنگ نرم و جنگ شناختی، 
تکیه گاه اصلی روی »تبیین« و معرفی ابعاد نقشــه ها و 
دسیسه هاست. در بعد داخلی و در جهت خنثی سازی 
فتنه ها و غائله ها مسئولیت سنگینی بر عهده خواص و 
 فتنه الیه های گوناگونی 

ً
صاحبان رسانه است. معموال

داشته و عوامل اصلی و نظریه پردازان فتنه ها و غائله ها 
پنهان بوده و عناصر موجود روی صحنه و کف خیابان 
الیه های دســت دوم یا دسته چندم هستند. شناساندن 
عناصر پشت صحنه در روشنگری و خنثی سازی فتنه 
در کوتاه مدت و پیشگیری از تکرار آن در آینده از جانب 
خواص بسیار تعیین کننده اســت. نکته قابل تأمل در 
رفتار خواص در قبال فتنه ها، صراحت و شجاعت در 
تبیین است که متأسفانه مجموعه ای از خواص در برابر 
حوادث پیچیده ای همچون غائله 18 تیر ۷8 و فتنه 88 
یا ســکوت کردند یا تبیین آنان از صراحت و شفافیت 
برخوردار نبود. بر همین اساس در آموزه های دینی روی 
زمان شناســی و اتخاذ موضع درست در جهت مقابله 
با دشمنان تأکید شده اســت و به طریق اولی حرکت 
خواص در زمان شناسی و جلوتر بودن از دیگران از نظر 
زمان ضروری تر و با اهمیت تر است. مشکل بسیاری 
از خواص پس از رحلــت پیامبر)ص( بی  توجهی به 
چرخش در وضعیت برخی خواص با ســابقه و قرار 

گرفتن در دام آنان بوده است.

 BBBB نیروهای مسلح به عنوان سنگرداران دفاع 
از ملت و کشور نیازمند تبیین صحیحی 
از صحنه رویارویی با دشمنان هستند. با 
توجه به ظرفیت عالی روحانیون معظم و 
مراکز علمی و پژوهشی در نمایندگی ولی 
فقیه و سازمان های عقیدتیـ  سیاسی ن.م 
چه برنامه هایی بــرای جهاد تبیین وجود 

دارد؟
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با پیچیده ترین 
شیوه های عملکردی دشمنان به ویژه جبهه استکبار در 
عرصه بین المللی منطقه ای مواجه هســتند. ازیک سو 
نظام استکبار با دستیازی به جنگ تمدنی و تمسک به 
جنگ فرهنگی صلیبــی با همه توان وارد منطقه غرب 
آســیا شد و افغانســتان و عراق را اشغال کرد و پس از 
شکست در جنگ مســتقیم تمدنی وارد جنگ نیابتی 
شد و جنگ درون تمدنی را در جهت مقابله با حرکت 
انقالب اســالمی و جبهه مقاومت در دستور کار قرار 
داد و در مرحله بعد هم وارد جنگ شــناختی شد تا با 
تأثیرگذاری بر ذهن و قلب ملت های مسلمان و ملت 
انقالبی ایران فرهنگ تهاجمی خــود را تحمیل کند 
و از ســوی دیگر با بهره گیری از امپراتوری رسانه ای و 
پیشــرفته ترین فناوری در عرصه اطالع رسانی درصدد 
تئوریزه و نهادینه سازی و استحاله اندیشه  دینی و انقالبی 
برآمد و در این عرصه نیروهای مســلح در نوک پیکان 
حمله دشمن قرار داشــته و دارند. از این رو نیروهای 
مسلح چه در بعد نیروی انسانی و چه در بعد تسلیحاتی 
و بــه طور خــاص در ُبعد معنــوی و بصیرتی باید در 
اوج آمادگی قرار داشته باشند. سازمان های فرهنگی، 
یعنی سازمان های عقیدتی ـ سیاسی و نمایندگی ولی 
فقیه در ســپاه رســالت خطیری در امر تبیین بر عهده 
دارند که از یک ســو باید بتوانند با ترفندهای دشــمن 
در جنگ شناختی به مقابله برخیزند و از سوی دیگر با 
بهره گیری از فرهنگ غنی اسالم و تقویت زیرساخت ها 
و تعمیق بنیه معنوی فرماندهان، آحاد نیروهای مسلح 
و خانواده محترم آنان از تأثیرگذاری دشــمنان بر ذهن 
و قلب مجموعه جلوگیری کنند. مسئله اصلی در این 
عرصه شناخت درست اهداف، ترفندها، دسیسه ها و 
شیوه های عملکردی دشــمنان و درک درست شرایط 
و اولویت بندی نیازها و تنظیم درست محتوای تبیین و 
بهره گیری صحیح از ظرفیت های موجود در مجموعه 
نیروهای مســلح و بهره گیری از آخرین فناوری ها در 

عرصه اطالع رسانی و رسالت تبیین است.

یف تحر با  مقابله  راه  جهاد تبیین 
 رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

پیشگیری  مقدم بر هر  امر دیگری است
 گزارش خبری صبح صادق از کارگاه آگاه سازی قضایی و انضباطی کارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه

علیرضا تربتی
خبرنگار

»جهاد تبیین« کلید واژه اصلی سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با دانشجویان در اربعین حسینی بود. امام خامنه ای با بیان اهمیت جهاد تبیین فرمودند: »خیلی از حقایق هست که 
ت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشمنان ایران و اسالم 

ّ
باید تبیین بشود. در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت مل

و انقالب اسالمی است... »حرکت تبیین« خنثی کننده  این توطئه  دشمن و این حرکت دشمن است.« این سخنان مأموریت و رسالت جهاد تبیین را نه برای یک مجموعه یا مسئول 
خاص؛ بلکه بر دوش هر انسان دلبسته به آرمان های انقالب و راه روشن گفتمان برآمده از آن، به ویژه پاسداران انقالب اسالمی گذاشت؛ برای بررسی ابعاد این فرمان عمومی امام 

خامنه ای و درک اهمیت آن با حجت االسالم و المسلمین علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتیـ  سیاسی فرماندهی کل قوا به  و نشستیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.

عکس: حامد گودرزی
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برایم فرقی نمی کند

زمانی کــه فرماندهی گــردان یا 
رسول)ص( را به عهده داشت، 
روزی از طرف فرماندهی لشــکر آمدند و 
گفتنــد: »از طــرف فرماندهی لشــکر 
ابالغیــه ای آمــده مبنی براینکه شــما به 
فرماندهــی تیــپ یکم لشــکرمنصوب 
شدید.« ابتدا قبول نکرد؛ ولی بعد از اصرار 
زیاد، به آنها گفت: »باید فکر کنم.« برادران 
رفتند و فردای همان روز دوباره آمدند و از 
حاجی پاسخ خواستند. حاج حسین این 
بار جواب مثبت داد. من که متعجب شده 
بودم، پرسیدم: »حاجی! چرا همان دیروز 
جواب مثبت ندادیــد.« در جوابم گفت: 
»دیروز در آن حالت نمی توانستم فکر کنم 
و تصمیم بگیرم. راســتش رفتم و با خودم 
فکر کردم امروز که مرا به فرماندهی تیپ 
منصــوب کردنــد؛ اگر چنــد روز دیگر 
بخواهند این مسئولیت را از من بگیرند و 
بگوینــد از این پــس باید بــه عنوان یک 
تیرانــداز در جبهه خدمــت کنی من چه 
عکس العملی نشان می دهم؟ اگر ناراحت 
و غمگین شــدم پس معلوم می شود برای 
رضای خدا این مسئولیت را قبول نکردم؛ 
ولی اگر برایم فرقی نداشت، پس مشخص 
می شــود که این مسئولیت را برای رضای 
خــدا قبول کرده ام و فرقی نــدارد در کجا 
خدمــت کنم. بعــد دیدم اگــر بخواهند 
مسئولیت فرماندهی تیپ را از من بگیرند، 
برایم فرقی نمی کند؛ بنابراین قبول کردم.«
به نقل از برادر شهید حسین بصیر

حســین بصیــر ســال 1۳۲۲ در شــهر 
فریدونکنار زاده شد. از همان اوایل کودکی 
عالقه خاصی به مســائل مذهبی داشت و 
طی سال های قبل از وقوع انقالب، مشاغل 
گوناگونــی را تجربه کرد. بــا آغاز جنگ 
تحمیلی به جبهه رفت و در ســال 1۳۶۶ 
و در عملیات کربالی1۰ با مسئولیت قائم 
مقام لشکر در دشت ماووت درخاک عراق 

به شهادت رسید.

 رنگ آرامش

می نشــینم و آمدن تان را از پشــت پنجره 
انتظار تصور می کنم. آســمان آبی است، 
درختان در قبای ســبز روشن شان نو نوار 
شده اند. همه مهربان شــده اند. کسی از 
کســی نمی ترســد. همه برادرند و برابر. 
محبت در نگاه ها موج می زند. هرکســی 
صبح که چشم باز می کند تا شب که چشم 
روی هــم  می گذارد، می دود که دســتی 
بگیرد و گره ای باز کند. انگار که یادشــان 
رفته بعد از شما مشــکلی نیست. دردی 
نیست. غمی نیســت. گویی حواس شان 
نیست پرنده های شوم ناامیدی و نداری و 

غصه، از وجود هر آدمی پر کشیده است.
موالجــان آن روز که بیایید، نعمت ها 
پی درپی می بارد  آسمان  سرریز می شود، 
و زمین با تمام تــوان، گیاهانش را عرضه 
می کند. مــردم آرزو می کننــد ای کاش 
مردگان شان شبیه آنان از نعمت های الهی 

برخوردار می گشتند.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام حسن عسکری(ع) فرمودند: آن دسته از علما و دانشمندان شیعیان ما که در هدایت و رفع مشکالت 
دوســتان و عالقه مندان ما تالش کرده اند، روز قیامت در حالتی وارد صحرای محشر می شوند که تاج 
کرامت بر سر نهاده و نور آنها همه جا را روشنایی می بخشد و تمام اهل محشر از آن نور بهره مند خواهند 

شد.
تفسیر امام العسکری(ع)، ص 345، ح 226

 تاج کرامت
   صادقانه    

خود را به کار خیر مشــغول کن و به آن ادامه بده! هیــچ دارویی بهتر از کار نیکو، دلجویی، همدردی و 
همراهی برای انسان راهگشا و آرامش بخش نیست. کمک به دیگران راهی است تا آسایش و آسودگی را 

در قلب همگان به اشتراک بگذاری و دردهای درون را التیام ببخشی.

و ین دار  بهتر
   صبحانه    

 جهان گذران
 به بهانه بزرگداشت 

عالمه محمدحسین طباطبایی 

دوش که غم پرده ما می درید
خار غم اندر دل ما می خلید

در َبِر استاد خرد پیشه ام
طرح نمودم غم و اندیشه ام

کاو به کف آیینه تدبیر داشت
بخت جوان و خرد پیر داشت

پیر خرد پیشه و نورانی ام
برد ز دل زنگ پریشانی ام

گفت که در زندگی  آزاد باش!
هان! گذران است جهان شاد باش!

رو به خودت نسبت هستی مده!
دل به چنین مستی و پستی مده!

زانچه نداری ز چه افسرده ای
و ز غم و اندوه دل آزرده ای؟!

گر ببرد ور بدهد دست دوست
ور ِبَبرد ور بنهد ُملک اوست

شی دیو غم
ُ
ور ِبِکشی یا بک

کج نشود دست قضا را قلم
آنچه خدا خواست همان می شود

وانچه دلت خواست نه آن می شود

عالمه طباطبایی

والیت عشق

گرچه از دست وپا فتادستم
عهد و پیمان خویش نشکستم
گرچه عضوی نمانده در بدنم
عضوی از عاشقان تان هستم

برلبت چون »خم می نی« است مدام
از شمیم حضورتو مستم

حسرتی هست در دلم که چرا
به شهیدان حق نپیوستم

خواب دیدم که در رهت آقا
باز سربند »یا علی« بستم

با همان شور روزهای نبرد
از سر خاکریز می جستم

امر کردی به پیش می رفتم
دشمنت را به تیر می بستم
تا که برپا بود والیت عشق

این چنین روی چرخ بنشستم
گرچه رنجور وخسته ام اما

تا نفس هست با شما هستم

جانباز بهروز ساقی

   کتیبه سبز    

پیرزن به سختی سوار شد و در را بست. 
مرد ســالم کــرد و احوال مــادرش را 
پرســید و همینطــور که خیابان را پشــت ســر 

می گذاشت، آه بلندی کشید.
ـ چیه بهروز؟ جاییت درد می کنه پسرم؟

مرد سرش را به سمت خیابان چرخاند و آرام 
پیچید.

ـ کمرم داغونم کرده، پاهــام بدتر... از بس دنده 
و کالج عوض کردم دیگــه پاهام جون ندارن... 
کار مام شــده این دیگه، یه روز نیام بیرون، خرج 

و دخل مون نمی خونه... خرجا هم که باالس..
پیرزن، نگاهی به پســر میانسالش کرد. دلش 
می خواست همه چیزش را فدای او کند و دردش 
را نبیند. پرسید: »آخه راهش چیه مادر؟ دکتری، 

دارویی، چیزی؟«
ـ دکتر و دارو که دارم االن، می خواســتم دستگاه 
ماساژ پا بگیرم، بعد از کار یه کم پاهام گرم بشه، 

خون بــه جریان بیفته، یهو واریس نشــه، اینقدر 
گــرون بود، گفتم ولش کن می ســازیم با درد... 
بابا بهتره؟ نشد بیام تو، عجله دارم، ناراحت نشه 

یه وقت؟
پیرزن به دســت هایش نگاه کرد. دست هایی 
که دیگر رمق نداشــتند کارهای عادی را انجام 
بدهند. چقدر دلش می خواســت می توانســت 
کاری برای تنها پســرش انجام بدهد، اما همین 
که به شــوهرش فکر می کرد، خودش را ناتوان تر 
از آن می دید که کمکی از دستش بربیاید. تازه سه 
چهار ماهی بود که پس انداز می کرد تا تشک مواج 
برای پیرمرد بخرند. دکتر گفته بود احتمال زخم 
بستر زیاد شده و باید مراقب باشند. خرید خانه که 
انجام شد، پیرزن با یک دنیا فکر به خانه کوچکش 
برگشت. لنگان لنگان آبگوشت و کمی نان برای 
پیرمرد آورد. بگو بخند کرد و غذایش را داد. بعد 
هم قرص ها را طبق دســتور پزشک کف دست 
پیرمرد گذاشت. کمی از شلوغی خیابان، هوای 
ســرد، گرانی داروها و کوچه و خیابان گفت، اما 

تمام ذهنش از پادرد پسرش پر شده بود.
ـ از بهــروز چــه خبر؟ چــرا نیومد تــو؟ خانم 

بچه هاش خوبن؟

زن کمی مکث کرد. باید بین پدر و پســر را 
می گرفت تا حاال که پیرمرد زمین گیر شده، حس 

سربار بودن نداشته باشد.
ـ هیچ اونم بیچــاره درگیــره، کار داره، تا وقتی 
کارخونــه راه بیفته بایــد مدام تو ایــن خیابونا 
مسافرجابه جا  کنه، می گفت پاهاش درد می کنه، 
دکتر گفته باید ماساژور بگیره که واریس نشه، ولی 
انگار گرون بوده، دوقلوها امسال می رن دانشگاه 

بچه پولی براش نمی مونه دیگه...
پیرمرد سرش را پایین انداخته بود و با تسبیح 
توی دســتش بازی می کرد، بعد انگار فکری به 
ذهنش رسیده باشد، گفت: »عطیه خانم، می گم 
یه خورده پول گذاشــتی کنار برای تشــک من؛ 
همونو بده بهروز ماســاژور بگیره برای خودش، 
من که فعال فیزیوتراپی دارم، بیشتر ورزش می دم 
پاهامو، توام که زحمت منو می کشــی، من االن 
واجب نیستم، اون بچه واجب تره، بار ما رو دوش 
بهروزه همش، خدا بزرگه دوباره پول می رسه...«

پیرزن، اشــکش را با گوشه روسری اش پاک 
کرد. انگار باری از روی دوشــش برداشــته شده 
باشد، خندید و ســیب های رنده شده را با عسل 

مخلوط کرد و در دهان پیرمرد گذاشت.

   داستان    

سیب و عسل

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 تقالی دروغگو/
 مکرون در حالی که در طول ریاست خود انبوهی از دروغ ها را به مردمش تحویل داده است، باز هم خود را برای انتخابات آماده می کند!        کارتونیست: ساها از فرانسه

   تلخند    

بهترین راه مقابله با سرماخوردگی پیشگیری است. با انجام روش های گفته 
شده از ابتال به سرماخوردگی پیشگیری کنید.

1ـ هــر روز 1 لیوان آب گرم همراه با آب لیموی تازه و عســل میل کنید. 
۲ـ رژیم های غذایی کم پروتئین باعث تضعیف سیستم ایمنی می شوند. 
بنابراین روزانه غذاهای غنی از پروتئین، مانند ماهی، تخم مرغ و ماست به 
مقدار کافی مصرف کنید. ۳ـ در هنگام عطسه یا سرفه از دستمال کاغذی 
اســتفاده کنید تا میکروب ها در اطراف پخش نشــوند. ۴ـ برای تقویت 
سیســتم ایمنی با مشورت پزشــک یا متخصص تغذیه قرص یا شربت 
زینک مصرف کنیــد. 5ـ هر روز بینی خود را با آب نمک شست وشــو 
دهید، شــوینده های ضدعفونی کننده را از داروخانه تهیه کنید یا در منزل 
1 قاشــق چای خوری نمک را با 1 لیوان آب مقطــر یا آب جوش خنک 
شده مخلوط کنید. ۶ـ برای بیرون راندن میکروب ها از بدن روزانه مقدار 
زیادی آب و نوشیدنی مصرف کنید. این نوشیدنی ها را می توان از میوه ها 
و سبزیجاتی مانند کلم، کلم بروکلی، سیب، جعفری، خیار، هویج، لیمو، 
پرتقال، کیوی و نعناع تهیه کنید. ۷ـ برای مصرف روزانه خود یک بطری 
آب جداگانه در نظر بگیرید و از نوشیدن مشترک یک بطری بپرهیزید. 8ـ 
روزانه ورزش کنید؛ زیرا عرق فراوان ســبب دفع سموم می شود. ۹ـ بدن 
انسان روزانه به هفت تا هشت ساعت خواب احتیاج دارد. خواب کافی 
باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. 1۰ـ دست خود را روزانه چند بار با 

آب و مواد ضدعفونی کننده، مانند صابون بشویید.

    سالمت    

 سرماخوردگی را راه ندهید
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه
پرسش: برخی کودکان تحمل باختن در بازی را ندارند، چگونه تحمل 

آنان را باال ببریم؟

پاسخ: پرسشــگر عزیز در این زمینه اول باید به دنبال دلیل آن بود. دلیل 
این امر این  اســت که آنها خودباوری پایینی دارند و احساس منفی درباره 
خودشان را نمی توانند کنترل کنند. در این راستا باید بکوشید خودباوری او 
را باال ببرید. برای این امر چند مورد را همیشــه به خاطر داشته باشید. او 
را با خواهر و برادر و هم ساالنش مقایسه نکنید. هرگز به  گونه ای با کودک 
بازی نکنید که همیشه برنده شود، بگذارید گاهی باختن را هم تجربه کند 
و در آن زمان برد قبلی اش را بــه او یادآوری کنید. در هنگام باخت، او را 
سرزنش نکنید یا اجازه ندهید مورد تمسخر هم سن و ساالنش قرار بگیرد، 
 طبیعی جلوه داده و بیشــتر به یک سرگرمی تبدیل 

ً
بلکه این امر را کامال

کنید. گاهی برای بچه ها بازی هایــی را درنظر بگیرید که در آن بازنده ها 
جایــزه بگیرند و از ناراحت نشــدنش تقدیر کنید. ایــن کار از هیجان و 
حساسیت او برای برنده شــدن کم می کند. در خالل این نوع بازی به او 
بگویید که بازنده هم به نوعی برنده است، چون عیب ها و نقص های خود 
را می شناســد و برای دور بعدی بازی قدرتمندتر اقدام می کند و احتمال 
پیروزی او زیاد می شود. او را از بازنده بودن نترسانید. وقتی در مقابل نمره 
پایین او عکس العمل نشــان دهید، یا در مقابل لباس کثیف یا ظرفی که 
شکسته سرزنش شود، اعتماد به نفسش را از دست داده و خود را همیشه 
بازنده و ناکام می بیند. به همین دلیل، خشمی همیشگی در وجودش ریشه 
می کند که آن را به صورت های گوناگون بروز می دهد. بیشتر بازی های غیر 
رقابتی را در فهرســت قرار دهید. بهتر است بی اهمیت بودن باختن را در 
روش الگویی به صورت عملی به او بیاموزید. تأثیر رفتارهای عملی بیشتر 

از توصیه های کالمی است.

   راه نرفته    

برنده همیشه  کودکان 
محمد مفیدی
مشاور خانواده


