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مهدی سعیدی

دیدگاه جای خالی الگوی مطالبه گری
3 دکتر یدالله جوانی

پرده جدیدجنگ روایت ها سرمقاله
۲

دیپلماسی جنگ 
رمزگشاییصبحصادقازاهرمطرفهایغربیدرمذاکراتهستهای

دولت ها میز مذاکرات را میز جنگ دیپلماســی می دانند. بنابراین، اگر هر یک از آنها اهرم 
و قدرت بیشتری داشته باشند، امتیاز بیشتری را به دست خواهد آورد. راهبرد و تاکتیک ها 
در مذاکرات نیز بسته به داشته های طرفین مذاکره است. از این رو، در مذاکرات، هر طرفی 
که اهرم فشار بیشتری در مذاکرات داشته باشد، در مذاکرات دست برتر را خواهد داشت. 
در کشــور ما برخی معتقدند، طرف های غربی در مذاکرات برجامی اهرم های قدرتی دارد 
که ایران راهی جز تسلیم ندارد. برخی دیگر هستند که به اهرم های قدرت طرف های غربی 
اذعان دارند؛ ولی معتقدند اگر ایران بیش از حد بر خواسته های خود پافشاری کند، متضرر 
می شود؛ بنابراین تنها گزینه ایران تقلیل خواسته هایش است. اگرچه تجربه مذاکرات دالیل 
این رویکردها را سســت و باطل کرده اســت. با وجود این، این افراد بدون در نظر گرفتن 
شــرایط جدید همچنان مواضع خود را ترویج می دهند. حال باید دید که طرف های غربی 
چه اهرمی دارند و آیا این اهرم ها در شرایط نوین کارکردهای اصلی اش را دارد؟ اساسی ترین 
اهرم های قدرتی که تاکنون طرف های غربی در قبال برنامه هســته ای ایران به کار گرفته اند، 

عبارت بودند از: تحریم، حمله نظامی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و قدرت رسانه. 
 تحریم با پشتوانه قدرت اقتصادی آمریکا بزرگ ترین اهرم فشار این کشور در قبال 

کشورهای مختلف است. طبق گزارش نشریه هیل، تنها وزارت خزانه داری آمریکا ۱
طی 20 سال گذشته حدود ۱034۱ تحریم علیه افراد و کشورها اعمال کرده است؛ یعنی 
از ۹۱2 تحریم در ســال 2000 به ۹ هزار و 42۱ تحریم در ســال 202۱ رسیده است. با 
وجود این، اکنون بیشــتر کارشناســان آمریکایی و اروپایی اتفاق نظر دارند که تحریم های 
 شکست خورده و بی اثر شده است. افزون بر اینها، 

ً
حداکثری این کشــور علیه ایران کامال

مقامات این کشورها نیز به این واقعیت اذعان دارند؛ برای نمونه رابرت مالی، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران تصریح دارد که فشار حداکثری علیه ایران به طرز وحشتناکی شکست 
خورده اســت. البته منظور آنها از شکســت بزرگ این است که آمریکا از طریق فشارهای 
فلج کننده یا حداکثری به هدف های خود دســت نیافت؛ مهم تریــن اهداف آمریکا مهار 
پیشرفت هسته ای ایران، مهار نفوذ قدرت ایران در منطقه، بی ثباتی سیاسی در داخل ایران و در 
نهایت تن دادن ایران به خواسته های فرابرجامی آمریکاست. این امر سبب شد تا کارشناسانی 
ماننــد توماس فریدمن، اعالم کننــد: »تصمیم ترامپ در خروج از برجام و اتخاذ فشــار 
حداکثری یکی از احمقانه ترین، کوته فکرانه ترین و زیان بارترین تصمیمات امنیت ملی آمریکا 

در دوران پس از جنگ سرد بوده است.«
 تهدید نظامی نیز سال هاست اعالم می شــود که برای مهار هسته ای ایران و نفوذ 

روزافزون منطقه ای ایران نتیجه بخش نیست. اعتراف تاریخی فرمانده سنتکام درباره 2
قدرت موشکی و سامانه های بدون سرنشین ایران یکی از موارد اخیر ضعیف شدن کاربرد 
قدرت نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران است. مقامات سیاسی نظامی رژیم صهیونیستی 
نظیر اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، آیزاک بن اسرائیل رئیس آژانس فضایی 
اسرائیل و اسحاق بن اســرائیل یکی از طراحان حمله به رآکتور هســته ای عراق نیز تأکید 
داشته اند که این رژیم جعلی برای نابودی یا ضربه زدن به برنامه هسته ای ایران ناتوان است. 
بسیاری از کارشناسان غربی، صهیونیستی و حتی عربی معتقدند، هرگونه حمله به تأسیسات 
هســته ای ایران، به نابودی رآکتور دیمونا و به زانو درآمدن اسرائیل منجر خواهد شد. این 
دیدگاه را کارشناسان نظامی روس ها، مانند »سیوکوف« نایب رئیس آکادمی دانش موشکی 
روســیه نیز دارند و آنها با اذعان به قدرت نظامی و موشکی ایران گفتند که »ایران، یکی از 
کشــورهای نظامی پیشرفته و یکی از چهار قدرت موشکی دنیاست و توانایی آن را دارد که 

اسرائیل را غیرقابل سکونت کند.« 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی نیز که تحت ســلطه غربی هاســت، یکی دیگر از 

اهرم های فشار آنها علیه ایران به شمار می آید. اصلی ترین سوء استفاده غربی ها از 3
این سازمان تصویب قطعنامه برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. 
این اهرم قدرت غربی ها در قبال هسته ای ایران از تناقض شدیدی رنج می برد؛ زیرا فعال کردن 
این اهرم نه تنها مانع پیشرفت هسته ای نخواهد بود، بلکه رابطه فعلی آژانس با ایران را بدتر 

می کند و این نقض غرض و نگرانی غربی هاست. ادامه در صفحه 2
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نگاه

 جنگ دیپلماسی
ادامه از صفحه اول

 با توجه به ارزیابی اجمالی فوق، 
تنها اهرم طرف های غربی برجام، 4

قدرت رسانه ای و عملیات روانی آنهاست. 
بررســی مواضع غربی ها از ابتدای ســال 
1400 تاکنون نیز مؤید این واقعیت است. 
برخی از مواضع پر حجم و پر تکرار آنها، 
مانند »اگر مذاکرات به نتیجه نرسد برجام 
بی معنی خواهد شد«، »شکست مذاکرات 
وین، فشارهای شدید اقتصادی را به دنبال 
 )Plan B( خواهد داشت«، »گزینه پالن بی
روی میــز اســت«، »آمریــکا و رژیــم 
صهیونیستی برای حمله نظامی به تأسیسات 
هسته ای ایران تمرین نظامی دارند« و... با 
توجه بــه ناتوانی اهرم های قدرت آمریکا و 
متحــدان آن کــه در بــاال اشــاره شــد و 
واقعیت های پیشــرفت هســته ای ایران و 
توانایی پاســخگویی ایران به هر نوع اقدام 
نظامی و خرابکاری امنیتی، توخالی بودن 
مواضــع مزبور را نشــان می دهــد. با این 
توضیح ایــن نتیجه حاصل می شــود که 
تحریم های آمریکا علیه افراد، شرکت ها و 
نهادهای ایــران و برخی از شــرکت های 
خارجی ارزش راهبردی ندارد؛ بلکه تنها 
برای معتبر جلوه دادن قدرت تحریمی این 
و  نخبــگان  مرعوب ســازی  و  کشــور 
تصمیم ســازان و ایجاد فضای روانی برای 
افکار عمومی دارد. تردیدی هم نیست که 
این اقدامات فقط اثرات کوتاه مدت روانی 

دارد.   
به مــوازات عملیــات روانــی مزبور، 
شاهد فضاســازی پرحجم دیگری، نظیر 
»مقصرسازی سازی ایران!«، »پیشنهادهای 
ایران زیاده خواهانه و فرابرجامی اســت!«، 
»فرصــت برای احیــای برجــام محدود 
است!«، »هشدار درباره احتمال فروپاشی 
برجام!«، »دیدگاه هــای روس ها به آمریکا 
و اروپــا نزدیک شــد!« و »آمریــکا آماده 
برداشــتن تمام تحریم های مغایر با برجام 
اســت«، »خواســته ایران درباره تضمین 
و راســتی آزمایی امکان پذیر نیست« و... 
تالش دارنــد تا به هدف های زیر دســت 
یابند: الف ـ تبدیــل نقاط قوت و اهرم های 
ایران، مانند پیشــرفت هســته ای به نقاط 
ضعف، ب ـ با عملیــات روانی تاکتیکی 
مانند »مقصرســازی ایران« چین و روسیه 
را با خود همــراه کنند. ج ـ منصرف کردن 
ایران از اصرار بر لغو همه تحریم های دوره 
اوباما، ترامپ و بایدن، د ـ ایجاد اختالف در 
میان شخصیت ها و نخبگان داخل کشور و 
منحرف کردن افکار عمومی مردم در به حق 
بودن مواضع تیم هسته ای ایران، دـ تضعیف 
تیــم مذاکره کننــده ایران؛ متأســفانه یک 
جریان مطبوعاتــی در داخل نیز با مواضع 
و اطالع رســانی خود بــه تقویت عملیات 
رسانه ای و روانی غرب و رژیم صهیونیستی 

کوشش کرده است.
دســته ای دیگر از محورهای عملیات 
روانــی غربی هــا، حــول پیشــنهادهای 
آمریکاســت. آنها القا می کننــد که ایران 
دو گزینه در این خصوص بیشــتر ندارد یا 
کمتر در برابر کمتر یا بیشتر در برابر بیشتر. 
در حالــی که هر دو گزینــه ایجاد انحراف 
پیرامون رفع تحریم ها براســاس توافق نامه 
برجام و قطعنامه 2231 و خســارت هایی 
اســت که آمریکا بــا خــروج از برجام بر 
ملت ایــران وارد کرد. ضمن اینکه آمریکا 
پشتوانه ای برای وادار کردن ایران به پذیرش 

این خواسته های غیر منطقی ندارد.   
جمع بندی این بحث این است که تنها 
اهرم آمریکا و اروپا قدرت رسانه و عملیاتی 
روانی اســت. بنابراین همانطور که ایران 
موفق شــد، اهرم های اقتصــادی و نظامی 
بــرای اهداف اشــاره شــده در خصوص 
هســته ای ایران را بی اثر کند، الزم اســت 
برای مقابله با آن به قرارگاه تخصصی ضد 

عملیات روانی اهمیت داد.

حسین چخماقی
خبرنگار

همه چیز با یک دروغ شروع می شود و 
در ادامه، با صدهــا دروغ و تحلیل ها و 
تفسیرهای نادرست دیگر،  نظام اسالمی مظلوم اما 
مقتدر، به رفتاری خشونت بار و سرکوب گرایانه، 
آن هم نسبت به یک زن سالخورده و منتقد  متهم 

می شود!
این دروغ را فردی سالخورده با چهره ای آسیب 
دیده، به گونه ای بیان می کند که در نگاه اول، کمتر 
کســی در صحت روایت او دچار شک و تردید 
می شــود. همین امر موجب می شود تا بر اساس 
این روایت دروغ، یــک جنگ روانی تمام عیار از 
سوی شبکه های ماهواره ای،  شبکه های اجتماعی 
و برخی عناصر داخلی علیه جمهوری اســالمی 
پدید آید. دلیل اصلی پرداختن به این موضوع در 
یادداشت حاضر، آن است که دشمنان جمهوری 
اسالمی و ملت ایران،  در سال های اخیر،  به دلیل 
شکســت در حوزه های گوناگــون،  هم اکنون در 
حوزه جنگ شــناختی و جنگ روایت ها تمرکز 
راهبردی پیدا کرده، تالش می کنند از این طریق 

در جامعه نســبت بــه نظام و جریــان انقالبی و 
دستگاه ها و نهادهای اطالعاتی ـ امنیتی، بدبینی 
و بی اعتمادی ایجاد کنند و از نظام اســالمی یک 

چهره خشن و سرکوب گر بسازند. 
متأســفانه در این ســال های پرفــراز و فرود 
پشت سر گذاشــته شده،  موارد بســیاری از این 
نــوع روایت های دروغ وجــود دارد که هر یک با 
طراحی قبلی، یک فضای سنگین تبلیغاتی را علیه 
جمهوری اسالمی شــکل داده و گاهی فتنه هایی 
را پدید آورده اســت. حوادث کوی دانشــگاه در 
تیر ماه 1378، فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی سال 
1388 که با یک دروغ بزرگ رقم خورد و در درون 
این فتنه بزرگ،  روایت های غلط دیگری همانند 
مرگ ندا آقاسلطان،  نمونه هایی از این نوع جنگ 
 نــرم و جنگ روایت ها علیه جمهوری اســالمی

 است.
در جنگ تبلیغاتی و جنجال اخیر رسانه ای علیه 
جمهوری اسالمی،  مادر ستار بهشتی در حالی که 
پیشانی اش پانســمان دارد و زیر چشمانش کبود 
اســت، آنچه را که برایش در روز پنج شــنبه 18 
آذرماه 1400 پیش آمده اســت، این گونه روایت 

می کند:
»در راه رفتن به امام زاده بودم که از یک موتور 
که 2 نفر ســوار آن بودند،  یکی پیاده شد و من را 
بر زمین زد... وقتی چشــم باز کــردم، دیدم در 

بیمارستان هستم.«
به دنبال این حادثه و این روایت،  تفســیرها و 
تحلیل ها شــروع می شــود که نمونه هایی از این 

تیترهای انتشار یافته در این خصوص عبارتند از:
ـ حمله وحشیانه دو موتورسوار به گوهر عشقی،  

مادر ستار بهشتی)دویچه وله فارسی(؛
ـ  ضرب و شــتم مادر ستار بهشــتی در راه مزار 

فرزندش )رادیو فردا(؛
ـ حملــه بــه خانــم گوهر عشــقی ســه حالت 

دارد)عباس عبدی(؛
ـ حمله به گوهر عشقی... عالمت خطرناکی در 

شرایط امروز ایران است)احمد زیدآبادی(.
ـ توئیت های آذر منصوری،  رمضان عبدالله زاده، 
صادق زیباکالم،  مصطفی تــاج زاده و... همگی 

نظام و جریان انقالبی را نشانه می روند. 
در تمامی واکنش ها و بازتاب ها دو نکته قابل 

توجه است:
1ـ ضرب و شــتم و مورد حمله قرار گرفتن خانم 

گوهر عشقی قطعی پنداشته می شود.
2ـ شــبکه های ماهواره ای و تمامی رســانه های 
وابسته به بیگانگان و جریان ضد انقالب، تالش 
 به 

ً
می کننــد این ضرب و شــتم و حملــه را اوال

 گاهی بــا ادبیاتی 
ً
حکومــت نســبت داده، ثانیا

تحریک آمیز  سعی می کنند در مخاطب نسبت به 
نظام تنفر ایجاد کنند. 

امــا در این میان، فردی چــون علی مطهری 
هم که سال هاســت با عینک بدبینی به نظام نگاه 
می کند،  با انتشار توئیتی در جنگ روایت ها علیه 
جمهوری اسالمی مشــارکت کرده و می نویسد: 
»حمله به مادر مرحوم ســتار بهشتی، پیرزنی که 
شــاید چهل کیلو بیشــتر وزن ندارد و فرزندش 
به خاطر یک انتقاد از نظــام در بازجویی نیروی 
انتظامی به قتل رسیده و داغدار است چه مفهومی 
 نهادهای 

ً
دارد؟ آیا برای حفظ نظــام بوده؟! قطعا

اطالعاتــی می توانند ضاربان را پیــدا کنند. قوه 
قضائیه مسئولیت سنگینی دارد.«

این همــه هیاهو و جنجال و بــه راه انداختن 
یک جنگ تبلیغاتی علیه نظــام، در حالی انجام 
شد که با بررسی های به عمل آمده و بازبینی فیلم 
دوربین های مداربســته در محــل و گفت وگو با 
شــاهدان در صحنه،مشخص شد  نه حمله ای در 
کار بوده و نه ضرب و شتمی انجام شده است و نه 
حتی این خانم در راه رفتن به مزار فرزندش بوده، 
بلکه او در حین عبور از کوچه به دلیل ســرگیجه 
روی زمیــن و میل گردهــای کنار جــاده افتاده و 
آسیب دیده است. این حادثه و حواشی آن به ویژه 
رفتار کینه توزانه رســانه های غربی و شــبکه های 
ماهواره ای فارســی زبان،  نشان داد که مسئوالن و 
مردم، بیش از پیش باید جنگ شــناختی و جنگ 

روایت ها را جدی بگیرند. 

جدید  پرده 
وایت ها ر جنگ 

   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

بازدید ســرزده از انبارهای اموال تملیکی اســتان 
خوزســتان در هفته اول آبان و متعاقب آن گزارشی 
که رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در جلسه 
شــورای قضایی خوزســتان از وضعیت اسف بار 
و غیرقابل تحمل این انبارها، به ویژه فاســد شــدن 
ن برنج و ذرت به رئیس قوه قضائیه ارائه داد، 

ُ
هزاران ت

زمینه ســاز اقدام جدی دستگاه قضایی کشور برای 
تعیین تکلیف هرچه  سریع تر کاالهای دپو شده در 

انبارهای اموال تملیکی سراسر کشور شد.
محســنی اژه ای  والمسلمین  حجت االســالم 
در واکنش به گزارش وضعیت نامناســب سه انبار 
اموال تملیکی خوزستان و بالتکلیفی صدها پرونده 
کاالهای دپو شــده در این انبارهــا، با بیان اینکه در 
بحث فروش اموال تملیکی کــه در حال حاضر با 
اجازه حاکم شــرع و پس از مراحل کارشناســی و 
مزایده انجام می شــود، این روش را غلط دانســت 
 حاکم شــرع نمی تواند برای حجم 

ً
و گفت: »قطعا

زیادی از اموال دپو شــده تصمیم بگیرد. اگر نیاز به 
اصالح قانون است، پیگیری شود و اگر نیاز نیست، 
تدبیری صــورت گیرد تا تصمیم گیری درباره اموال 
تملیکی متمرکز بر یک حاکم شرع در مرکز نشود و 
اگر این موضوع مربوط به رئیس عدلیه است، حکم 
می دهم یک قاضی سیار به انبار اموال تملیکی برود و 

همانجا رأی بدهد.«
هشت روز بعد، جمعه چهاردهم آبان ماه، رئیس 
عدلیه تصمیم گرفت بازدید ســرزده ای از یکی از 
انبارهای اموال تملیکی غرب  تهران داشــته باشد. 
در جریان این بازدید، وضعیت فاجعه بار و  اسفناک 
این انبار که به گفته مسئوالن آن یکی از شیک ترین 
انبارهای کشــور بــود! به رؤیت حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای رسید. نگهداری کاالها 
زیر تابش مســتقیم آفتاب، بــاران و برف، منقضی 
شدن بســیاری از کاالهای فاسدشدنی، نگهداری 
غیراصولی برخی مواد خوراکی  در کنار مواد شوینده 
و همچنین ناقص بودن تجهیزات برخی خودروهای 
نگهداری شده، تنها گوشــه ای از وضعیت وخیم و 
حاّد این انبار را روایت می کرد. رئیس قوه قضائیه در 
پایان این بازدید سه ساعته از مسئوالن سازمان اموال 

تملیکی خواست که ظرف دو هفته، نحوه ساماندهی 
فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کاالهای موجود 
در انبارهایش را بررســی کنند و پیشنهادهای خود 
را نیــز برای تأمیــن بودجه، رفع نقایــص قانونی و 

اصالحات ساختارها و روش ها ارائه دهند.
بالفاصله پس از حضور رئیس قوه قضائیه در انبار 
اموال تملیکی غرب تهران و رسانه ای شدن وضعیت 
بغرنج و اســف بار نگهداری کاالهــا در این انبار، 
معاون اول رئیس جمهور و برخی مسئوالن وزارت 
اقتصاد و همچنین تعدادی از دادستان های شهرهای 
مختلف کشور به ویژه شهرهای مرزی، از انبارهای 
اموال تملیکی در سراسر کشــور بازدید و گزارش  
مشاهدات شان را به مقامات مافوق خود ارائه کردند.
این بازدیدها پایان کار نبود، چراکه رئیس دستگاه 
قضا روز 20 آبان نشســت تخصصی سه ساعته ای 
را برای بررسی وضعیت و مشکالت فرآیند مبارزه 
با قاچاق کاال و مســائل مربوط به اموال تملیکی با 
حضور مســئوالن و متولیان امــر و با هدف تعیین 
تکلیف هرچه سریع تر کاالهای دپو شده برگزار کرد؛ 
جلســه ای که در آن فرآیندهای نگهداری صحیح و 
نحــوه فروش کاالهای جمع آوری شــده ارزیابی و  
بررسی شد و با شناسایی آسیب های موجود در این 
مسیر و بیان راهکارهای رفع این آسیب ها، مقرر شد 

ظرف مدت کوتاهی این کاالها که در شرایط بدی 
نگهداری می شدند، تعیین تکلیف شوند.

منــع قانونی فــروش کاالهای قاچــاق، کمبود 
فضا بــرای نگهداری کاالها، ناقــص بودن برخی 
پرونده هــای کاالهــا، اختــالف در میــزان آمار 
پرونده های رسیدگی نشــده از سوی سازمان اموال 
تملیکی، ســازمان تعزیرات و دادستانی کل کشور 
و همچنین کمبــود امکانات و تجهیزات الزم برای 
نگهداری برخــی کاالهای لوکس، از جمله دالیل 
عنوان شــده نگهداری غیرصحیــح و دپوی تعداد 
فراوانی از کاالها در انبارهای کشور بود که از سوی 
مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان 
اموال تملیکی بیان شد. در این جلسه رئیس دستگاه 
قضا با اشــاره به غفلت های دستگاه قضا، سازمان 
تعزیرات و سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف 
کاالهای دپو شــده، نکات و مطالبی را خطاب به 
وزارت امــور اقتصاد و دارایی بــه عنوان مجموعه 
باالدستی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
و همچنین ســازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان 

کرد.
تعامل شبانه روزی و بازدیدهای پیاپی مسئوالن 
دولتی و قضایی از انبارهای اموال تملیکی، ســبب 
شد مزایده کاالهای سازمان اموال تملیکی در چند 

نوبت با شرکت عموم مردم برگزار شود؛ همچنین 
ظرف مدت کوتاهی پرونده های مربوط به 2 هزار و 
۵00 کاالی تعیین تکلیف نشده، به سرانجام رسید و 
کاالهای تاریخ مصرف گذشته موجود در انبارها نیز 

با حضور مسئوالن ذی ربط امحا شد.
در همین زمینه قاســم رســولی فاضل، نماینده 
قوه قضائیه در ســازمان اموال تملیکی در گفت وگو 
با صبح  صــادق با بیان اینکه اقدامات انجام شــده 
در راســتای حراج حضوری کاالهای دپو شده در 
انبارهای اموال تملیکی حرکت مثبتی است، گفت: 
»این اقدام حرکت خوب و مناسبی است، اما کافی 

نیست و باید هفته ای یک حراج برگزار شود.«
وی با بیان اینکه باید تالش شــود این حراج از 
حالت حضوری به حراج الکترونیکی تبدیل شود، 
گفت: »در حراج الکترونیک شاهد استقبال بیشتری 
از سوی افراد مختلف خواهیم بود و دایره وسیع تری 

را در بر خواهد گرفت.«
رســولی فاضل با بیان اینکه حراج الکترونیکی 
نیازمند کیف پول الکترونیکی اســت، گفت: »این 
کار باید با همــکاری بانک مرکزی صورت گیرد و 
وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات الزم را به بانک 
مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول 
الکترونیکی از ۵0 میلیون تومان به 1 میلیارد تومان 

هستیم.«
وی افزود: »با تبدیــل حراج حضوری به حراج 
الکترونیــک و از هفتگی به صــورت روزانه ظرف 
مدت شش ماه تا یک ســال دیگر شاهد این حجم 
انبوه از کاال ها در ســازمان اموال تملیکی نخواهیم 

بود.«
نماینده قــوه قضائیــه در ســازمان جمع آوری 
و فروش امــوال تملیکــی درباره تعییــن تکلیف 
خودرو های توقیفی در سازمان اموال تملیکی گفت: 
»برای تعیین تکلیف این خودرو ها باید جلسه ای در 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل شود تا در این 
مورد تصمیم گیری شود و اگر این ستاد تعیین تکلیف 
این کاال ها را در صالحیت و وظایف خود ندانست، 
این موضوع بایــد در هیئت دولت مطرح و در آنجا 

تصمیم گیری شود.«
البته نباید این نکته را فراموش کرد که شــفافیت 
دربــاره در آمدهای حاصل از ایــن حراج ها و قرار 
گرفتن این مبالغ در خدمت جامعه  و توسعه به ویژه 
در اســتان های مرزی و ایجاد اشتغال پایدار بسیار 

مهم است و  باید اهتمام ویژه ای برای آن داشت.

بازدید پر برکت
گزارشصبحصادقدربارهانبارهایاموالتملیکیوبرنامهگرهگشایقوهقضائیه
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مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

   عکس و مکث   

مدیریت تحریم شــکن! / صاحب این خواربارفروشــی در آســتانه شــب 
یلدا این گونه هوای مشــتریان خود را دارد. این مغازه نام خود را هایپر 
تحریم شــکن گذاشته است! چه خوب است در آستانه شب یلدا ما هم 
اگــر مراســمی داریم، در فضای مجــازی تصاویر آن را منتشــر نکنیم، هر 

خانواده ای از پس تهیه لوازم مراسم این شب برنمی آید.

رهــا در میــان خرابــی!/ قربانیان طوفــان کنتاکی آمریکا که هنوز چشــم 
انتظار رســیدگی های دولت جو بایدن هســتند، برای گرم کردن خود در 
سرمای شدید هوا تکه های چوب خانه های خود را می سوزانند. فرماندار 
ایــن ایالــت اعالم کرده اســت، که ظرفیت ســردخانه ها بــرای نگهداری 
قربانیان این حادثه تمام شده است و این در حالی است که بسیاری از 

آوارگان از نبود رسیدگی به خود خشمگین هستند.

پس از 35 ســال چشم انتظاری/ خانواده شهید حسین علی کریمی، پس 
از 35 ســال چشــم انتظاری، بر ســر مزار فرزند شهیدشــان که از طریق 
انجام آزمایش دی ان ی شناســایی شده است، حاضر شدند. سرباز وطن 
شــهید »حســین علی کریمی« در عملیات کربالی۶ در منطقه ســومار به 
فیض شــهادت نائل آمد. پیکر پاک این شهید در دانشگاه تهران جنوب 

به خاک سپرده شده بود.

کوتــاه کردن دســت ســودجویان/ بــا ادامه ســقوط ارزش لیــر ترکیه و 
افزایش قیمت  اجناس، پلیس ترکیه از بازارهای زنجیره ای و فروشگاه ها 
بازرســی قیمت ها را آغاز کرده است تا جلوی سودجویان را بگیرد. همه 
جا افرادی هســتند کــه در بزنگاه های مهم به دنبال منفعت خودشــان 

هستند و برای مردم کشورشان سختی و مشکالت ایجاد می کنند! 

ســناریو بــرای کارگردانی؟/ رافائل گروســی در حالی دوربین به دســت 
شده است برای معرفی تجهیزات آژانس هسته ای و رفع ابهامات درباره 
این دوربین ها، که معلوم نیست این آقای کارگردان سناریوی خود را از 
کجا تهیه کرده است! قرار است با این دوربین ها نیروگاه کرج را پس از 

رفع تحریم ها زیر نظر داشته باشند.

تسویه حســاب!/ پلیــس رژیم صهیونیســتی عــکاس یک خبرگــزاری را 
هنــگام پوشــش دادن تظاهرات هــا در یکی از محله هــای بیت المقدس 
مورد ضرب  و شــتم قرار داده و او به بیمارســتان منتقل شــده اســت. 
عکس هــای ایــن عــکاس از فلســطین در ماه هــای گذشــته بــه عنوان 
عکس هــای پربازدیــد مجلــه تایــم قــرار گرفته بــود که گویا بــه مذاق 

صهیونیست ها خوش نیامده است!

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

یادداشتی بر کتاب مکتب والیی-4

 بــا توجه بــه قوانین فکری بشــری، آنچه 
انســان را از فکر بسته و اندیشه تنگ نظرانه 
اوســت.  اجتماعی«  »آزادی  می رهانــد، 
آزادی به معنای نبود مانع اســت؛ از این رو 
از آن در کنــار »تربیــت« و »امنیــت«، به 
منزله گزینه سوم برای رشد و تکامل انسان 
یاد می کنند. از طریق مسیر آزادی است که 
اندیشه های پویا در جامعه سایه می گستراند 
و افــراد را برای مبارزه تمــام قد با هر نوع 

استعمار  و استثماری برمی خیزاند. 
مســئله آزادی اجتماعــی در نگاه قرآن 
و انبیــاء الهی از چنان اعتبــار و جایگاهی 
برخوردار اســت کــه یکــی از وظایف و 
خدمات انبیاء به جامعه بشــری، تشکیل و 
تضمین حکومتی اســت کــه در آن آزادی 
افراد جــزء برنامه های قطعی و مســلم آن 
اســت. به این صورت که افــراد آن جامعه 
بایــد از هرگونه اســارت، بردگی و بندگی 
محفاظت شــوند. برای نمونــه، زمانی که 
قــرآن از »الیتخذ بعضنا بعضــا اربابا من 
دون الله« ســخن  می گوید، از یک جامعه 
ایده آل و آرمانــی حکایت می کند که اصل 
و اساس زندگی بشــری بر پایه آن بنا شده 
اســت و تمامی فتح و ظفرهــا از متن این 
چنین جامعه ای برخاسته می شود. هرچند 
به دلیل منفعت طلبی عده ای و سبکی اعتقاد 
برخی دیگر این اندیشــه در اذهان و افکار 
به صورت یک آرمان ذهنــی و انتزاعی در 
آمده اســت؛ اما اینها دلیل نمی شود که این 
پرچم اصیل بشــری بر زمین بماند و کسی 
یا کسانی طالب برداشــتن و برافراشتن آن 
نباشند. چنانچه در دوره معاصر و در زندگی 
بزرگانی، چون امام خمینی)ره( و شاگردان 
نهضت ایشــان، این به پا خاستن و قیام به 

خوبی واضح و مبرهن است.
با این دیدگاه متوجه می شویم که هیچ گاه 
اندیشه بیداری، آگاهی و حتی آزادی از دل 
مکتب های فکری و تئــوری صرف بیرون 
نیامده است؛ بلکه همیشــه به بال دیگری 
در قالب معنویت نیاز داشته و دارد. چنانچه 
در طول تاریخ سقوط و بیراهه رفتن افرادی 
را شــاهد بوده ایم که با تکیــه بر بال تئوری 
خواسته اند به ســمت یک جامعه مساوی 
و برابر پرواز کننــد. از طرفی هم در مقابل 
چنین افرادی، افراد دگم و قائل به معنویت 
فارغ از اندیشه همانند خوارج بوده اند که سد 
راهی شده اند بر باور و اندیشه های مردم؛ هر 
دو طیف به گونه ای تاریخ سازی کرده اند که 
به جای برداشــت بار، باری بر دوش مردم 
گذاشــته اند و چندین سال انســان را از آن 
اهداف عالیه خود بازداشــته اند. زیباترین 
تعبیر برای کج روی و انحراف این دو قشــر 
کالم امام علی)ع( اســت که فرمودند: »دو 
کس پشت مرا شکستند: دانشمند پرده در و 

عابد نادان«.
مســلم اســت افرادی که از دو چشمه 
»معنویت« و »آگاهی« ســیراب شده اند، 
دیگــر بــه رهایی خــود نمی اندیشــند؛ 
بلکه نــگاه باالتر و اندیشــه واالتری را به 
نام»آزادبخشــی« در وجودشــان شعله ور 
کرده اند که به آزادی دیگران هم می اندیشند. 
یکی از این افراد به یقین»ســردار دل ها«، 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی است که در 
برشــی از کتاب»مکتب والیی« این تألم و 
آزادبخشــی این چنین در کالمش تصریح 
می شــود: »صحنه هــای دردناکــی که در 
فلسطین شاهد هســتیم، قلب ما را به درد 
می آورد و ســینه را آکنده از غم می نماید؛ 
غمی که در درون خود یک خشم عمیق را 
نهفته دارد؛ خشمی که در وقت مناسب آن 
را بر ســر صهیونیست های مجرم خواهیم 

ریخت.«

حقیقت آزادی

حسن نوروزی
پژوهشگر  

 مکتب سلیمانی  

ســفر »نفتالی بنت« به امارات متحده عربی اولین 
ســفر علنی نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی به 
این کشــور اســت؛ اتفاقی که می توان آن را امری 
بســیار مهم و حائز اهمیت تلقی کرد. خبرگزاری 
»ان بی ســی نیوز« آمریکا طی گزارشی به سفر اخیر 
»نفتالی بنت« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به 
امارات متحده عربی پرداخته و به طور خاص ایران 
و مسائل مرتبط با قدرت گیری منطقه ای و بین المللی 
کشورمان را محور اصلی رایزنی های وی با مقامات 
اماراتی دانسته است. بسیاری از ناظران و تحلیلگران 
معتقدند، محــرک اصلی برگزاری این نشســت، 
آنچه ترس و نگرانی هــا از قدرت گیری ایران عنوان 
می شود، بوده است. سخنگوی وزارت امورخارجه 
کشــورمان در واکنش به سفر نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی به امارات نسبت به هر گونه اقدامی که 
حضور رژیم اشغالگر قدس را تثبیت کند، »هشدار 

جدی« داد. بررســی روند سیاست خارجی رژیم 
صهیونیســتی در خالل ســال های پس از 1۹48 به 
وضوح بیان کننده سیطره »رویکرد امنیتی« بر دیگر 
سیاست های این رژیم است. موقعیت شکننده رژیم 
اشــغالی، محاصره  در سرزمین های  صهیونیستی 
آنها از ســوی محور مقاومت در سوریه، لبنان و نوار 
غزه که ســبب ایجاد ناتوانی برای صهیونیست ها از 
هرگونه اقدام عملی تأثیرگذار علیه محور مقاومت 
شده است، رژیم صهیونیستی را وادار کرده است به 
دنبال مجاب کردن دیگران برای همراهی با آنها در 
جهت مدیریت و ضربه زدن به ویژه علیه ایران برآید. 
نکته بعدی اینکه تالش برای اجرا نشدن برجام 
به ویژه انجــام تعهدات طرف مقابــل مبنی بر لغو 
محدودیت ها، همچنین اجرا نکردن بندهای غروب 
در برجام و تالش برای مادام العمر کردن آن از طریق 
ارائــه گزارش های غیر واقعــی از کالن پروژه های 
صهیونیســت ها در چند ســال اخیر در منطقه بوده 
اســت. همچنین تمرکز روی تنش های اخیر میان 
تهران و شیخ نشــین های خیلج فارس به ویژه پس از 
حمایت جمهوری اســالمی ایران از دولت قانونی 
ســوریه، حمایت معنــوی از انصاراللــه در یمن و 

محکومیت اعدام شیخ ِنمر و قطع روابط دیپلماتیک 
ایران با آل سعود، صهیونیســت ها را امیدوار کرده 
اســت تا از فضــای تنش آلود حاکم بــر منطقه در 
راستای جلب حمایت اعراب در برابر ایران تالش 
کند. اختالف شدید آمریکا با رژیم صهیونیستی در 
خصوص احیای برجام ســبب شــده است که این 
رژیــم در چند دهه اخیر، به این اندازه خود را ناتوان 
در عدم تأثیرگــذاری بر رفتار آمریکا نبیند. ناامیدی 
صهیونیســت ها از همراهی آمریکا و اروپا با آن در 
پیشبرد دستورکارهای ضدایرانی اش موجب دست 

و پا زدن آنها شده است.
با در نظر گرفتن مؤلفه های باال به نظر می رســد 
رژیم صهیونیستی با برجسته ســازی مؤلفه ایران از 
دغدغه مندی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در 
رابطه با ایران به دنبال این باشــد که تا حدی ایران را 

تحت فشار قرار دهد.
نکته پایانی اینکــه خروج نظامیــان اماراتی از 
مناطق ســاحلی یمــن در ماه های اخیــر، ارتقای 
مناسبات دیپلماتیک میان امارات با ترکیه و سوریه، 
سفر اخیر شیخ طنحون بن زاید، مشاور امنیت ملی 
امــارات متحده عربی به ایران، آشــکارا بیان کننده 

تغییر رویکــرد امارات در برخورد بــا ایران و دیگر 
قدرت های منطقه ای اســت؛ رویکردی که پس از 
ناتوانی آمریــکا در مدیریت منطقه در خالل صلح 
به اصطالح ابراهیم اتفاق افتاده اســت. نفتالی بنت 
شکست خورده بزرگی است که تالش می کند نقش 

یک پیروز را بازی کند.
مقامات صهیونیســتی خوب می دانند، نزدیکی 
جغرافیایی دوبی، ابوظبی، شــارجه و جبل علی، به 
آب های ســرزمینی ایران و مخاطرات احتمالی از 
پیامدهای هرگونه رویارویی نظامــی میان تهران و 
تل آویو بر اقتصاد دوبی سبب خواهد شد که امارات 
متحده عربی هرگز در زمین صهیونیســت ها بازی 
نکند. یک تحلیل عمقی از وضعیت منطقه،  نشان 
می دهد، سیاست های رژیم صهیونیستی یک مهره 
ســوخته به حساب می آید و بازی با کارت این رژیم 
جز خسارت نتیجه دیگری نخواهد دشت. فراتر از 
این اعتراف آمریکا از زبان ترامپ مبنی بر ضربه زدن 
این رژیم بر حیثیت آمریکا، خود گواهی بر نامطمئن 
بودن رژیم صهیونیســتی است؛ رژیمی که هویت و 
موجودیت خود را مدیون آمریکاست؛ ولی باز هم 

به این کشور خیانت می کند.

   دریچه    

وزی می دهد!  بازنده ای که نمایش پیر

دیدگاه

این روزها مسئله اعتراضات صنفی به دلیل 
وجود مشکالت و کمبودها و کاستی های 
گوناگون، به یکی از مسائل مهم در عرصه حکمرانی 
بدل شده است. از یک سو باید بستر و فضایی برای 
شنیدن صدای اعتراض اقشار مختلف جامعه وجود 
داشــته باشد تا امکان رفع معایب سیستم و ساختار 
حکمرانی فراهم شود و از دیگر سو اعتراض باید در 
چارچوبی تعریف شده باشد تا آنچه با هدف اصالح 
دنبال می شود، به ضد خود و عاملی برای بی نظمی و 

نابسامانی و تنش در جامعه بدل نشود. 
در ایــن وضعیت اســت که وجــود پروتکل و 
دستورالعملی برای ساماندهی به اعتراضات صنفی 
یکی از اولویت های جامعه خواهد بود که ریشه آن 
را باید در طراحی الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 

دنبال کرد.
در طول ســال های اخیر، بــا تأکید رهبر حکیم 
انقالب اســالمی تالش های فراوانی برای طراحی 
الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت شده است، هر چند 
محصول عینی این تالش ها از ســوی دستگاه های 
مربوطه چندان در دسترس افکار عمومی و نخبگان 
جامعه قرار نگرفته است. در این میان، نکته کلیدی 
آن اســت که در عرصه توســعه و پیشرفت کشور، 
ایجــاد توازن و توجــه به ابعاد همه جانبه توســعه، 
یکی از مالحظات راهبردی است که بی توجهی به 
آن آثار و عوارض نامطلوبی برای کشــور به همراه 
خواهد داشــت. نبود توازن در توسعه به مثابه رشد 
کاریکاتوری اســت که ترکیب نامتــوازن آن عدم 
تعادلــی در جامعه ایجاد کــرده و حتی پیامدهای 
سیاســی ـ اجتماعی آن موجب تشــدید تنش ها و 
تعارضات و واگرایی ها در جامعه شود. توجه به این 
مالحظه می تواند تحقق توسعه را در جامعه هموار 

کرده و پذیرش آن را نیز تسهیل کند.
در ایــن میــان، یکــی از ابعاد مغفــول الگوی 

پیشرفت، توجه به موضوع توسعه در عرصه سیاسی 
اســت. در این زمینــه، متأســفانه بی توجهی های 
فراوانی را شــاهد بوده ایم و همه توجهات بیشــتر 
به ابعاد اقتصادی توســعه مشغول بوده است که در 
 دهه پنجم انقالب اســالمی برای جبــران آن باید

 تالش کرد.
در فضای سیاســی کشــور پس از پایان جنگ 
تحمیلی، جریان اصالح طلب پیشگام سخن گفتن 
در این زمینه بود و توانست با باال بردن پرچم توسعه 
سیاسی حتی پیروز انتخابات 1376 شده و هشت 
سال صندلی پاســتور را در اختیار داشته باشد؛ اما 
متأســفانه الگوی توسعه سیاسی مدنظر این جریان 
با ارزش های مردمان این ســرزمین فاصله داشت 
و بیشتر فرآیند سکوالریزاســیون کردن جمهوری 
اســالمی و تهی کردن انقالب از محتوای اسالمی 
آن بود! همین امر موجب شــد تا تالش برای تحقق 
این الگو با آشفتگی اجتماعی ـ سیاسی همراه باشد و 
به تدریج انحراف و بی اعتباری آن نزد افکار عمومی 

آشکار شده و به حاشیه رانده شود.

حقیقت آن است که ما نیازمند الگویی از توسعه 
سیاسی هستیم که در آن جایگاه تشکل های سیاسی، 
اعتبار تشکل های صنفی، حدود و ثغور آزادی های 
سیاســی ـ اجتماعی، چگونگی پیگیری مطالبات 
سیاسی ـ اجتماعی و... مشخص شده و مبتنی بر این 
الگوی جامع، قوانین دقیق و کامل تدوین شود. فقدان 
این مقدمات نظری ـ معرفتی و قوانین برخاسته از آن 
موجب شده است تا سردرگمی های فراوانی در این 
عرصه وجود داشته باشد؛ به گونه ای که اعتراضات 
معموال به انحراف کشــیده شــده و فرصت طلبان 
میدان دار شده و از مســیر مطالبات و خواسته های 
واقعی معترضان خارج می شــود. حاصل آن، هم 
بر زمین ماندن مطالبــات جامعه و هم بهره برداری 

بیگانگان از تجمعات اعتراضی است!
در حالی که وجود قوانین مدون و اعتباربخشی 
به تشکل های سیاسی و صنفی و... می تواند متضمن 
شــکل گیری روندی باشد که هم موجب اصالح و 
کارآمدی حکمرانی و هم افزایش اعتماد عمومی و 

مقبولیت نظام سیاسی شود.

 جای خالی الگوی مطالبه گری
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پرونده
 چهار
 چرخ

 نگاهی به مشکالت مدیریتی
 صنعت خودروسازی ایران

»خــودرو« یک کاالی ســرمایه ای در ایران به 
شــمار می آیــد؛ کاالیی که اگر دیــر بجنبی و 
پول خریــدش را امروز مهیا نکنی، دیگر برای 
فردا دیر شــده با پولی که دیروز می توانســتی 
خودرویی را بــا یک مدل خــاص خریداری 
کنی، فردا نمی توانی و باید پول بیشتری رویش 
بگذاری. این امر خــود مولود اقتصاد بیماری 
است که خودرو را از یک کاالی صرفا رفاهی 
به یک کاالی ســرمایه ای مبدل کرده و ســبب 
شده اســت متقاضی ایرانی، خودروی داخلی 
را با هر کیفیت و قیمتی تنها برای حفظ ارزش 
پول و ســرمایه اش بخرد. این امر وقتی بیشتر 
نمود می یابــد که گاهی یک خــودروی چند 
مدل پایین تر و با چندین هزار کیلومتر کارکرد 
از قیمت خودروی صفر درب کارخانه گران تر 
اســت. امری که صــدای تولیدکننــده را هم 
درآورده اســت و هر چند برخی از آن با عنوان 
تورم یاد می کنند؛ اما توجیه قابل پذیرشی برای 

نرخ های نجومی خودروهای داخلی نیست.

 Bقیمت خودرو هر روز گران تر 
مسئله اینجاست که به باور اقتصاددانان کشور، 
اقتصاد بیمار مهم ترین عاملی اســت که سبب 
شده تورم در کشور به پدیده ای همیشگی مبدل 
شود و همه ارکان زندگی و معیشت مردم به آن 
گره بخورد تا جایی که نباید تعجب کنی خودرو 
چه در بازار و چه درب کارخانه هر روز قیمتی 
را تجربه کند. قیمت خــودرو در ایران با آنکه 
عنوان می شود، تولید داخلی است و قطعاتش 
در داخل تولید می شود، باز هم متأثر از نرخ ارز 
و قیمت های جهانی برخی مواد اولیه قرار دارد. 
چنانچه آلیاژ به کار رفته در خودروهای داخلی 
که از کارخانجات داخلی تهیه می شود، به نرخ 
جهانی به دست تولیدکننده خودرو می رسد و 
همین امر قیمت نهایی و تمام شــده خودرو را 

برای تولیدکننده داخلی افزایش می دهد. 

 Bصف های بلند خرید 
خرید خــودرو امروز در کشــورهای غربی و 
اروپایی با شرایط آسانی همراه است؛ چنانچه 
تولیدکننده محصول خود را با قیمت مناســب 
همراه با تسهیالت ویژه در اختیار خریدار قرار 
می دهــد؛ آن هم به طور قســطی و با اقســاط 
بلندمدت و گاهی بدون بهره. خودرو به صورت 
روز تحویل می شود. قیاس این شرایط در ایران 
چندان خوشایند نیســت.  این قیاس تنها برای 
خرید خودرو بود؛ اما مسئله اساسی بر کیفیت 
خودرو و قیمت تمام شده آنها در ایران و دیگر 
کشورهای صاحب صنایع خودروسازی است. 
قیمتی که شاید در نگاه اول عنوان کیفیت را به 

ذهن بیاورید؛ ولی مسئله اینجاست که برخی 
خودروهــای ایرانی حتی نتوانســتند کیفیت 

مطلوبی از نظر خریداران کسب کنند. 

 B   رقابت محصوالت ایرانی با بنز
برای یک نمونه، خرید خــودرو در آلمان را با 
ایران مقایســه می کنیم؛ صنعت خودروسازی 
آلمان یکی از قوی ترین و بــه روزترین صنایع 
در اقتصاد آلمان اســت و خودروهای آلمانی 
به سراسر جهان صادر می شوند. شرکت های 
متعددی مانند بنز و بی ام و در آلمان وجود دارند. 
 در آلمان چانه زدن برای خرید خودرو 

ً
معموال

مرسوم نیست اما با توجه به آپشن های خودرو 
مانند سانروف، تهویه هوا، سیستم صوتی و سایر 
لوازم جانبی امــکان انعطاف پذیری قیمت ها 
ایجاد می شود. برای خرید خودرو نو می توان از 
گزینه های پیشنهادی خودروسازان مانند خرید 
قسطی یا وام های بهره دار استفاده کرد. همچنین 
بانک های آلمانی برای خرید خودرو وام هایی را 
ارائه می کنند و می توان از آن استفاده کرد. بسته 
به نوع ماشــین و هزینه ها وام ها می تواند از 24 

ماه تا 60 ماه نیز باشند.

 B از شاخص ها تا تیراژ 
عنوان می شود شــاخص های کالن اقتصادی 
روی قیمت خودرو چه در بخش تولید و چه در 
بخش تقاضا اثــر می گذارد؛ اما می توان دالیل 
دیگری را نیز در ارتباط با قیمت باالی خودرو 
مــورد توجه قرار داد.  یک کارشــناس خودرو 
می گوید بازار خودروی کشــور از مختصات 
یک بازار رقابتی برخوردار نیست.  سه سال از 
ممنوعیت واردات خودرو به کشور می گذرد؛ 
بنابراین بازار در این دوران به صورت انحصاری 
در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفته 
است. می توان گفت رقابتی نبودن بازار به تولید 
نیز سرایت کرده اســت، چنانچه شرکت های 
خودروســاز امــکان تولیــد رقابتــی ندارند. 
خودروســازان در بحــث تأمین مــواد اولیه و 
همچنین قطعات مورد نیاز آزادی عمل چندانی 
ندارند؛ همچنین از مسیر جلب مشارکت های 
بین المللــی امکان رقابت پذیــری ندارند. هر 
چند بخشی از این شــرایط هم به تحریم ها بر 
می گردد.  به اعتقاد کریمی سنجری، کارشناس 
خودرو تا زمانی که بســترهای مورد اســتفاده 
شرکت های خودروســاز به  روزرسانی نشود و 
خودروسازان نتوانند با فراغ  بال استانداردهای 
خــود  تولیــدی  محصــوالت  روی  را  الزم 
پیاده ســازی کنند، خبری از مطلوبیت مدنظر 
متقاضیان نخواهد بــود. از طرفی تیراژ تولید 
خودرو در کشور به هیچ وجه با استانداردهای 
جهانی منطبق نیست و همین مسئله مسیر هر 
گونه تولید با قیمت مناسب را در خودروسازی 

سد می کند.

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی/ گزارش و مصاحبه: ملیحه زرین پور

 تراز های منفی خودروسازان در کنار افزایش های 
۱00 درصدی قیمت خودروهای تولیدی و فروش 
دو برابری در بازار عالمت سؤالی است که همواره 
اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است و این 
ســؤال را مطرح می کند که چرا بــا وجود افزایش 
نرخ ها باز هم خودروســاز از تراز منفی و زیان دهی 
می گوید؟برای بررسی بیشــتر این موارد و ارزیابی 
ارتباط گرانی ها بــا زیان خودروســازان، »صبح 
صادق« پای صحبت های »ســعید مدنی« مدیر 
عامل اســبق سایپا و کارشناس ارشد بازار خودرو 

نشسته است که این مصاحبه را پیش رو دارید.

 BBBB تحلیل و ارزیابی شما از وضعیت فعلی  
بازار خــودرو و قیمت هایی که هر روز در 

حال افزایش است، چیست؟ 
واقعیت این اســت که مدت هاست خودرو مانند یک 
تافته جدابافته با یکسری دیدگاه های پوپولیستی نظام 
قیمت گذاری به صورت دســتوری داشته است. ظاهر 
قضیه نشــان می دهد، دولت خواســتار پایین ماندن 
قیمت خودرو و رضایت مردم اســت و در واقع اعتقاد 
دارد، اگر قیمــت را آزاد بگذارد قیمــت باال خواهد 
رفت، غافــل از اینکه همین روش قیمت گذاری عامل 
افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود. اگر نظام 
 
ً
قیمت گذاری به صورت آزاد در حاشیه بازار بود، اوال

 اگر محصولی 
ً
خودروســازها ضرر نمی کردند و ثانیا

داشتند که برای شــان زیان آور بود، آن    را از رده خارج 
می کردند و محصولی تولید می کردند که با قیمت های 
بازار هماهنگی داشته و برای خودروساز و سهام دار هم 
سوددهی داشته باشد.  اما آنچه در عمل اتفاق می افتد 
 اتفاقــی که در نظام 

ً
شــرایط را بغرنج می کند. عمال

خودرو افتاده، با نظام قیمت گذاری و با مجوزهایی که 
داده می شود سبب می شود قیمت خودرو در بازار آزاد 
باال برود و مصرف کننده واقعی هم عمدتا نیازش را از 
بازار تأمین می کند؛ چرا که در نام نویسی هایی که اتفاق 
می افتد برای مجموعا 2 میلیــون خودروی ثبت نامی 
طی ســه ســال گذشــته، 40 میلیون نفر نام نویسی 
کرده انــد؛ اما از هر 10 نفری که در قرعه کشــی برنده 
می شوند، یک نفر مصرف کننده واقعی است و مابقی 
برای حفظ ارزش پول شان به دلیل خأل بین قیمت بازار 
و کارخانه نام نویســی می کنند. این روش موجب شده 
است که خألیی بین قیمت کارخانه و بازار پیش بیاید 

و این خأل هم خیلی زیاد است؛ لذا این موضوع انگیزه 
می شود برای کارمندی که سالیانه در نهایت 70 میلیون 
حقوقش را دارد تا با برنده شدن در این التاری شرایط 

خود را تغییر دهد. 

 BBBB چرا با وجود قیمت باالیی که خودروها  
در بازار و کارخانه دارندخودروسازان باز 
هم مدام از ترازهای منفی و زیان صحبت 

می کنند؟
مدت های طوالنی خودروســازان قیمت فروش شان 
پایین تر از قیمت تمام شده شان بود و ظرف همین چند 
سال گذشته درصدهایی به دلیل باالرفتن تورم و قیمت 
دالر اضافه شد. به جز قیمت دالر نهاده های داخلی هم 
خیلی باال رفته بود، اگر یادتان باشــد زمانی می گفتند 
پراید که خودروی داخلی اســت چرا باید تحت تأثیر 
دالر قرار بگیرد؟ غافل از اینکــه وقتی قیمت ارز باال 
 
ً
مــی رود تمام نهاده های تولید هم بــاال می روند، مثال

ارز یک برابر می شود و فوالد، مس و آلومینیوم می شود 
چهار برابر.  البته تمام این نهاده های ذکر شده مواد اولیه 
ارزان دارند؛ اما با قیمت بازارهای جهانی به خودروساز 
می فروشند؛ یعنی در خودروسازی شما باید مواد اولیه 
را ارزان از نهادهــای داخلی و خارجی بخرید و از آن 
طرف برای فروش قیمــت را محدود کرده اند.  همین 
االن هم اگر خودروســاز برای رفتن به حاشــیه بازار 
آزاد شود، لطماتی که ظرف پنج یا شش سال بنیان آن 
را ضعیف کرده و زیان های انباشته برایش ایجاد کرده  
است تا حدودی جبران می شــود؛ هر چند جبران آن 
زیان ها کار ساده ای نیست و زمان می برد. خودروساز 
را بگذاریــد در کنــار تولیدکنندگان فــوالد، مس و 
پتروشیمی، اینها تماما مواد اولیه شان را ارزان می خرند 

و با قیمت های جهانی می فروشــند؛ سود خوبی هم 
می کنند و بعد برای خودروساز تعیین می شود که مواد 
اولیه را گران بخرد، ولی قیمت فروشــش باید محدود 
باشد، این نتیجه سیاست مخربی است که بیشتر به نظر 
خنده دار می آید. پراید ۹0 میلیون تومانی قابل فروش 
در بازار نیســت و اگر این قیمت ها در بازار هست، به 
این علت است که مصرف کننده واقعی ناچار می شود 
این قیمت را بخرد و بقیه برای داد و ستد بین یکدیگر 
یا داللی خودرو را گرفته و در پارکینگ دپو می کنند تا 
قیمتش باال برود و بفروشند. در مجموع می توان گفت 
هرجا که قانون بیش از حــد و کنترل ها بیش از اندازه 
باشد، این مصائب را هم به دنبال داریم؛ اما مسئله این 
است که باید فضای کسب وکار درست شود. بهترین 
نمونه برای خودروسازی و شرایط تورم و گرانی خودرو 
زیاندهی آن این است که شــما شش یا هفت سال به 
شخصی غذای مناسب نداده اید و نحیف شده است، 
حاال نمی توانید یکدفعه تمام مشکالت گذشته را نادیده 
بگیرید و انتظار همان روال خوب قبل را از او داشــته 
باشــید. اگر خودروسازها بخواهند افزایش درآمد هم 
داشته باشند، مدتی طول خواهد کشید و باید به تدریج 

به این شخص نحیف غذای مناسب خوراند.

 BBBB کاهش تیراژ تولیدی خودرو چه نقشی در  
زیان دهی و تراز های منفی خودروســازان 

دارد؟ 
ریشه  زیان شرکت های خودروساز را باید در افت تیراژ 
آنها جســت و جو کرد. ظرفیت تولید ســه خودروساز 
بزرگ کشــور در مجموع حول و حوش یک  میلیون و 
700 هزار تا یک میلیون و 800 هزار دستگاه در سال 
است؛ اما شاهد هســتیم که خودروسازی کشور طی 
سال گذشــته حدود ۹00 هزار دستگاه خودرو تولید 
کرده اســت. این میزان افت تولید با توجه به ظرفیتی 
که وجود دارد باعث می شــود تا هزینه خودروساز به 
ازای هــر خودروی تولیدی افزایش یابد. افزایش تیراژ 
می تواند بخش زیادی از مشــکالت خودروســازان 
را حل کند؛ زیرا باعث خواهد شــد تا هزینه تولید به 
نوعی سرشکن شــود. در دوران تحریم، شرکت های 
خودروساز مجبور هستند مواد اولیه و قطعات وارداتی 
مورد نیاز خود را به دلیل شرایط تحریم با صرف هزینه 
باالتری که برای دور زدن تحریم ها پرداخت می کنند، 
خریداری کنند و این مســئله نیز هزینــه تولید آنها را 

افزایش می دهد.

توســعه یافتگی و به روز بودن در هــر صنعتی آرزوی 
کشورهای مختلف اســت که جزئی از کشورهای در 
حال توســعه خطاب می شوند. ایران نیز به منزله یکی 
از کشــورهای در حال توسعه تالش می کند در صنایع 
مختلف پیشــتاز باشــد و بتواند عالوه بــر بازارهای 
داخلی، بازارهــای منطقه ای و بین المللــی را نیز به 
تصرف خود درآورد؛ اما این خواسته به دالیلی تا کنون 
محقق نشده است. شاید اولین شرط الزم برای توسعه 
صنعت خودروی ایــران را بتوان به این موضوع منوط 
کرد که خودروســاز ایرانی باید به ســاخت خودروی 

استاندارد و منطبق با نوآوری های روز معتقد باشد.
تالش بیشــتر برای رسیدن به اســتانداردهای روز 
نیازمند دقت و همت کافی در ساخت وســاز اســت. 
متأســفانه این موضوع در صنعت خودروسازی ایران 
دیده نمی شود. به جرئت می توان گفت، خودروساز ما 
قطعه را سرهم بندی می کند. با اینکه قطعه ساز می تواند 
قطعه با کیفیت تولید کرده وخودروساز آن را به درستی 
 صنعت خودروی کشــور 

ً
اجرا و عملیاتی کند؛ قطعا

دچار تحوالت اساسی می شود.
اهمال کاری و بزن بروهای بی جواب که متأســفانه 
هیــچ ارگان دولتــی، صنایع را به دلیــل بی دقتی ها و 
بی توجهی به منطبق نبودن بــا فناوری های روز جهان 
توبیخ نکرده اســت. این موضوع باعث عقب ماندن 
ما از توســعه صنعت خودروسازی کشور شده است. 
در حالــی کــه در صنعت مونتاژ رشــد 70 درصدی 
قابل قبولی داشــته ایم؛ اما در صنعت تولید داخلی و 
اجرای بی خطای آن دچار اشکاالت عدیده ای هستیم، 
موضوعی که منجر به از دســت رفتن توسعه در بخش 

صنعت خودروسازی کشور شده است. 
محدودیت های بازار، وارد نکردن خودرو و کاهش 
میزان تولید، بازار را به گونه ای پرورش داده که خودرو 
به جای مصرف به کاالی ســرمایه ای در ایران تبدیل 
شده است. تولید نکردن خودروی با کیفیت را می توان 
به نوعی بی اعتمادی خودروساز به خود و بی اعتنایی به 

مصرف کننده نامید.
این وضعیت متأســفانه نه تنها در صنعت خودرو، 

بلکه در صنعت تولید لوازم خانگی نیز مصداق عینی 
دارد. با اینکه تولیدکننده باید براســاس الگوهای روز 
حرکت کند؛ اما به دلیــل بودن یک بازار 8۵ میلیونی 
برای خود دســت از هر گونه ابتکار عمل، خالقیت و 

تمرکز بر افزایش کیفیت کشیده است. 
بودن بازار 8۵ میلیونی برای صنعت گر ایرانی توجیه 
خوبی برای ارتقا ندادن کیفیت کاالی خود شده است. 
در حالی که عامل اصلی ارتقای تولید کشورهای پیشرو 
در صنعت خودرو تنها نگاه به بازار داخلی نبوده است. 
توســعه صادرات رمز توسعه صنعت خودروسازی به 
شمار می رود؛ موضوعی که به شدت انگیزه خودروساز 

را برای ارتقای کیفیت کار خود باال می برد.
برخی از خودروسازان جهانی مانند »فورد« بدون 
داشتن الگو با تکیه بر ظرفیت استعدادهای درونی خود 
و نگاه به بازارهای جهانی کار خود را توسعه دادند. در 
حالی که خودروسازان ژاپنی و کره ای با الگوگیری از 
ســازندگان بزرگی مانند بنز ضمن تولید مشترک در 
اولین گام، با کپی برداری از این الگوها با دید جهانی کار 
خود را کلید زدند که امروز برای خود توسعه یافته ترین 

صنایع خودروی جهان به شمار می روند. 
نسل ســوم خودروسازانی، مانند کشــورمان اگر 
خواهان رســیدن به الگوهایی مانند ژاپن و کره است، 
می تواند با تولید مشترک با خودروسازانی ماند پژو، کیا 
و هیوندا که از قبل کلید خــورده کار خود را در اولین 

گام توسعه دهد. 

این موضوع می تواند یک شــروع خوب برای توسعه 
صنعت خودروی کشــور به شــمار می رود. اگر این 
موضوع به درســتی مدیریت شــود، دید خودروساز 
خارج عالوه بر تأمین نیازهای کشور، مبحث صادراتی 
 می توان به آینده خودروســازی ایران 

ً
نیز باشــد، قطعا

امیدوار بود.
بــازار با ثبات، نــرخ ارز با ثبات نیــز موضوعات 
مهمی اســت که دولت باید آن را برای توسعه صنعت 
خودروسازی کشــور ایجاد کند. تأمین نیازهای مالی 
قطعه سازان و کاهش هزینه های تولید موضوع مهمی 
اســت که در صورت تحقق آن ضمــن افزایش تیراژ، 
می تواند منجر به توســعه تولید بــا کیفیت خودروی 

ایرانی شود.
تا زمانی که بازار خودروی ایــران بقای خود را بر 
ممنوعیت واردات می بیند تــا بتواند کاالی خود را با 
نرخ های مصوب آزاد توجیه کرده و صف خرید داشته 
باشــد، چاره ای جز افتخار به فــروش در نصف روز 
ندارد؛ در حالی که مردم به چشــم ســرمایه گذاری به 

خرید خودرو نگاه می کنند، نه مصرف. 
اگر خودروســاز ما در شــرایط غیر رقابتی نتواند 
توســعه خود را کلید بزند، شــکی وجود ندارد که در 
شرایط غیر رقابتی قادر به افزایش کیفیت و کمیت تولید 
خود نیست. به این دلیل که عمده مشکل اصلی فعلی 
خودروساز ایرانی هزینه باالی تولید است که با ثبات 

بازار توام می شود.
اگر دولت و حاکمیــت زمینه های الزم مثل ایجاد 
ثبات در کالن اقتصاد و نرخ ارز را فراهم کنند، واردات 
 خودروساز ما چاره ای به جز 

ً
خودرو آغاز شــود، قطعا

توسعه دادن و تغییر رویکردها و کارکردهای خود ندارد. 
فراهم سازی شــرایط تولید هر گونه بهانه و توجیه 
را از خودروســاز می گیرد؛ لذا فرصت و فضایی برای 
دســت و پا زدن های غیر واقعی ندارد. در این صورت 
یا توسعه می یابد یا از دور خارج می شود. اگر به ماندن 
خود می اندیشد، باید بسیاری از روش های غیر صحیح 
مدیریتی خود را اصالح کند تا در زمره خودروســازان 

پیش رو و موفق دنیا قرار بگیرد.

  بازار  رقابتی 
می کند ایجاد  تحول 

بازارخودرو؛ازایرانتاآلمان

گروه پرونده
صبح صادق

سیاست غلط و تراز  منفی
درگفتوگویصبحصادقباسعیدمدنی،مدیرعاملاسبقسایپاعنوانشد

کند تغییر  وسازان  خودر نگرش 
آلبرتبغزیانعضوهیئتعلمیدانشگاهتهران
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جهانجهان

   یادداشت    

  به دنبال راه حل 

نخستین نشست به منظور حل مسائل قفقاز 
جنوبــی در پلتفرم جدید 3+3 با عنوان یک 
قالب همکاری جدیــد در قفقاز جنوبی در 
تاریخ 1۹ آذرماه به میزبانی مســکو برگزار 

شد.
بی تردید، ایجاد بســتر جدید در قالب 
3+3 شامل سه کشــور قفقاز جنوبی و سه 
کشــور بزرگ همســایه بــرای حل وفصل 
مســائل قفقازجنوبی می تواند بــه افزایش 
ســطح اعتماد در ســطح منطقه و اجرای 
راهکارهای منطقه ای کمک کند. گذشــت 
زمان و باالرفتن سطح شرکت کنندگان این 
نشســت و به تبع آن، افزایش میزان نفوذ و 
تأثیرگذاری آن در تحــوالت قفقاز جنوبی 
می تواند ضمن ممانعت از تأثیرگذاری سایر 
معادالت این  در  فرامنطقــه ای  قدرت های 
منطقه، به حــل مشــکالت و چالش  ها و 
اختالفــات درون منطقــه ای کمــک کرده 
و برای توســعه همکاری هــای چندجانبه 
زمینه سازی کند. البته مهم ترین دستاورد این 
نشست را می توان در تأکید مجدد جمهوری 
اســالمی ایران بر لزوم احتــرام به تمامیت 
ارضی کشورها و اجتناب از هرگونه تغییرات 
ژئوپلیتیک در منطقه اشــاره کــرد. اگرچه 
نشست مذکور بدون صدور بیانیه یا توافقی 
به پایان رســید، ولی مقدمه ای برای ایجاد 
ســازوکارهای جدید و برقراری چارچوبی 

مشخص برای هریک از طرفین شد.
از ســوی دیگــر، در ادامــه تالش های 
و  مشــکالت  حــل  بــرای  بین المللــی 
کشــمکش های موجود در قفقازجنوبی در 
پســاقره باغ 2020؛ شــامگاه سه شنبه 14 
دســامبر، الهام علی اف و نیکول پاشــینیان 
با حضــور در مرکز شــورای اتحادیه اروپا 
در بروکســل با چالز میشل، رئیس شورای 
اتحادیه اروپا ضمن بررسی آخرین وضعیت 
خطوط  راه انــدازی  درخصــوص  منطقه، 
ارتباطــی و حمل و نقل به بحث و گفت وگو 
نشســتند.  میزبانی این نشست سه جانبه از 
سوی اتحادیه اروپا، فارغ از هرگونه نتیجه، 
نشــان دهنده عــزم و اراده  طــرف اروپایی 
برای نقش آفرینــی و ورود جدی به موضوع 
اختالفات ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
است. اتحادیه اروپا از سویی به منابع عظیم 
انرژی در جمهوری آذربایجان چشم دوخته 
و از ســوی دیگر خود را وام دار ارمنســتان 
مســیحی می داند. مهم تر از آن، در کارزار 
رقابت غرب و روســیه در جســت وجوی 
نقش آفرینــی و تأثیرگذاری مثبت اســت. 
چنانچه از پروپاگاندای رسانه های ترکیه در 
بزرگنمایی نتایج این نشســت درخصوص 
چشم پوشــی  راه آهن  خطوط  بازگشــایی 
کنیم، به نظر می رســد با توجــه به مواضع 
هریک از مقامات آذری و ارمنی بعد از این 
نشســت، هنوز موانع جدی بر سر رسیدن 
به یک توافق نهایی و رفع انسداد مسیرهای 
مواصالتی وجود دارد. طرف ارمنی ضمن 
تأکید بر بازگشــایی یک شــبکه  ریلی، بر 
لزوم ایجاد پســت گمرکی و استفاده فعال 
ایران و روســیه از این خطــوط تأکید دارد، 
در حالــی که طــرف آذری در تالش  برای 
موازی سازی گشایش ارتباطات منطقه ای با 
کریدور الچین و احداث پست گمرکی در 
آن بوده و همچنان به طــور تلویحی درباره 
امکان اســتفاده از قدرت سخت صحبت 
کرده و خود را داوطلب جدی عضویت در 
ناتو معرفــی می کند.  با وجود اینکه اتحادیه  
اروپا در این نشســت، قــدرت و اراده  خود 
در مسیر بسترسازی برای یک توافق نهایی 
در قفقاز جنوبی را به نمایش گذاشت؛ ولی 
شواهد و قراین نشان می دهد همچنان کلید 
حل تمامی مسائل و اختالفات این منطقه در 
تالش و اراده همسایگان به ویژه در تهران و 

کاخ کرملین است.

منطقه

 تالقی دو مقوله تحوالت سیاسی پساانتخاباتی 
عــراق و تــداوم حضور نظامــی آمریکایی ها 
در این کشــور بیش از هر زمــان دیگری نمود 
یافته است. شهادت ســپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس با توطئه 
تروریســت های آمریکایی و دســتور مستقیم 
ترامپ نقطه آغازی بود بر پافشــاری گروه های 
مقاومت به منظور خروج نظامیان آمریکایی که 
با تصویب پارلمان عراق بستر و الزام قانونی آن 
نیز فراهم شد. این فرآیند به دلیل بحران سیاسی 
عراق در سال 2020 به صورت جدی پیگیری 
نشد؛ اما با روی کار آمدن مصطفی الکاظمی 
به عنوان یک چهره نزدیک به آمریکا و از سویی 
دیگر اصرار گروه های سیاسی و مسلح مقاومت 
رونــد مذاکرات  آمریکایی ها،  برای خــروج 
امنیتی بغداد ـ واشنگتن در نهایت منجر به توافق 
طرفین برای خروج نیروهای رزمی تا پایان سال 
2021 و محدود شدن فعالیت نظامی آمریکا در 
 عراق به امور مستشاری، آموزشی و لجستیکی

 شد.
 هرچند این توافق رضایت کامل گروه های 
مقاومت را در پی نداشــته است؛ اما با توجه به 
فشار طیف های دیگر بازیگر در صحنه عراق، 
یعنی کردها و اهل سنت، این توافق می توانست 
در گام نخست موفقیتی برای محور مقاومت به 

شمار آید.
رد و اهل سنت عراق در 

ُ
مواضع دو طیف ک

قبال خروج نیروهــای نظامی آمریکایی از این 
کشــور تاحدودی روشن است. میان پیشمرگه 
به عنوان مهم ترین گروه نظامی اقلیم کردستان 
آمریکایی ها، همکاری های گســترده ای در  و 
زمینه آموزش، تجهیز و پشــتیبانی اطالعاتی و 
لجســتیکی وجود دارد که به تازگی نیز »لوید 
آســتین« وزیر دفاع آمریــکا با اشــاره به این 
موضوع، افق همکاری های نظامی  ـ اطالعاتی 
واشنگتن را با اربیل در راستای آنچه او مبارزه با 
تهدید تروریسم داعش خواند، طوالنی و عمیق 
ارزیابی کرده بود. اهل سنت نیز به دلیل نداشتن 
نیروی نظامی مستقل و از سویی دیگر به علت 
ایجاد موازنه با گروه های شیعی، خود را نیازمند 

به آمریکایی ها می بینند. 

اما در میان طیف شیعی، باید به این موضوع 
نگاهی عمیق تری داشته باشیم. دو جریان اصلی 
شیعه، یعنی »چارچوب هماهنگی« و »صدر« 
هر دو با حضور آمریکایی ها مخالفت کرد ه اند. 
البته جریان چارچوب هماهنگی به عنوان طیف 
وفادار به مقاومت با اصرار بیشتری بر مواضع 

ضد اشغالگری خود تأکید می کند.
این در حالی اســت که با نزدیک شــدن به 
موعد خروج نیروهای رزمی آمریکایی از عراق، 
اخبار ضدونقیضی از تخلیه مراکز نظامی عراق 
از نیروهای آمریکایی منتشر می شود. نیروهای 
مقاومت با صدور هشــدارهای جدی نسبت 
به هرگونه اهمــال در خروج این نیروها اخطار 
داد ه اند که در صورت عدم خروج آمریکایی ها 
از عراق، این گرو ه ها از ســاعات آغازین سال 
جدید میالدی آنان را هدف قرار خواهند داد؛ 
اما نخست وزیر و فرماندهان عراقی و آمریکایی 
برای جلوگیــری از بروز درگیــری احتمالی 
 تا 

ً
بارها تأکید کرد ه اند که نیروهای رزمی حتما

پایان ســال جاری میالدی خاک عراق را ترک 
می کننــد. ازجمله جو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریکا که در نامه ای به کنگره اعالم کرده است 
نیروهای آمریکایی با پایان سال 2021 در عراق 
دیگر مأموریت رزمی نخواهند داشت؛ این بدان 
 مأموریت 

ً
معنا خواهد بود که آمریکایی ها صرفا

نیروهای موجــود را از رزمی به مستشــاری، 
آموزشی و لجستیک تغییر داده و عراق را ترک 

نخواهند کرد.
در صورتی کــه مصطفی الکاظمی موفق به 
اجرای توافق امنیتی خود با آمریکایی ها شــده 
و نیروهای رزمی آنهــا را از عراق خارج کند، 
می تواند به تصاحب مجدد پست نخست وزیری 
عراق امیدوار باشد که البته با اصراری که کردها 
و اهل ســنت برای تداوم حضــور آنها دارند، 
این امر دشــوار به نظر می رسد. گفتنی است، 
به دلیل کارایی باالی ســالح پهپادی مقاومت 
در حمله بــه منافع اشــغالگران آمریکایی در 
منطقه به ویژه عراق، مجلس نمایندگان آمریکا، 
محدودیت هایی برای برنامه پهپادی جمهوری 
اســالمی به بهانه آنچه اقدامات خطرناک این 
فناوری ایران در منطقه خوانده شده، وضع کرده 
اســت که این موضوع نشان از وحشت آنان از 
اقدامات گروه های مقاومــت در صورت عدم 

خروج از عراق دارد.

یکا   تداوم حضور آمر
   پنجره    

همزمــان بــا ترافیــک پرحجــم ســفرهای 
دیپلماتیک منطقه ای، ســفر دوره ای پنج روزه 
محمد بن ســلمان به پنج کشــور عربی عمان، 
بحرین، قطر، امارات و کویت نیز انجام شــد. 
اهمیت این سفر از آنجا نمایان می شود که پیش 
از نشست ساالنه شش کشور شورای همکاری 
خلیج فارس برگزار شد. اهداف سفر منطقه ای 

بن سلمان را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

 تغییر سیاست منطقه ای 
عربستان:۱

 عربستان سعودی به دنبال نقش آفرینی بیشتر و 
گسترده تر در عرصه منطقه ای است و این امر را 
در تحوالت اخیر از لبنان تا موضوع مذاکرات 
دوجانبه با ایران نشــان داده اســت. چرخش 
سعودی ها به سمت کشــورهای خلیج فارس 
نشان می دهد، موقعیت آنها بعد از رفتن ترامپ 
در حال تغییر است و حامی اصلی خودشان را 
از دست داده اند. آنها دیگر چک سفید امضای 
کاخ ســفید را ندارند که بخواهند هر کاری که 
دوســت دارند انجام دهند و بــا کوله باری از 
مشــکالت از جمله قتل خاشــقچی، بحران 
یمن، پرونده 11 ســپتامبر، پرونده های حقوق 
بشــری و مباحث دیگر روبه رو هستند. در این 
راستا ســعودی ها برای تثبیت جایگاه خود در 
منطقه، به دنبــال ترمیم، تقویت و بازســازی 
 روابط خود با کشــورهای حــوزه خلیج فارس

 هستند.

2 خروج آبرومندانه
 از جنگ یمن: 

ائتالف عربی به ســرکردگی عربســتان نه تنها 
نتوانســته دســتاورد خاصی در این خصوص 
داشته باشد؛ بلکه راهبردهای سعودی در یمن، 
موجب طرح انتقاد نهادهای حقوق بشــری و 
نمایندگان سیاسی برخی کشورها شده است. 
شکست های متعدد سعودی ها در جنگ یمن 
و تشــدید محاصره مــأرب و ثمربخش نبودن 
حمالت شــدید هوایــی بــرای جلوگیری از 
روند پیشروی های انصارالله در ساحل غربی، 
همگی نشان می دهد، جنگ فرسایشی یمن جز 

تحمیل هزینه های سنگین نظامی، ثمره دیگری 
برای ریاض نداشــته است. بنابراین، شکست 
عربســتان در جنــگ یمن و ســنگینی کردن 
هزینه های گزاف آن بر دوش رهبران ســعودی 
باعث شده تا ولی عهد سعودی دست به دامن 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
شــود. بن ســلمان در این ســفر دوره ای خود 
به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس مترصد 
جســت وجوی کانالی برای خروج آبرومندانه 
از باتالق به همــراه تحمیل قطعنامه 2216 بر 
انصارالله و تثبیت دولت منصورهادی بر یمن 
براساس طرح شورای همکاری خلیج فارس و 
از طریق جلب حمایت اعضای این شوراست.

مواجهه  نحوه  در  اجماع ســازی  مؤثر با مذاکرات هسته ای ایران:3 
 سیاســت خارجــی متفــاوت کشــورهای 
خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران نیز یکی از چالش های عربستان 
در آســتانه برگزاری نشســت ســاالنه سران 
کشــورهای عضو شــورای همکاری بود؛ به 
 
ً
گونــه ای که عمان، کویت و قطر روابط نســبتا

خوبی با ایــران دارند و امــارات نیز طی چند 
وقــت اخیر، راهبرد تنش زدایی بــا ایران را در 
پیش گرفته است. یکی از اهداف سفر منطقه ای 
بن ســلمان را می توان اجماع سازی در جهت 
از بین بردن اختالفــات ژئوپلیتیکی و تقویت 
همکاری و هماهنگی میان شش کشور عربی 
خلیج فارس به ویژه در نحــوه مواجهه مؤثر با 
مذاکرات هسته ای قدرت های جهانی با ایران 
 و آنچه نفوذ منطقــه ای ایران اعالم می شــود

 یاد کرد.
در مجموع می توان گفت، کاهش اعتماد به 
مواضع دولت ایاالت متحده و بررسی اوضاع 
منطقه از جملــه پرونده هســته ای و حمایت 
ایران از گروه هــای مقاومت و همچنین جنگ 
فرسایشی و پرهزینه یمن سبب شد عربستان با 
افزایش تحرکات سیاســی در سطوح مختلف 
منطقــه ای و بین المللی درصدد تثبیت جایگاه 
منطقه ای خود و اجماع سازی در رابطه با پرونده 
یمن و پرونده مذاکرات هسته ای ایران باشد تا 
از این طریق در مذاکرات دوجانبه آینده با ایران 
برگ برنده های مختلفی از مسائل منطقه ای و 

هسته ای داشته باشد.

پشت پرده یک  سفر
   فراسو    

ریاضهمبهقابلاعتمادنبودنآمریکارسیدتروریستهاباتغییرشکلدرعراقمیمانند؟

   رصد    

تل آویو صفر بود نتیجه تقالی 
تغییر راهبرد

روزنامه »نشــنال«: به نظر می رسد کشورهای 
عــرب حوزه خلیج  فــارس دیگر روی شــرکای 
به اصطالح استراتژیک خود حساب نمی کنند. این 
کشورها به جای انتظار و تماشا درحالی که برخی 
از قدرت های جهانی، گاهی بدون مشورت با آنها 
تصمیم می گیرند که نتایج شان ممکن است آنها 
را تحت تأثیر قرار دهد، قصد دارند که سرنوشت 

خود را در دست گیرند.
ولی عهــد  »محمد بن ســلمان«   بازدیــد   
عربستان از خلیج فارس در هفته گذشته، همانند 
بیانیه های مشترک صادر شده از سوی کشورهای 
مختلف عضو شــورای همکاری خلیج فارس، 
بــا این چارچوب مطابقــت دارد. با وجود اینکه 
مواضع آنهــا در قبال بحران هــای منطقه ای در 
عراق، لبنان، ســوریه و یمن مشــخص شــده، 
 نقشــه راه روشــنی برای روابط دوجانبه ترسیم 

شده است. 

یکی بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی

پایگاه اینترنتی روزنامه جروزالم پست: اشتباه 
نکنید؛ علیرغم اختالف نظر با اســرائیل درباره 
راهبرد، آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران 
به سالح های هســته ای نگران است.البته بیشتر 
نگران این است که مطمئن شود جمهوری اسالمی 
موشک های هسته ای با بردی که بتواند آمریکا را 
هدف قرار دهد، ندارد تا اینکه آیا موشــک های 
بالقوه تهران می توانند به اســرائیل برسند یا خیر. 
پرتاب ماهواره در این مرحله حساس مذاکرات 
وین، زمانی که هر دو طرف با هم نمی توانند توافق 
کنند و هیچ یک کوتاه نمی آیند و ســعی می کنند 
طرف مقابل را به تســلیم وادار کنند، برگ برنده 

بالقوه ایران علیه آمریکا خواهد بود. 
 طراحی آمریکایی

العهد: هدف از حمالت ترکیه به شــمال عراق، 
بستن مرزهای عراق و ســوریه است تا ارتباط و 
تماسی با عمق مقاومت گسترش یافته میان عراق، 

ایران و ســوریه و حتی لبنان و فلســطین وجود 
نداشته باشد. اجرای کامل توافق سنجار، به دلیل 
فشار الحشدالشعبی و مقاومت به تعویق افتاد، اما 
از شرایط موجود برای ایجاد این بحران با ادعای 
حمالت تروریستی به پیشمرگه ها سوء استفاده شد 
و »جنین پالسخارت« فرســتاده سازمان ملل به 

عراق وارد خط توافق سنجار شد.
 تقالی بی مورد

روزنامه لبنانی »االخبار«: با وجود همه زرق و 
برق ها پیرامون ســفر مقامات اسرائیل به ایاالت 
متحده، آنچه از این سفر ها انتظار می رفت، چیزی 
فراتــر از تهدیداتی که پیش از آغــاز دور جدید 
مذاکرات در وین علیه ایــران، کلید خورده بود، 
 نتیجه این سفرها صفر 

ً
محقق نشــد. یعنی عمال

بود. تل آویو بر خالف آنچه خواستار اقدام عملیاتی 
علیه تهران است، شاهد اصرار آمریکا بر احیای 
توافقنامه 201۵ بدون هیچ اهرم نظامی اســت؛ 
از این رو به نظر می رســد چاره ای جز آماده شدن 

برای روز بعد نخواهد داشت که این امر خبر های 
خوبی برای او ندارد.

 ایران محور ژئوپولیتیکی منطقه

مرکز مطالعات الروابط: ایران به صورت آزمایشی 
کانتینر های تجــاری را از امارات به ســمت ترکیه 
عبور داده است. این گذرگاه تجاری تازه در مقایسه 
با گــذرگاه قدیمی کانال ســوئز، مزیت های زیادی 
دارد و حتی می تواند روســیه را از طریق آذربایجان 
و امارات، به امارات متحده عربی و پاکســتان را به 
ترکیه، از طریق ایران متصل کند. از جمله مزایای این 
مسیر جدید، آن است که از امارات به سمت ایران و 
ترکیه شروع می شود و در حالی که رسیدن کاال های 
اماراتی از محور الشــارجه از طریق این مسیر، بین 
شش تا هشــت روز به طول می انجامد، در صورتی 
که امارات بخواهد از مســیر کانال سوئز عبور کند، 
به طور میانگین، 20 روز در راه اســت و همین امر، 
باعث ترجیح مسیر جدید نسبت به گذرگاه قدیمی 

کانال سوئز شده است.

علی ساجد
کارشناس بین الملل

پیمان بهمن پور
کارشناس بین الملل

سیدحامد حسینی
کارشناس بین الملل
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 Bتوقف رشد هزینه های جاری
میزان بودجه های جاری در اقتصــاد ایران همواره 
روندی صعودی داشته است. چنانچه اگر به الیحه 
بودجه ســال 13۹1 به عنوان بودجه 10 ســال پیش 
نگاهی بیندازیم، آنقدر اعداد و ارقام بودجه بزرگ تر 
شده که شاید در نگاه اول ما را به اشتباه بیندازد؛ اما 
واقعیت این است که در اقتصادی که میانگین نرخ 
تورم آن طی 10 سال گذشته بیش از 20 درصد بوده، 
افزایش ارقام بودجه ای، اگرچه اتفاق خوبی نیست؛ 
اما شاید بتوان گفت چاره ای جز آن نیز وجود ندارد. 
برخی از سال ها افزایش ردیف های بودجه ای خیلی 
بیشــتر از میانگین نرخ تورم در آن سال بوده است؛ 
برای نمونه، در سال 1400 که آخرین بودجه تدوین 
شده از سوی دولت حسن روحانی بود، هزینه های 
جاری نســبت به سال 13۹۹ رشــدی بیش از 110 
درصــد را تجربه کرده بود؛ با ایــن حال در الیحه 
بودجه ســال آینده با وجود تورم باالی 30 درصدی 
در اقتصاد کشــور دولت هزینه های جاری را تنها ۵ 
درصد افزایش داده است؛ عددی که می توان از آن به 
عنوان پایین ترین رشد هزینه های جاری دولت طی 

1۵ سال اخیر نام برد.

 B اهتمام به صرفه جویی
عالوه بر کنترل رشــد هزینه های جاری در بودجه 
ســال آینده، اعداد و ارقام موجود در الیحه ســال 
1401 نشــان می دهد، مصارف عمومی دولت نیز 
مانند هزینه های جاری به ســمت انضباط رفته و از 
افزایش های بیش از صد درصدی سال های گذشته 
خبری نیســت. چنانچــه بر این اســاس مصارف 
عمومی دولت سیزدهم در سال نخست، فقط حدود 
7 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است 
که مصارف عمومی دولت در بودجه ســال جاری 
)1400( نســبت به سال 13۹۹ حدود 124 درصد 
 افزایش 7 درصدی مصارف 

ً
افزایش داشت. طبیعتا

عمومی دولــت با توجه به نرخ تــورم موجود عزم 
دولت ســیزدهم را برای صرفه جویی در هزینه های 

دولت نشان می دهد.  

 Bنگاه جدی به مالیات ها
شــکی نیســت که درآمدهای مالیاتــی را می توان 
مهم تریــن درآمد بــرای تأمین هزینه های کشــور 
دانســت. موضوعــی که البتــه به واســطه وجود 
درآمدهای نفتی و وابســتگی اقتصــاد ایران به این 
درآمدها طی دهه های گذشــته چندان جدی گرفته 
نمی شــود. شــاید بتوان تصویب و اجــرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده از اواخر دهه 80 را نخسین 
گام اساســی کشــور در جهت اصالح درآمدهای 
مالیاتی دانســت. گامی که اگرچه تداوم نداشته و با 

وجود ایجاد شفافیت بیشتر بعد از اجرای این قانون 
همچنــان کمیت مالیات ها در اقتصــاد ایران لنگ 
می زند. با این حال در الیحه بودجه ســال 1401 بر 
خالف سال های گذشته که شاهد افزایش های 20 تا 
30 درصدی درآمدهای مالیاتی بودیم، این بار قرار 
است درآمدهای مالیاتی کشور با یک رشد مناسب، 
افزایش 62 درصدی را تجربه کند. اگرچه برخی از 
منتقدان بودجه در سخنانی از این موضوع به عنوان 
پاشنه آشیل تولید کشور در سال آینده نام برده اند؛ اما 
بررسی ها و همچنین اظهارات رئیس سازمان برنامه 
و وزیر اقتصاد در این باره نشــان می دهد، این میزان 
افزایــش درآمدهای مالیاتی قرار نیســت از بخش 
تولید کســب شود؛ بلکه ســهم اصلی این افزایش 
به ســمت جلوگیری از فرارها یا حتی معافیت های 
مالیاتی خواهد رفت. حذف معافیت مؤسســات و 
آموزشــگاه های کنکور را می تــوان از مصادیق این 
موضوع دانست؛ مسئله ای که به صراحت در الیحه 
بودجه ســال آینده به آن اشاره شده است. نکته قابل 
توجه در موضوع درآمدهای مالیاتی این اســت که 
برای نمونه با وجود تــورم 30 درصدی در اقتصاد، 
رشد حدود 20 تا 30 درصدی درآمدهای مالیاتی 
به معنای عدم هیچ تغییر یا اصالحی در نظام مالیاتی 
 ناشــی از 

ً
کشــور بوده و این افزایش درآمدی صرفا

وجود پدیده تورم در اقتصاد ایران اســت؛ مسئله ای 
که در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم. اما این بار 
و با توجه به پیش بینی رشد 62 درصدی درآمدهای 
 شاهد وجود تحوالتی در نظام مالیاتی 

ً
مالیاتی قطعا

کشور خواهیم بود.

 B ابهام در عوارض خروج از کشور
یکی از مسائل پرحرف و حدیث الیحه بودجه سال 
آینده طی روزهای گذشته موضوع عوارض خروج 
از کشور بود. ماجرا این اســت که درآمد دولت از 
عوارض خروج از کشــور در بودجه ســال جاری 

حــدود 110 میلیارد تومان برآورد شــده بود که این 
عدد در بودجه ســال 1401 به 1۵00 میلیارد تومان 
افزایش یافته است. همین اعداد و ارقام و رشد حدود 
14 برابری درآمدهای حاصل از عوارض خروج از 
کشور سبب شده است عده ای گمان کنند قرار است 
میزان عوارض 14 برابر شــود؛ یعنی اگر فردی در 
سال جاری برای خروج از کشور 400 هزار تومان 
هزینه عوارض پرداخت می کرد، در سال آینده باید 
حدود ۵/۵ میلیون تومان پرداخت کند. مسئله ای که 
البته خیلی زود مقامات سازمان برنامه و بودجه آن را 

تکذیب کردند.

 B ماجرای عوارض خروج چه بود؟
در سال های گذشته میزان عوارض خروج از کشور 
مشخص می شــد؛ اما در بودجه سال 1401 به بیان 
کلی درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور اکتفا 
شده است. استدالل دولتمردان حاضر در سازمان 
برنامه و بودجه  این بوده که چون سال گذشته و سال 
جاری کشــور و البته تمام دنیا درگیر ویروس کرونا 
 میزان مسافرت ها به شدت کاهش 

ً
بوده اند، طبیعتا

یافتــه و تعیین رقم 110 میلیــارد تومانی حاصل از 
این درآمد در بودجه ســال 1400 به این دلیل بوده 
اســت. با توجه به رفع احتمالی ویــروس کرونا و 
افزایش مسافرت ها در سال آینده میزان درآمدهای 
ناشــی از این موضوع با افزایش چشمگیری مواجه 
خواهد شــد. اگر چــه واقعیت این اســت که در 
وضعیت اقتصادی فعلی و مســائل مربوط به ارز و 
کاهش درآمدهای ارزی کشــور طبیعی اســت که 
دولت عوارض بیشــتری را برای انجام ســفرهای 
تفریحی و غیــر ضرور دریافت کند تا حتی االمکان 
این سفرها که به نوعی به منزله خروج ارز از کشور 
است، کاهش یابد. بنابراین، به نظر می رسد حتی در 
صورت افزایش بیش از 10 برابری عوارض خروج 
 
ً
از کشــور به لحاظ منطق اقتصادی این اقدام کامال

درست باشد. با این حال، همچنان رقم مشخصی 
از میــزان افزایش عوارض خروج از کشــور برای 

سفرهای مختلف اعالم نشده است.  

 B فرجام تخصیص ارز4۲۰۰ تومانی
شــواهد موجود از الیحه بودجه ســال 1401 نشان 
می دهد، دولت سیزدهم عزم جدی دارد تا تخصیص 
ارز 4200 تومانــی را در بودجه ســال آینده حذف 
کند. موافقــان حذف این ارز معتقدنــد، این ارز به 
اهداف تعیین شــده خود برخورد نکــرده و در واقع 
تداوم تخصیص این ارز در ســال آینــده به معنای 
تداوم اتالف منابع ارزی کشور است، موضوعی که 
نگاهی به آمارها و میزان افزایش قیمت کاالهایی که 
طی سال های گذشته به آنها ارز 4200 تومانی تعلق 
 می توان 

ً
می گرفت مؤید این موضوع اســت. تقریبا

گفت همه، حتی دولتمردان گذشــته نیز به انحراف 
تخصیص این ارزها معترف بوده و به محقق نشدن 
اهداف تعیین شده از تخصیص آن اذعان داشته اند. 
دولت سیزدهم نیز با توجه به این مسئله تصمیم گرفته 
ارز 4200 تومانــی را از اقتصاد ایران حذف کند و 
مابه التفــاوت آن را به صورت ریالی به شــهروندان 
تخصیص دهد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه  ایران طی روزهای گذشته در نشستی 
خبری با بیان این موضوع که سود اصلی از تداوم دالر 
4200 تومانی به جیــب دالالن می رود، گفته بود: 
»ماهیانه 1 و نیم میلیــارد دالر ارز 4200 تومانی به 
واردات کاالها تخصیص می دهیم که هیچ اثرگذاری 
در زندگی و معیشت مردم ندارد.« اما نکته ای که به 
نظر می رســد رئیس ســازمان برنامه و بودجه از آن 
 انحراف منابع ارزی 

ً
غافل بوده، این است که طبیعتا

به این معنا نیست که تخصیص ارز 4200 تومانی به 
واردات برخی کاالهای اساسی هیچ تأثیری بر قیمت 
 تمام ارزهای تخصیص 

ً
این کاالها نداشــته یا عمال

یافته اتالف یا منحرف شده اند؛ بلکه باید نظارت و 
دقت بیشــتری از طریق رصد و پایش های ارزهای 
پرداختــی صورت گیرد تا میــزان انحراف و اتالف 
 دست دالالن 

ً
آنها به حداقل ممکن رســیده و عمال

 حذف ارز ترجیحی از 
ً
بریده شــود؛ چرا که طبیعتا

چرخه واردات کشور و انجام تمام واردات کاالهای 
اساســی با دالر نیمایی یا بازار آزاد منجر به افزایش 
شدید قیمت این کاالها خواهد شد. از طرفی با توجه 
به وجود تورم های باال این مســئله می توان به مثابه 
شــوک تورمی جدیدی در اقتصاد کشور عمل کند. 
موضوعی که اگر چه ممکن اســت مشــکل اتالف 
ارزهای ترجیحی را از سر اقتصاد ما رفع کند؛ اما این 
سؤال مطرح است که آیا یارانه های ریالی پرداختی به 
مردم در سال آینده، توان جبران افزایش قیمت برخی 

از کاالهای اساسی را خواهد داشت؟

بازار

بارها از درآمدهای مالیاتی بــه منزله یکی از ابزارهای کاهش 
و حذف وابســتگی بودجه بــه درآمدهای نفتی ســخن گفته 
شده اســت. در وضعیت فعلی، می توان به جرئت مفیدترین 
و کم هزینه ترین راه برای افزایــش درآمدهای مالیاتی را وضع 
مالیات بر مصرف کاالهای لوکس دانســت. موضوعی که در 
بودجه ســال 1401 نیز در نظر گرفته شده و راهی برای افزایش 
درآمدهای مالیاتی و کاهش وابســتگی بودجــه به درآمدهای 
 باید از خودرو، 

ً
ناشی از فروش نفت است؛ به گونه ای که طبیعتا

مسکن و... با قیمت های مشخصی که نشان دهنده ثروتمند بودن 
مصرف  کننده آن است، به صورت پلکانی مالیات دریافت کرد.

 مالیات بر کاالهای لوکس
منهای نفت

به گزارش »ســی ان ان«، در حال حاضر افزایش قیمت ها و نرخ 
تورم در آمریکا در صدر نگرانی ها و نارضایتی مردم این کشــور 
قــرار دارد. قیمت همه چیز از مواد غذایی تا حامل های انرژی و 
خودرو رو به افزایش اســت. از آنجا کــه اوضاع روز به روز بدتر 

می شود، مردم به دنبال بهبود شرایط هستند.
 در مــاه نوامبر، نــرخ تورم در آمریکا بــه باالترین میزان 40 
ســال گذشــته رســید، به گونه ای که فقط در حوزه حامل های 
انرژی، شــاهد افزایش 33 درصدی قیمت ها نســبت به ســال 
 گذشــته بوده ایــم. قیمــت بنزین بــه تنهایی ۵8 درصد رشــد 

کرده است.

 تورم در آمریکا
شاخص

»اســتارت آپ« را به فارسی »شرکت نوپا« ترجمه کرده اند. اگر 
چه در تعریف استارت آپ بر این مسئله تأکیدی وجود ندارد که 
 فعالیت آن در حوزه فناوری اطالعات باشــد؛ اما به دلیل 

ً
حتما

اینکه بسیاری از استارت آپ ها در سال های اخیر حول این زمینه ها 
شــکل گرفته اند، گاهی در تعریف استارت آپ به این مسئله هم 
اشاره می شود که استارت آپ باید در حوزه فناوری های نوین فعال 
باشــد. در این زمینه که آیا باید هر فعالیت نوپایی را استارت آپ 
در نظر گرفت یا نه، اختالف نظرهایی وجود دارد. البته در بیشتر 
کتاب های آکادمیک در حوزه کارآفرینی، هر کسب وکار نوپایی 

استارتاپ نامیده می شود.

استارت  آپ
افزوده

هفته گذشته اولین الیحه بودجه دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد. الیحه ای که امسال بر خالف برخی از سال ها، در موعد مقرر خود به مجلس رفت و حاال با 
چکش کاری و اصالحات احتمالی نمایندگی پس از تصویب در مجلس و طی مراحل قانونی به قانون بودجه سال آینده تبدیل شده و مسیر یک سال آتی کشور را 
تعیین خواهد کرد. با این حال، شاید مهم ترین موضوع برای مردم و بسیاری از کارشناسان امر در حوزه بودجه را بتوان میزان افزایش و کاهش بودجه دستگاه های 
 در روزهای 

ً
مختلف و البته تحقق یا عدم تحقق پیش بینی های بودجه ای دانست. دو موضوعی که هم طی این روزها درباره آن خوانده و شنیده ایم و هم احتماال

آینده جزئیات بیشتری از این موضوعات خواهیم شنید. در متن زیر به برخی از این موضوعات و اتفاقات مثبت و منفی الیحه بودجه سال ۱40۱ اشاره شده است.

بودجه در مسیر اصالح
بازنگاهصبحصادقبهسندمالی1401دولت

 اشتغال پایدار

 یکــی از مباحثــی که می تواند به ســبد 
معیشت کارگران و بهبود زندگی این قشر 
کمک کند، ایجاد امنیت شغلی برای این 
گروه اســت. در واقع می توان گفت، نبود 
امنیت شغلی یکی از دالیل مهمی است 
که سبب شده قدرت خرید نیروی کار در 
ایران کاهش پیدا کند. بر اساس اصل 30 
قانون اساسی، هر شهروند ایرانی از حق 
داشــتن درآمد مستمر، بهداشت، تربیت 
بدنی رایگان و مسکن متناسب برخوردار 
اســت. اصل 28 قانون اساســی نیز در 
ارتباط با شــغل پایدار صحبت می کند؛ 
زیرا این شــغل پایدار است که می تواند 
به حل مشکل معیشت مردم کمک کند. 
حال سؤال این است که این امنیت شغلی 
چطــور برقرار می شــود؟ در اینجا دیگر 
باید به قــرارداد کار و رابطه میان کارگر و 
کارفرما اشاره کرد. رابطه کارگر و کارفرما 
بر اســاس عقد، یک قرارداد بین طرفین 
است که هر دو طرف در آن حاکمیت اراده 
دارند؛ اما متأســفانه این موضوع محقق 
نشــده اســت. اگرچه با پیروزی انقالب 
قوانین خوبی در قانون اساســی ما تنظیم 
شد؛ اما متأسفانه شاهد بودیم که در سال 
1372 با بخشــنامه و در ســال 137۵ با 
دادنامه حاکمیت اراده از کارگران ساقط 
شد. وقتی حاکمیت اراده در عقد قرارداد 
از نیــروی کار گرفته می شــود، کارگر در 
کارهایی که ماهیت مستمر دارند با قرارداد 
موقت مواجه می شود؛ به این ترتیب کارگر 
با وجود قراردادهای موقت و کوتاه مدت 
نمی توانــد در حوزه اقتصــادی خانواده 
برنامه ریزی کرده و بداند که چگونه درآمد 
خواهد داشت تا بتواند هزینه کند. در واقع 
بخشی از فاصله گرفتن نیروی کار با سبد 
معیشت و کاهش قدرت خرید را می توان 
بــه دلیل گســترش قراردادهــای موقت 
دانست. اگر می خواهیم معیشت کارگران 
را بررسی کنیم، باید به سراغ امنیت شغلی 
آنها برویم. اگر به موضوع امنیت شــغلی 
بپردازیم، می توانیم ساختار معیشت را نیز 
اصالح کرده و در قراردادهای کار به شکل 
ســاختاری عمل کنیــم. بنابراین، دولت 
باید توجه به امنیت شــغلی نیروی کار را 
در اولویت قــرار دهد. باید تمام فعاالن و 
تشــکل های کارگری، کارشناسان حوزه 
اقتصاد، روابــط کار، حقوقدانان و وکال 
دســت به دست هم دهند و امنیت کشور 
را به امنیت شــغلی گره بزننــد. در حال 
حاضر، حدود 6۵ درصد جمعیت ایران، 
اعم از کارگران رســمی و غیررســمی و 
زیرزمینی خانواده کارگری هستند که باید 
تالش شود تا امنیت شغلی آنها به عنوان 
حق مســلم، قانونی و انسانی کارگران در 
نظر گرفته شــود که اگر این اتفاق بیفتد، 
مشکل معیشــت و درمان این جامعه نیز 

حل خواهد شد.
از زمانی کــه قانون کار متولد شــد، 
رویکــردی در دولــت به وجــود آمد که 
می گفت فعالیت های اقتصــادی باید بر 
اساس ســرمایه گذاری آزاد باشد. همین 
نگاه باعث مخالفت با قانون کار شد و بعد 
 شاهد بودیم در سال های 1372 

ً
هم عمال

و 137۵ با بخشنامه و دادنامه، قانون کار از 
حیز انتفاع ساقط شد. اتفاق بسیار بدی که 
رخ داد، ایــن بود که نیروی کار در تمامی 
ادوار فعالیت هــای اقتصــادی، فرهنگی 
و اجتماعــی خــودش دچــار چالش و 
محرومیت شد. یکی از نیازها و انتظارات 
جامعه کارگری از دولت جدید این است 
که به استناد ماده 230 قانون کار، این قانون 

را اجرایی کند.

یادداشت 

حسن حبیبی
رئیس سابق هیئت مدیره 

کانون شوراهای اسالمی کار

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد
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دکتر ابوالقاسمی از دانشمندان و محققان برتر 
کشور است که طی سال های خدمت خود در 
سپاه و خارج از ســپاه توانسته است کشور را 
از واردات بســیاری از داروهای مهم و کلیدی 
بی نیاز کند و ما را صاحب فناوری تولید و در 
زمره چند کشور تولید و صادرکننده قرار دهد. 
وی در دوران آغــاز همه گیری کرونا مســئول 
کمیته پژوهش ســتاد کرونا دانشــگاه علوم 
پزشــکی بقیه الله)عج( بود کــه بعد از مدتی 
ریاســت یا به عبارتی فرماندهی این دانشگاه 
را نیز عهده دار شــد. دکتر ابوالقاسمی محقق 

اصلی پروژه تولید واکسن نوراست. 

 Bاولین ها
وی می گوید، کلید ســاخت واکســن »نورا« از 
اسفند سال 13۹8 با تالش محققان دانشگاه علوم 
پزشکی بقیة الله)عج( زده شد و جزء اولین ها بود. 
برخی از محققان دانشــگاه امام حســین)ع( هم 
به کمک ما آمدند تا به ســفارش مرکز تحقیقاتی 
صنعتی سپاه پاســداران کار را شروع کنیم. در آن 
دوران زیرساخت تولید واکســن را نداشتیم، اما 
دانش این کار را داشتیم؛ یعنی بیوتکنولوژیست، 
ایمنولوژیست و ویروس شناس و محققان بالینی 
کاربلد در دانشگاه حضور داشتند. روی موضوع 
ساخت واکســن تردید نداشتیم؛ حتی پیش بینی 
کردیــم که تا ابتدای ســال 13۹۹ پروژه به نتیجه 
برســد؛ اما ایــن دغدغه وجود داشــت که تولید 

محصول کجا انجام شود؟

 Bبرون سپاری تولید
دو راه پیش رو داشتیم: اول اینکه یک مرکز تولید 
بسازیم، دوم اینکه از ظرفیت های کشور برای تولید 
محصول اســتفاده کرده و وقت خودمان را صرف 
تولید دانش کنیم و به دنبال مطالعات بالینی باشیم. 
ایده دوم را انتخاب کردیم؛ چون سرمایه و هزینه 
کافی برای ساخت زیرســاخت تولید در اختیار 

نداشتیم، بنابراین به دنبال خلق دانش رفتیم.
حاال کار تحقیقات آغاز شد.

 Bسه مرحله حیوانی
وی در خصوص مراحل موفق تحقیقات می گوید، 
متخصصان مختلفی در این پروژه مشغول به کار 
شــدند، کار به مرحله حیوانی رســید، ابتدا قرار 
بود  روی موش آزمایش شــود، سپس خرگوش و 
میمون هم افزوده شد و کمی فرآیند مرحله حیوانی 
به درازا کشــیده شد؛ ولی در هر سه مرحله نتایج 
بسیار خوبی کسب شد و واکسن نورا سربلند بود. 
زمانی که نتایج را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار 
دادیم، به ما اعالم شد که این واکسن می تواند در 
فاز یک انســانی آزمایش شود؛ البته پروپوزال مان 
بسیار ســختگیرانه داوری شــد و مجوز فاز یک 

انســانی بعد از اخذ کد اخالق صادر شد. حدود 
هفتاد نفر در ایــن مرحله شــرکت کردند. البته 
داوطلبان بیشتر بودند؛ اما شرایط برای 70 نفر مهیا 

بود که عارضه ای هم مشاهده نشد.

 Bمانع ادغام فازها شدند
دکتر ابوالقاسمی یک دغدغه مهم هم در زمینه فاز 
انســانی دارد که از ابتدا آن را مطرح می کرد و آن 
اینکه، عالقه مند بودیم مانند واکسن سازان خارجی 
که فازهای یک یا دو و سه را با هم ادغام می کنند، 
این کار را انجام دهیم که این اجازه به ما داده نشد. 
بــه ما اعالم کردند که بایــد کار مرحله به مرحله 
پیش رود و خوشبختانه موفق به دریافت مجوز فاز 
دو شدیم. فاز دو مطالعه بیش از دو ماه طول کشید 
و نتایج آن به شکل میان مرحله و پایانی در اختیار 
وزارت بهداشــت قرار گرفت و به ما اعالم شد به 
سرعت رسیدگی انجام می شود. برای فاز 3 هم، 
چون دیگر داوطلب واکسن نزده خیلی کم پیدا می 
شود و امکان دارد وارد پیک ششم هم شویم، توافق 
شــد که ده هزار نفر در فاز ســه دوز سوم یا بوستر 
را نــورا دریافت کنند. در این مرحله اثربخشــی 
واکسن به صورت وسیع بررسی می شود و میزان 
آنتی بادی سازی آنها مشخص می شود و امیدوارم 
نتایج فاز سوم مانند فاز اول و دوم همراه با موفقیت 
باشد تا بتوانیم با امید خدا تزریق عمومی را آغاز 

کنیم.

 Bپیش بینی درست
وی روی این نکته تأکید دارد که پیش بینی محققان 
ما درباره ساخت واکسن پروتئینی بسیار مهم بود، 
در آن زمان کسی سراغ این نوع واکسن نمی رفت 
و اغلب به دنبال ساخت واکسن های ویروس کشته 
یا ضعیف شــده یا MRNA رفتند، ما می دانستیم 
که آینده کرونا به واکسن های پروتئینی گره خورده 
است و امروز می بینیم که بهترین واکسن برای ُدز 
یادآور واکسن های پروتئینی هستند. امیدوارم پس 
از اعالم نتایج انبوهی از این واکسن در اختیار مردم 
قرار گیرد. سخت گیری وزارت بهداشت در حوزه 
تحقیق واکسن کاری عاقالنه بود و همین موضوع 
سبب شــد تا محصولی با کیفیت و اعتماد باال به 
دست مردم برسد. هر چند خیلی از سرعت کار ما 
را گرفت و بعضی جاها هم بی جهت طوالنی شد. 
ولی زمانی که با نتایج کار مواجه شدیم با اطمینان 

اقدامات الزم برای تولید را هم شروع کردیم.

 Bپنج میلیون دز آماده تحویل
خط تولید ما در شــرکت »پرســیژن« از ســوی 
وزارت بهداشت تأیید شد و امروز به محض اینکه 
نتایج فاز ســوم مورد تأیید وزارت بهداشت قرار 
گیرد، ۵ میلیون ُدز واکســن به وزارت بهداشــت 
تحویل می شود. نکته مهم این است که نورا نه در 
تحقیق و توسعه و نه در تولید هیچ وابستگی ای به 
خارج از کشور ندارد و به صورت صددرصد ایرانی 

و بدون وابستگی تولید می شود، حتی خط تولید 
هم ایرانی است و یک واکسن مطمئن و ایرانی را 
خواهیم داشــت و به راحتی تولید با توجه به بازار 

داخلی و صادرات قابل افزایش است.
در تیم تحقیقاتی ما جوانان در کنار با تجربه ها 
اقدام به ســاخت واکسن کردند، سابقه تحقیقات 
بالینی ما خیلی خوب بود، مرکزی را برای شرایط 
بحران در پردیس دانشگاه آماده کرده بودیم که این 
مرکز به نام شــهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی 
در اختیار کارآزمایی بالینی قرار گرفت. این مرکز 
برای کارآزمایی بالینی بسیار مجهز است. فرمانده 

کل سپاه حامی مهمی برای ما بودند.

 Bبرای نورا خیلی سخت گیری شد
به جرئت عرض می کنم که بیشترین سختگیری 
برای تولید واکســن در کشور متوجه نورا بود، در 
حالی که تنها دانشــگاه تولیدکننده واکسن بودیم 
و هســتیم. البتــه منکــر دالالن دارو و تعارض 
منافع واردکنندگان هم نیستیم، چون خیلی دنبال 
تخریب دستاوردهای ما هستند. خوشبختانه اولین 
دانشگاهی هستیم که به موضوع تولید واکسن ورود 
کرد. برای ما جسارت محققان مهم بود. امروز هر 
واکسن پروتئینی را می سازیم و جسارت این کار را 
داریم. کاری را که همیشه فکر می کردیم دیگران 
باید انجام دهند، انجام دادیم. همیشه مرسوم بود 

که واکسن در مؤسسه ای ساخته شود.

 Bپیش خرید واکسن
مرکز تولید واکســن نورا مرکزی کوچکی است 
که با حمایت ســپاه راه اندازی شــده؛ اما برخی 
واکسن ســازان دنیا با بودجه های میلیارد دالری 
حمایت شــدند؛ این در حالی است که با دستان 

خالی اقدام به ساخت واکسن نورا کردیم.
امیدواریم وزارت بهداشــت برای حمایت از 
محققان و این کار ارزشمند پیش خرید واکسن را 

انجام دهد. 
وی در خصــوص ورود نــورا بــه چرخــه 
واکسیناسیون عمومی هم گفت، یک جنبه حمایت 
اولیه اســت که بایــد پیش خرید صــورت گیرد 
تا هزینه تولید بازگشــته و تولیــد ادامه پیدا کند، 

امیدواریم پیش خرید سریع تر انجام شود.
 البته هر قیمتی را که سازمان غذا و دارو برای 
این واکســن در نظر بگیرد، می پذیریم. مهم این 
است که ما برای سالمت مردم این واکسن را تولید 
کردیم. عرض کردم نــورا هیچ ارزبری ندارد و به 

معنای واقعی تولید داخل است. 
تحقیقات ما نشان می دهد،ه اثربخشی واکسن 
ما خیلی باالتر از بســیاری از واکسن های موجود 
اســت. در فاز بوســتر، معتقدم هیچ واکســنی 
 بــه اندازه ایــن واکســن ها اثربخشــی نخواهد 

داشت.

 Bواکسیناسیون منطقه اهمیت دارد
وی در خصــوص صــادرات نــورا هــم گفت، 
صادارت رســمی روالی دارد و باید با ســازمان 
بهداشــت جهانی وارد مذاکره شــویم تا آنها نیز 
مجوز الزم را صادر کنند؛ اما برای امنیت جمعی 
و مقابله با کرونا الزم است که عالوه بر مردم ایران، 
کشورهای منطقه هم واکسینه شوند تا منبع تکثیر 

در منطقه از بین برود.
االن بحث کودکان هم مطرح اســت. ما جزء 
اولین واکسن ســازانی بودیم که درخواست آغاز 
مطالعات بر روی کودکان را دادیم؛ اما متأســفانه 
وزارت بهداشت بدون هیچ دلیلی با درخواست ما 
مخالفت و اعالم کرد که مطالعه باید پس از اتمام 

فاز سه باشد.
 درحالــی که مطالعات متعددی در دنیا وجود 
دارد که نشــان می دهد مطالعه واکسن پروتئینی 
 همزمــان در کودکان و بزرگســاالن آغاز شــده 

است.

 Bنورا مقاوم به جهش ها  
دکتر ابوالقاســمی در رابطه با جهش های جدید 
ویروس هم گفت، پروتئیــن RBD می تواند اکثر 
سوش ها را پوشش بدهد. از این بابت خدا را شکر 
می کنیم که از ابتدا مســیر تولید واکسن اثربخش 
را به خوبی رفتیم. معتقدیم این واکسن در دنیا از 

مطمئن ترین نوع واکسن هاست.

نورا
دکتر غالمرضا اوالد، مدیر اجرایی پروژه واکسن نورا

همه ظرفیت ها به میدان آمدند ۸
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 دکتر جعفر سلیمیان، مدیر تحقیقات پروژه واکسن نورا

مطالعات بالینی فاز 1 و 2 بسیار مطلوب بود ۹

 ویژه نامه صبح صادق
برای ساخت واکسن تمام ایرانی در سپاه نورا

ین  اثربخش تر از 
جهان واکسن های 

دکترحسنابوالقاسمی
رئیسدانشگاهعلومپزشکیبقیهاللهاالعظم)عج(

ومدیرپروژهکارآزماییبالینیواکسننورا

به سفارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله االعظم )عج(
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از رزمندگان دفاع مقدس است که به عرصه علم و دانش 
پا گذاشته و امروز در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  به 
عنوان مدیر تحقیقات صنعتی مشغول فعالیت است. از 
نفرات اول تیم طراحی و تولید واکسن نوراست و هم 
اکنون مدیر اجرایی این پروژه به شــمار می آید. با دکتر 
غالمرضا اوالد در زمینه راهبرد دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه الله برای تولید واکســن نورا هم کالم شدیم که در 

ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 BBBB آقای دکتر درباره ورود دانشگاه به بحث تولید  
واکسن توضیح دهید.

در اردیبهشــت ماه 13۹۹ حضرت آقا بر تولید واکســن 
داخلی تأکید کرده بودند. ما کارمان را از اســفند 13۹8 
شروع کردیم. بالفاصله بعد از شروع اپیدمی ظرف یکی 

دو هفته تیم اصلی چیده و کار شروع شد.
تیم اصلی دکتر جعفر امانی، متخصص ژنتیک مولکولی، 
بنده متخصص بیوتکنولوژی مولکولی، دکتر شهرام نظریان 
رئیس مرکز زیست شناسی دانشگاه امام حسین)ع(، دکتر 
جعفر سلیمیان متخصص ایمنولوژی و محقق اصلی هم 
دکتر ابوالقاسمی بود. این تیم در همان دو هفته اول بحران 
کرونا تشکیل شد و جلســات هم اندیشی برای مقابله و 
پیشگیری بیماری تشکیل و بررسی ها انجام شد تا تصمیم 
بگیریم به ســمت کدام یک از پلتفرم های موجود دنیا در 
حوزه تولید واکسن برویم. جلسات هم اندیشی در مراکز 
داخلی و مراکز خارج ســپاه انجام شــد. در داخل سپاه 
مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه بقیه الله)عج(، 

مرکز تحقیقــات میکروبیولــوژی کاربردی ـ دانشــگاه 
بقیه الله)عج((، مرکز تحقیقات آســیب های شــیمیایی 
دانشگاه بقیه الله)عج((، مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
دانشگاه بقیه الله)عج(( و مرکز تحقیقات زیست شناسی 
دانشــگاه جامــع امام حســین)ع( و در خارج از ســپاه 
جلسات هم اندیشــی با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 
و زیســت فناوری، دانستیتو واکســن و سرم سازی رازی 
بخش ویروس، انستیتو واکسن و سرم سازی رازی بخش 
واکسن ساز، شرکت بایرپل )برای تولید صنعتی واکسن(، 
پژوهشگاه ملی ژنیتیم انستیتو واکسن و سرم سازی رازی، 
انستیتو پاستور و شرکت های دانش بنیان با محوریت مراکز 
تحقیقات مولکولی و مراکز تحقیقــات میکروبیولوژی 
ویروس شناســی و... که در طــی آن پلتفرم های مختلف 

بررسی شد و اطالعات جامعی به دست آمد.

 BBBB شما در مجموع این تحقیقات به چه پلتفرمی   
رسیدید؟

ابتدا باید انواع را عرض کنم، بعد پاســخ شما را بدهم. 
انواع واکســن شامل ویروس کشته شــده، ویروس زنده، 
 DNA ،پروتئین نــو ترکیب ،VLP واکســن پایه ویروس
واکسن و RNA واکسن، وکتور پایه و MRNA است. اینکه 
هر نوع واکسن چه سازوکاری دارد و مزایای و معایب آن 
چیست، بررسی شد. حتی پروژه های جهانی هم بررسی 
شد )البته آمار امروز سازمان بهداشت جهانی در رابطه با 
انواع واکسن کرونا هم این است که 3۵ درصد پروژه های 
واکســن، یعنی 47 پروژه پروتئین نو ترکیب است که این 
نشــان دهنده انتخاب درســت ما در همان اسفند ماه ۹8 

بود(. در واقع پلتفرم انتخابی ما این شد؛ چراکه امکان تهیه 
زیرساخت آزمایشگاهی سطح سه را داشتیم، عمال امکان 
تولید واکسن های ژنی را نداشتیم و مورد پسند هم نبود، 
فناوری واکسن های MRNA را هم نداشتیم، زیرساخت 
واکسن نوترکیب وجود داشت و امکان تولید انبوه آن نیز با 
استفاده از ظرفیت های داخلی وجود داشت. عمال واکسن 
نو ترکیب می توانست یک واکسن صددرصد داخلی بدون 

نیاز به دانش خارجی و واردات تجهیزات بود.

 BBBB آقای دکتر فرآیند تحقیق و تولید به چه شکل 
انجام شد؟

شورای راهبردی متشکل از چند بخش شکل گرفت؛ خود 
ما که در دانشگاه بقیه الله هستیم، دکتر نظریان از دانشگاه 
جامع امام حســین)ع(، یک تیم ناظر کــه دکتر اکبری، 
شهریاری و میرنژاد هســتند و کارفرما هم نماینده ای در 
شورا داشــت که دکتر ثقفی و مهندس احمدپور هستند.  

خارج از سپاه هم از مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی و 
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک همکارانی ما را همراهی 
می کردند. شــرکت های دانش بنیانی هــم در این زمینه 
همراه ما بودند؛ از جمله شرکت بایریل که تولید صنعتی 
را برعهده دارد و چند آزمایشــگاه دانش بنیان و شــرکت 
خصوصی دیگر، مانند بخش شتاب دهنده پرسیس ژن، 
شــرکت جابربن حیان، نفس فارمد دارو، زیست دارو و 
آزمایشگاه ژن سبز؛ اما در زمینه اینکه چه کاری انجام شد 
باید بگویم که ما پروژه را از چند مسیر همزمان با استفاده 
از پروتئین های نوترکیــب به عنوان کاندیداهای مختلف 
همزمان واکسن شــروع کردیم. بعد نمونه های موفق را 
انتخاب کردیم و به هدف الزم رسیدیم.  در کل فرآیند از 
انتخاب فناوری طراحی و ساخت شروع شد، در مرحله 
پیش بالینی مطالعات سلولی، مولکولی و حیوانی انجام 
شــد، بعد به استانداردســازی خط تولید، ایمنی تولید و 
گرفتن مجوز مبادرت کردیم. در حال حاضر، کارآزمایی 
بالینی در ســه مرحله در حال انجام اســت که بعد از آن 
تولید انبوه و زنجیره پخش وجود دارد و کار ما با نظارت بر 

کارآیی واکسن در این مرحله ادامه خواهد یافت. 

 BBBB شــما کار واکســن نورا را زودتر از ســایر   
مجموعه ها شروع کردید، اما گویا یک سری 
اتالف وقت و بررسی های وقت گیر سرعت 
کار شما را گرفت، در این خصوص توضیح 

دهید.
نظارت و صدور مجوز فرآیندی دارد که خوب بود عزیزان 
وزارت بهداشت کمی تسریع می کردند. ما فاز اول را در 

بحث مطالعات اســفند 13۹8 انجــام دادیم. فاز دوم که 
تولید آنتی ژن بود، تا اردیبهشــت 13۹۹ در دو دانشــگاه 
سپاه انجام شد. فاز ســوم که انجام آزمایش های تحلیلی 
و آنالیز برای انتخــاب آنتی ژن برتر بود تا آذر 13۹۹ طول 
کشید. فاز چهارم که فرموالسیون و تعیین خصوصیت و 
دوزبندی کاندیدا واکسن بود، اسفند 13۹۹ تمام شد. از 
آن به بعد تا خرداد 1400 اخذ مجوز طول کشــید و االن 
هم مجوز کارآزمایی بالینی فاز به فاز جداگانه داده شده و 
اجازه ترکیب فازها را ندادند که این سرعت کار را گرفت.

 BBBB اجرای این پروژه چه دســتاوردهایی به جز   
تولید خود واکسن داشت؟

ســؤال خوبی کردید، ما در این پــروژه بانک اطالعات 
جامعی را جمع آوری کردیم، کمیته خبرگان واکســن و 
پیشگیری دو دانشگاه سپاه تشکیل شد، دانش فرموالسیون 
و پایدارسازی واکسن کسب شد، هم افزایی سپاه و بخش 
خصوصی هم در این پروژه مهم اســت. در حوزه پدافند 
زیستی سازوکار علمی الزم کســب شد، مهم تر از همه 
فرمان ولی فقیه اجرا شــد، ظرفیت های درون ســپاری و 
برون ســپاری پروژه در ســپاه برای حصول به محصول 
بررسی و مدیریت شد. برای مقابله قطعی و سریع بعدی 
پلتفرم قطعی مشخص شد و این را متوجه شدیم که باید 
در سپاه برخی زیرساخت های الزم را برای شرایط عادی 
یا بحران در زمینه تولید واکسن ایجاد کنیم. چون ما برای 
تولید هم اکنون با شــرکت خارج از سپاه قرارداد اولیه را 
اسفندماه سال قبل بستیم که ماهانه سه تا پنج میلیون دوز 

تولید خواهد شد.

میدان آمدند همه ظرفیت ها به 
دکترغالمرضااوالد،مدیراجراییپروژهواکسننورا
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دکتر جعفر امانی، رئیس مرکز تحقیقات علوم 
میکروبــی، متخصص ژنتیــک مولکولی  و 
سرپرست پروژه  واکسن نوراست که در حوزه 
طراحی و تولید این واکسن نقش داشته است. 
با وی هم کالم شدیم تا درباره پلتفرم های تولید 
واکسن کرونا و نحوه کار واکسن نو ترکیب نورا 

اطالعات علمی دقیقی را کسب کنیم.

 BBBB دربــاره واکســن های پروتئینی کرونا 
توضیــح دهید که به چــه نحو عمل 
می کنند؟ سازوکار تولید و اثرشان به 

چه شکل است؟
ویروس کرونا چند بخش دارد و بر همین اســاس 
به جز RNA، مابقی بخش ها غشــاهای پروتئینی 
E protein ،M pro�  هستند. چهار غشای پروتئینی

tein ،Sprotein ،N protein  وجــود دارد کــه در 

طراحی نورا به بخشSprotein  توجه شد. انتخاب 
آن بخشــی که برای واکســن مؤثرتر است، خیلی 
مهم بود که آن بخش از ویروس را داشته باشیم. این 
پروتئین دو قسمت دارد که یک قسمت آن با اتصال 
به سلول های انسانی وارد بدن می شود؛ یعنی در این 
بخش با ساختاری که ویروس دارد، بعد از اتصال به 
سلول برش می خورد و رشته های RNA ویروس وارد 
بدن می شود. لذا بخش S1 در طراحی واکسن برای 
ما مهم بود. البته برخی شرکت های بزرگ واکسن 
به بخش های دیگر را پرداختند، اما در جهش های 
بعدی ویروس معلوم شد که برخی از این انتخاب ها 
مناسب نبوده است.  ما روی پروتئین Spike متمرکز 

شــدیم که یک پروتئین قندی است. نقشه ویروس 
کرونا و سارس را که بررسی کنیم تنها ناحیه ای که 
در این پروتئین قندی نمی شود، بخش RBD است. 
مقصود من از گفتن این اصطالحات علمی رسیدن 
به همین بخش بود که بحث واکسن نورا است. پس 
ما روی RBD تمرکز کردیــم. از این ناحیه اتصال 
 صورت می گیــرد و ویروس در بــدن میزبان عمل

 می کند.

 BBBB خیلی سخت و پیچیده بود، ولی ظاهرًا 
الزم بود که توضیح دهید. حاال که به 
سمت این بخش از ویروس برای تولید 
واکســن رفتید، چقدر در اثربخشــی 
بیشتر واکسن نورا نسبت به دیگر انواع 

مؤثر است؟ 
در کل در ســویه ها و جهش ها مهم ترین تغییرات 
در همان RBD اســت که سبب می شــود میزان 
سرایت و چسبندگی ویروس به سلول های میزبان 
افزایش پیدا کند. اینکه گفته می شود در جهش ها 
و سویه های جدید میزان ســرایت باال می رود، به 
دلیــل همین موضوع اســت. در طراحی پروتئین 
نو ترکیب به راحتی می توان این مسائل را در نظر 
 واکســن را به 

ً
گرفت؛ شــرکت هایی هم که قبال

مرحله واکسیناسیون رســانده اند، اآلن مطالعات 
جدید را هم برای سویه های جدید انجام می دهند.

در کل نــورا هم همین جنبه و توانایی را دارد که با 
سویه های جدید تطبیق داده شود. از طرفی بیشتر 
واکسن ها دو دوز هستند، اما واکسن های پروتئینی 
اکثرا سه دوز هستند. اآلن بیشتر پروژه های واکسن 

دنیا پروتئینی هســتند. بر اساس جدول اطالعات 
سازمان بهداشــت جهانی کمتر از نیمی از پروژه 
واکســن های کرونا در جهان پروتئینی هستند که 
البته چون اکثرا تازه شــروع کرده اند، تا االن فقط 
دو سه واکسن پروتئینی مجوز گرفته اند و مابقی در 
مراحل تحقیق و توسعه هستند. بیشتر واکسن های 
پروتئینی روی همین Spike پروتئین کار می کنند. 
اآلن شرکت های نووکس، سنوفی پاستور، مؤسسه 
واکسن و سرم سازی رازی در فاز3 انسانی این نوع 
واکسن ها هستند، شرکت های دیگری هم هستند 
که دارند فاز دو و یک را انجام می دهند و به مرور این 
افزوده خواهد شد که نشان می دهد دنیا متوجه شده 
اســت آینده واکسن پروتئینی است.  شرکت هایی 
که در این حوزه روی بخش RBD تمرکز دارند هم 
زیاد است، برای نمونه واکسن پاستو کووک ایران 
و کوبا و... که نورا هم از این دسته است.  طراحی 
واکســن نورا بر اساس تســت روی چهار نوع از 

پروتئین ها شکل گرفت تا در مطالعات به این شکل 
که عرض کردم رسیدیم به اثربخش بودن کار روی

RBD  پروتئین های مختلف تولید شد، در معرض 

میزبان قــرار گرفت و تولید آنتــی ژن و آنتی بادی 
بررسی شد. از طرفی باید کشت ویروس و سنجش 
خنثی سازی با سرم بیمار و سرم موش هم صورت 
می گرفت. از نتایج این دو بخش و مستندسازی آن 
بحث تعیین دوز آنتی ژن، تعیین پایداری آنتی ژن و 
خیلی از مباحث دیگر بیرون آمد و بعد از تکمیل 
مستندات و مشخص شدن مســیر تولید واکسن 
تولید پایلوت شروع و کارآزمایی بالینی انجام شد. 
البته ایــن خالصه مراحل کار بــود که خیلی هم 
ناقص عرض کردم؛ چون مباحث علمی اســت و 

اصطالحات به صورت عموم قابل فهم نیست.

 BBBB شما آزمایش هایی هم قبل از مراحل  
بالینــی روی حیوانات انجام داده اید، 
که اول قرار شد روی موش باشد، بعدا 
خرگوش و میمون هم افزوده شــد، 

درست است؟
بله در مراحل آزمایــش حیوانی مراحل مختلفی 
داشتیم. مسیر انتخاب فرموالسیون منتخب پروتئین 
واکســن هــم در همین مرحله بــود، یعنی چهار 
پروتئین منتخب فرموله شــد و در یک مرحله 40 
گروه ده ســر موش، یعنی 400 سر موش ارزیابی 
شدند تا آنتی بادی و سایر اثرات واکسن مشخص 
شود. همه نتایج منطبق با روش های علمی بررسی 
شــد، حتی کشــت بافت و پاتولوژی هم صورت 
گرفت و نتایج بسیار مثبت بود. میزان ایمنی زایی 

در موش ها هم بررســی شد. به موش بسنده نشد 
و در خرگوش نیز این آزمایشــات تکرار شد. سه 
مرحله خونگیری و تزریق انجام و سپس ایمنی زایی 
در خرگوش هم بررســی شد. موفقیت باالی این 
بخش هم باعث شــد تا در مورد میمون هم تست 
انجام گیرد. همه اینها بر اساس پروتکل های جهانی 
و دستورالعمل سازمان غذا و دارو انجام شد؛البته 
با ســختگیری های فراوانی همراه بود، لذا نتایج 
کار ما خیلی دقیق بود. البته در مورد میمون کمی 
متفاوت تر است؛ چون چکاپ های کامل و دقیقی 
قبل از انجام تست نیاز دارد که همه این چکاپ ها 
دقیق و کامل انجام شد. میمون ها باید از همه نظر 
سالمت باشــند که در این مورد سخت گیری زیاد 
است و شــاید باید چند برابر چکاپ برای انسان 
در مورد میمــون وقت گذاشــت و آزمایش های 
مختلف سنجش سالمت انجام داد. به هر جهت 
گواهی ســالمت میمون ها برای شرکت در آزمون 
واکسن گرفته شد. در مورد میمون الزم بود هفت 
مرحله زمانی داشته باشیم؛ چهار مرحله خونگیری 
و چکاپ آنتی بادی و ســه مرحله تزریق واکســن 
به شــکل یکی در میان این مرحله هم با موفقیت 
انجام شد. برای گرفتن منابع نهایی هم یک تست 
خنثی ســازی هم باید انجام می شد که چهار گروه 
مورد آزمایش قرار می گرفتند؛ سرم بیماران مبتال، 
سرم فرد سالم، آنتی بادی حیوان ایمن و آنتی بادی 
حیــوان غیر ایمن و در نهایــت نتیجه نهایی برای 
مراحل بعدی در می آمد؛ از جمله اینکه کاندیدای 

واکسن کدام پروتئین باشد.

نورا  نتیجه مطالعات دقیق علمی است
دکترجعفرامانی،سرپرستپروژهواکسننورا
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دکتر علــی احمدی، عضو تیــم کارآزمایی بالینی 
واکســن نورا و مدیر داخلی مرکز کارآزمایی شهید 
سلیمانی است که مدتی است در حال برنامه ریزی و 
زمینه چینی برای اجرای فاز 3 کارآزمایی واکسن بوده 
است. در گفت وگو با وی مباحث و ابعاد مختلف 
فاز کارآزمایی بالینی واکسن نورا را بررسی کرده ایم 

که ماحصل آن را می خوانید.

 BBBB لطف کنید در خصــوص فاز 3 کارآزمایی 
واکسن نورا توضیح دهید. 

با توجه به گسترده بودن فاز 3 کارآزمایی بالینی واکسن 
نورا، الزم است از هم اکنون کارهای الزم برای اجرای 
این فاز انجام شــود؛چرا که در این مرحله تعداد زیادی 
شرکت کننده خواهیم داشت. بررسی ایمونوژنیستی و 
ایمنی واکســن نورا به عنوان دوز بوستر یا دوز سوم بعد 
از تزریق واکسن هایی که در واکسیناسیون عمومی تزریق 

شده است، هدف این فاز است.

 BBBB شــما که مســئول مرکز کارآزمایی بالینی  
شهید سلیمانی هستید، درباره این مرکز هم 

توضیح دهید.
مرکز کارآزمایی بالینی از خرداد ماه امسال ایجاد شد و 
مزین به نام شــهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی است. 
این اولین تجربه برای انجام یک کار آزمایی سازماندهی 
شده و نظام مند در مجموعه بود که به عنوان یک تجربه 
موفق هم عمل کرد. این کار تجربه بســیار خوبی برای 
دانشــگاه بود و جا دارد که از حمایت و همکاری ارکان 

فرمانده و ریاست دانشگاه و بخش های مختلف دانشگاه 
در به ثمر رسیدن فعالیت های این مرکز تشکر و قدردانی 
کنم. مرکز فضاهای مختلفــی دارد و از اتاق های ثبت 
داده، رضایــت آگاهانه، انجام واکسیناســیون، معاینه 
پزشکی، غربالگری، نمونه گیری، اتاق استراحت، اتاق 
تزریق و سایر بخش ها تشکیل شده است.  این مرکز در 
فرآیند شش ماهه تجهیز و راه اندازی شد و تیم اجرایی 
واکســن با همفکری هم بحث تجهیز این مجموعه را 
انجام دادند که خود این مرکز و تجهیز آن به عنوان یکی 
از تجربه های مهم برای دانشــگاه جدای از خود پروژه 
واکســن باقی خواهد ماند و تجربه ارزشمندی است، 
فضایی که ممکن بود بعد از مدت ها برای موضوعات 
اضطراری، مانند سوختگی یا دیگر موضوعات تجهیز 
 شــود، با این هدف به ســرعت و با بهتریــن امکانات

 تجهیز شد.

 BBBB.در مورد فاز 3 کمی بیشتر توضیح دهید 
در فاز 3 قرار اســت به صورت واکسن بوستر روی 10 
هزار نفر تزریق و بررسی انجام شود و کارآزمایی بالینی 
در دو بازوی داوطلبان انجام خواهد شــد، یک بازوی 
300 نفــره که در خود مرکز کارآزمایی بالینی شــهید 
ســلیمانی انجام می شود و ۹ هزار و 700 نفر دیگر هم 
در مراکز خارج دانشگاه انجام خواهد شد که مدیریت 
پــروژه در حال رایزنــی با مراکز خارج از دانشــگاه از 
جمله مراکز واکسیناسیون تجمیعی و شهرک ها هستند 
که داوطلب گیری در آن مراکز انجام شــود و ۹ هزار و 
700 نفر واکسن بوستر را دریافت کنند. 300 نفری که 

در هسته اصلی و در مرکز هستند، میزان ایمنی زایی در 
فاز3 اســت و در خود سایت بررســی می شوند. از این 
300 نفر به صورت دو به یک واکســن نورا و سینوفارم 
به عنوان بوســتر دریافت می کنند و مقایسه صورت می 
گیرد.از اهدافی که در این مرحله مد نظر اســت، تعیین 
عوارض احتمالی ناخواســته 30 دقیقه بعد از تزریق و 
هفت روز و 28 روز بعد از تزریق بوستر است. مقایسه 
پاسخ ایمنی سلولی واکسن بوستر نورا و بوستر سینوفارم 
در این افراد انجام  می شود. تست خنثی کنندگی ویروس 

بین دو واکسن هم مقایسه خواهد شد.

 BBBB ،بنده در فاز دوم کارآزمایی شرکت داشتم  
به نظرم در رابطه با روند کار در فازهای قبلی 

هم توضیحی بدهید تا روشنگری شود.
بله، همانطور که خودتان دیدید روند کار برای کارآزمایی 
بالینی به این ســبک بود که بعد از نام نویسی داوطلب و 

دعوت به مرکــز در بخش رضایت آگاهانه امور مربوط 
به آزمایش ها و تأیید صالحیت جسمی برای شرکت در 
فازهای کارآزمایی انجام می شود. البته دکتر سلیمیان در 

این خصوص گزارش دقیق و تکمیلی خواهند داد.

 BBBBدر فاز 3 تغییری در این روند وجود دارد؟  
در فــاز 3 به دو گونه اســت: یک گونه بــرای 300 نفر 
هست که در خود مرکز ما انجام می شود و برای بحث 
دوز بوستر 2700 نفر دیگر که جمعیت خارج از خود 
مرکز هستند، حدود ده مرکز تجمیعی مدنظر قرار گرفته 

است که به آنجا مراجعه صورت می گیرد. 

 BBBB شرایط شرکت در فاز3  چگونه است؟ گروه  
سنی مد نظر ۱8 تا 60 سال است و شرط 
اصلی این است که در برنامه واکسیناسیون 
کشــوری یکــی از واکســن های اصلی 
اسپوتنیک  استرازانکا،  برکت،  سینوفارم، 
یا احیانا بهارات را هر دو دوز دریافت کرده 
باشند و حداقل ســه ماه از تزریق دوز دوم 

واکسن ها گذشته باشد.
ابتال به عفونت، مشکوک به کرونا، در حال گذراندن 
قرنطینه، عفونت حاد باکتریایی، سابقه واکنش های 
آلرژیک، بیماری های ضعف سیســتم ایمنی مانند 
ایدز، مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی 
و در نهایت زنان باردار و شیرده. البته در فاز یک و دو 
حجم زیادی از زنان باردار و شیرده مراجعه داشتند، 
چون متوجه کم عوارضی واکسن پروتئینی بودند و از 
عوارض سایر واکسن ها بیم داشتند، که البته معذور 

بودیــم. در این دو فاز با حداقل دو پیک کرونا مواجه 
بودیم که چالش ما بود و پیک ششم اگر سریع شروع 
شــود، چالش فاز 3 خواهد بــود. مطالعه فاز3 این 
چالــش را دارد. در رابطه با ۹ هزار و 700 نفری که 
بیرون از مرکز هستند هم چالش پیدا کردن درمانگاه 
و محل مناســب بــرای مطالعات فاز 3 اســت که 
شهرک ها و مراکزی که بتوانند چنین امکانی را فراهم 
کنند، کمی سخت است. پرسشنامه ها الکترونیکی 
خواهــد بود و در این فاز تعداد زیادی نیرو نیاز داریم 
تا در مراکــز تزریق فعالیت کنند. همچنین به حدود 
20 تــا 30 نفر نیرو برای ثبــت داده و تماس تلفنی 
نیاز داریم؛ در حالی که فاز دو و ســه فقط با 20 نفر 
انجام شد. با توجه به فرآیندی که داریم و حجم باالی 
تماس های تلفنی که باید انجام شود، حدود 30 نیرو 
روزانه ده ساعت باید در اختیار داشته باشیم. نرم افزار 
ثبت برخط داده ها را طراحی کرده ایم که در رایانه ها 
نصب می شود و داده ها همزمان در خود سایت وارد 

می شود. 

 BBBB نتایج فــاز 3 بعد از چه مدتی مشــخص  
می شود؟

ایــن یــک فرآیند اســت، البتــه در فــاز 1 و 2 خیلی 
ســخت گیری وجود داشــت و فکر می کنــم در فاز 3 
سختگیری بیشتری برای نورا اعمال شود؛ ولی سعی ما 
این است که تزریق ها و ثبت داده ها به سرعت انجام شود 
که هم به پیک ششم نرسیم و هم اینکه بتوانیم تا اسفند 

ماه سال جاری همه نتایج را ارائه کنیم. 

یع فاز ۳ هستیم آماده اجرای سر
دکترعلیاحمدی،عضوتیمکارآزماییبالینیواکسننورا

دکتر جعفر ســلیمیان، ایمونولوژیســت و از 
اعضای تیم اجرایی واکســن نوراســت که در 
یک مجال کوتــاه با وی دربــاره نتایج و نحوه 
کار در فازهای ۱ و 2 مطالعات بالینی واکســن 
نورا صحبــت کردیم، در ادامه مختصری از این 

هم کالمی را می خوانید.

 BBBB آقای دکتر در خدمت شــما هستیم تا  
درباره فاز ۱ کارآزمایی بالینی واکســن 

نورا بشنویم.
بله، باید عرض کنم که در رابطه با کارآزمایی بالینی 
چند قســمت وجود دارد، یکی تیم راهبری یا اتاق 
فکر است که همان بچه های تیم واکسن هستند به 
عالوه دکتر ابوالقاسمی و دکتر علی شیری. بخش 
مستقلی وجود دارد که مســئول تهیه پروتکل ها و 
مانیتورینگ است، ارزیابی کارآزمایی را هم به عهده 
دارد و بازخورد کار را به ســازمان غذا و دارو ارائه 
می دهد. تیم کارآزمایــی را هم که آقای دکتر علی 
احمدی مدیریت کردنــد و در حال حاضر درگیر 
آماده ســازی فاز 3 هستند. کار هم در سایت شهید 
حاج قاسم ســلیمانی در محل دانشگاه انجام شد. 
در این مرکــز پس از نام نویســی داوطلبان و تأیید 
اولیه، فرد به مرکز دعوت می شد و بعد از پذیرش و 
گرفتن رضایت آگاهانه، غربالگری، معاینه پزشکی 
و نمونه گیــری می رفت تا در صــورت تأیید برای 
تزریق دوباره فراخوان شود. سایر بخش های مرکز 
هــم عالوه بر پذیرش، رضایت آگاهانه، پزشــک، 
غربالگری و نمونه گیری، شــامل محل تزریقات، 

محل استراحت موقت، مرکز ثبت داده و... بود. 
در فازهای 2 و 3 مطالعــات تنها با کمی تغییر در 
تعداد افراد داخل در مطالعه و دقیق تر شــدن مسیر 
مطالعه همین رونــد انجام می شــود. اما گزارش 
پایانی نتایــج کارآزمایی بالینی فاز 1 باید در اختیار 
کمیته پایش که 12 نفر هســتند، قرار می گرفت که 
اعضــای مهمی دارد و تأیید آنجا انجام می شــود. 
در کل کارآزمایــی بالینی فاز 1 با بررســی ایمنی و 
ایمونوژنیستی واکسن نو ترکیب )پروتئین کاندیدای 
نهایی واکســن نــورا RBD( در ســه نوبت تزریق 
واکســن در دو اندازه 80 و 120 میکروگرم انجام 
شد.   بخش های مذکور بخش های مختلف مرحله 

کارآزمایی بالینی است.

 BBBBنوبت تزریق به چه شکل بود؟  
بر اســاس مطالعات به اصطالح نوبت صفر، 21 و 

3۵ روز در نظر گرفته شد.

 BBBB در مطالعه ممکن است که فردی حین 
مطالعه شــما دچــار عوارضی به جز 
عامل واکســن هم شود، این در نتیجه 

تأثیر نخواهد داشت؟
بله، پروتــکل جهانی بــه این صورت اســت که 
عالوه بر واکسن به درصدی از شرکت کنندگان در 
مطالعه شبه واکسن یا چیزی مثل آب مقطر تزریق 
می شــود که به جز مسئول مربوطه کسی از واکسن 
یا غیر واکســن بودن تزریق به افراد مطلع نیســت، 
یعنی نه افراد تیم کارآزمایی و نه شــرکت کننده در 
مطالعه نمی دانند که واکســن را دریافت کرده اند یا 
شبه واکســن و لذا در بررسی ها این راهکار کمک 

 
ً
می کند کــه بدانیم اگــر عوارضی هســت، واقعا

مربوط به واکسن است یا نه و اینکه در اثرات مشابه 
واکســن اصلی یا شبه واکسن مؤثر بوده یا نه. ما در 
فاز 1 ایمنی زایی و ابعاد ایمونوژنیســتی را بررسی 
کردیم. حــدود 600 نفر نام نویســی کردند که از 
178 نفر دعوت شــد تا در مرکز حاضر شوند، بعد 
از انجام مراحل مختلف هفتاد نفر انتخاب شــدند 
که با غربالگــری و آزمایش  های الزم این امر انجام 
شــد و همه آزمایش های الزم را هم در آزمایشگاه 
بیمارستان بقیه الله انجام دادند. این هفتاد نفر کامال 
سالم و بدون مشکل و بیماری بودند. تعداد سی نفر 
دوز 80 میکروگرم، ســی نفر دوز 120 میکروگرم 
و ده نفر هم شــبه واکســن دریافت کردند. البته در 
مدت مطالعه ده نفر را هم از مطالعه خارج کردیم؛ 
چراکه مطالعــه در پیک پنجم بود و تعدادی قبل از 
دریافــت دوز دوم مبتال شــدند و از مطالعه خارج 
کردیم. میانگین سنی حدود 3۵ سال و زن و مرد هم 

متناسب بودند.

 BBBBچه نتایجی در این فاز کسب شد؟  
در یک توضیح کلی عرض کنم که ما بعد از تزریق 
به صورت روزانه پیگیر وضعیت شرکت کنندگان در 
مطالعــه بودیم، البته فرد بعد از تزریق تا حدود یک 
ساعت تحت نظر ما بود، بیشترین عارضه گزارش 
شــده درد محل تزریق نیم ساعت بعد از تزریق بود 
که در هر سه گروه مشاهده شد این در تزریق واکسن 
شایع است. درد محل تزریق، قرمزی و سفتی محل 
تزریق شایع بود که عرض کردم در هر سه گروه این 
وجود داشت و عارضه عادی در هر تزریقی است. 
یک مورد هم درد شــدید بود که با مسکن قابل رفع 
بود. بیشتر افراد هیچ گونه عارضه ای نداشتند، خواب 
آلودگی و گلو درد هر کدام در یک نفر، گزارش شد، 
احساس سنگینی در قفسه سینه در یک نفر در تزریق 
دوم و ســر درد هم در یک نفر گزارش شد و رخداد 
نامطلوبی نداشــتیم. این در خصوص ســایر انواع 
واکسن ها هم شایع است چه بسا بیشتر؛ اما در زمینه 
تولید آنتی بادی هم مشــاهده شد که بیشتر افراد در 
هر دو دوز 120 و80 افزایش شدید داشتند. در شبه 
واکسن تعداد محدودی افزایش کمی در آنتی بادی 
داشتند که بیشتر به خاطر تماس با ویروس در پیک 
پنجم بود. اما مهم ترین بخش تســت خنثی سازی 
ویروس اســت که ما برای دقیق بودن کار این تست 
را هم در ایران و هم در آلمان انجام دادیم. نتایج در 
هر دو آزمایشگاه خیلی عالی بود. 78 درصد افراد 
آنتی بادی تولید شده بود. که این در دریافت کنندگان 
شبه واکسن مشاهده نشد. ســرم مطالعه شوندگان 

هم در معرض ویروس قــرار گرفت و نتایج خوبی 
به ما داد. پاســخ های ایمنی ســلولی خیلی خوب 
بود و نشان داد سطح واکنش و التهابات در مواجهه 
آنتی بادی ناشی از واکسن با ویروس خیلی مناسب 
و کنترل شده اســت و عوارض و التهابات خاصی 
ایجاد نمی کند. نتایج فاز 1 ایمنی خیلی خوب بود 
وعوارض نداشت و اختالف آنتی بادی بین دز 120 
و 80 زیاد نبود کــه در ادامه ما دز 80 میکروگرم را 

برگزیدیم. در کل ایمنی سلولی خوبی ایجاد شد.

 BBBB در زمینه اجرای فاز 2 کارآزمایی بالینی  
هم توضیحاتی می دهید؟

بله. این فاز هم شروع شــده است؛ البته مجوز آن 
تأخیر زیادی داشت. بر این اساس وارد فاز 2 شدیم؛ 
پس از تأیید ســازمان غذا و دارو و مراحل دیگر که 
تأخیر هم داشــت، در فاز 2 گزارش میان دوره را به 
تازگی به سازمان غذا و دارو ارائه دادیم. در این فاز 
طراحی برای 300 نفر است که 60 نفر شبه واکسن 
و 240 نفر واکســن دریافت می کننــد و اجماع بر 
دز 80 میکروگرم اســت. در گزارش میان دوره فاز 
2 آخرین گزارشــی که به ســازمان غذا و دارو داده 
شده، اطالعات 1۵4 شرکت کننده که به روز نهایی 
ارزیابی رسیده اند، ارائه شده و مابقی در حال ارائه 
است. به واسطه پیک پنجم و واکسیناسیون عمومی 
کمی جذب در تعداد مورد نظر داوطلب تأخیر پیدا 
کرد و کند شــد. از این میان 11۹ نفر واکسن و 3۵ 
نفر شبه واکسن دریافت کردند و نتایج خوبی هم تا 
این لحظه از این فاز به دست آمده که همگی مؤید 

اثربخشی واکسن نوراست.

مطالعات بالینی فاز 1 و 2 بســیار مطلوب بود
دکترجعفرسلیمیان،مدیرتحقیقاتپروژه
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سیاست
۱0

ون رفت از اقتصاد نفتی راه بر
دکترشهرامنظریانمطرحکرد

شماره 1۰۲9 |  دوشنبه  ۲9 آذر 14۰۰

۱0
نورا

مباحث اقتصادی واکسن کرونا یکی از دغدغه های 
تیم تحقیق و تولید واکســن نورا بوده اســت؛ به 
همین منظور در خدمت دکتر شهرام نظریان، عضو 
تیم علمی مجریان واکســن نورا هســتیم تا ابعاد 
اقتصادی موضوع واکســن را با تمرکز بر واکسن 

داخلی به ویژه واکسن نورا بررسی کنیم.

 BBBB دربــاره اهمیت اقتصادی واکســن کرونا 
توضیح دهید.

شیوع گسترده ویروس کرونا چندین ماه متوالی است که 
 به چندین سال درگیری 

ً
کل دنیا را درگیر کرده و احتماال

خواهد کشید و خســارت های جانی، مالی و معنوی 
فراوانی را به جامعه بشری وارد کرده و می کند. با وجود 
برخی نظرات همچنان تهدیدات زیستی به منزله یکی 
از مهم تریــن چالش های حال و آینده جامعه بشــری 
مطرح است و در این بین یکی از راه های برون رفت از 
این بحران یا به حداقل رساندن خسارت ها »واکسن« 
اســت. هنر و توانمندی  ما برای تبدیــل تهدیدات به 
فرصت ها با استفاده از زیست فناوری است که می تواند 
به ما کمک کند تا تهدیدات زیستی را به فرصت تبدیل 
کنیم که گاهی تبدیل تهدید به فرصت می تواند همراه 
با منافع اقتصادی زیاد برای جامعه بشری و کشورهای 
درگیر باشــد. در دو دهه اخیر، با توجه به اینکه داروها 
و ترکیبــات زیســت فناورانه در پیشــگیری یا درمان 
بیماری ها مؤثر بوده اند، اهمیت بسیاری پیدا کرده اند 
و روند تجاری ســازی این ترکیبات و فروش آنها رشد 
چشــمگیری در دنیا داشته است. بر همین اساس هم 
بسیاری از شرکت های بزرگ با سرمایه گذاری هایی که 
انجام می دهند، سعی می کنند در این حوزه سودهای 
کالن اقتصادی هم برای خود و هم برای کشــور مادر 
کسب کنند. در ســال 2013 ارزش این بازار بیش از 

200 میلیارد دالر گزارش شــد؛ این در حالی است 
که در ســال 201۹ این ارزش بــه 387 میلیارد دالر 
رســید و پیش بینی می شــود این بازار در سال 2026 
هم ارزشــی معادل 62۵ میلیارد دالر داشته باشد. در 
ایران، میــزان ارزش افزوده داروهای زیســتی پس از 
حوزه فناوری اطالعــات در رتبه دوم قرار گرفته و بعد 
از فنــاوری اطالعات باالترین ارزش افــزوده را دارد. 
نکته حائز اهمیت این اســت کــه از 13۵ قلم داروی 
اولیه که در حوزه پیشــگیری و درمان مورد نیاز است 
و تولید آن باعث می شــود که ارزبری کمتری به کشور 
تحمیل شود، 27 مورد از این 13۵ قلم دارو و ماده اولیه 
ترکیبات بیولوژیک است. ارزش تولیدات این صنعت 
در حوزه دارو و زیســت فناوری در کشــور 1/2 دهم 
میلیارد دالر برآورد شده است؛ نکته  جالب این است 
که کشور ما در تنوع موضوعی محصوالت بیولوژیک 
در منطقه جایگاه اول را دارد و در جهان از لحاظ تنوع 

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

 BBBB آمار جالبی دادید، منظور واکسن، فاکتور  
هشــت و هفت و محصوالت اینچنینی 
اســت کــه در آن مزیت داریم، درســت 

است؟
بله. افق پیش روی فناوری زیستی در خصوص کشور 
ما این است که باید یکی از پرچمداران این حوزه شویم 
تا اقتصاد نفتی را به یک اقتصاد دانش بنیان تبدیل کنیم. 
با توجه به امکانات موجود در کشور و برنامه ریزی های 
احتمالی، سهم ایران و شــرکت های زیست فناوری 
ایرانــی می توانــد 23 میلیارد دالر از ســهم جهانی 
 با 

ً
770 میلیارد دالری در ســال 1404 باشد. طبیعتا

سیاست گذاری درست و دقیق حمایت از این فناوری، 
می توان آینده درخشانی را برای آن متصور بود.

 BBBB به نظر شما در حوزه واکسن و صادرات آن  

می توانیم مزیت اقتصادی داشته باشیم؟
در مورد واکســن ها باید گفت، واکسیناسیون توانسته 
 با 

ً
ســاالنه از مرگ هزاران نفر جلوگیری کند. طبیعتا

توجه به تهدیدات نوین زیستی تالش های زیادی هم 
برای تولید واکســن های جدید با هدف پیشــگیری و 
مقابله با این در حال انجام است. با وجود واکسن ها، 
تخمین زده شــده اســت به صورت متوســط امید به 
زندگی در قرن بیستم تا 30 سال افزایش پیدا کند، لذا 
اقبال جهانی وجود دارد. در ایران با توجه به تهدیدات 
بیولوژیکی و تغییرات اکولوژیکی و بیوتروریسم فعالیت 
در حوزه داروهای زیســت فناوری و نوترکیب یکی از 
ضروریاتی است که باید به آن توجه شود و تا حدودی 
هم این گفتمان در کشور وجود دارد. توجه به واکسن و 
فناوری آن می تواند یکی از مؤلفه های اقتدار منطقه ای 
و جهانی شــود. در حوزه اتفاقات کرونا کشــورهایی 
که در حوزه واکسن فعال بوده اند، به عنوان یک مؤلفه 
اقتدار جهانی از آن استفاده می کنند. اگر به فناوری های 
واکسن در کشور بیشتر توجه شــود، می توان آن را به 
منزله یک مؤلفــه اقتدار جدای از جنبه اقتصادی آن به 
حساب آورد. واکسن می تواند زبان دیپلماسی فناوری 

برای کشــور باشــد. همچنین، با توجه به جنبه ضد 
اســتکباری و نهضتی انقالب می تواند وسیله دفاع از 

کشورهای همسو در برابر تهدیدات بیولوژیک باشد. 

 BBBB آقای دکتر واکســن تنها در شرایط کرونا  
مزیت اقتصــادی دارد؟ یعنی این فرصت 
فقط در قبــال تهدید کرونا ایجاد شــده 

است؟
بر اســاس مطالعات بانک جهانی هر 14 تا 20 دالر 
ســرمایه گذاری در بخش واکسن و واکسیناسیون امید 
به زندگی افراد را یک ســال افزایش می دهد. نســبت 
هزینه و فایده سرمایه گذاری در واکسن دو برابر است؛ 
یعنــی درمان دو برابر واکســن تحمیل هزینــه دارد. 
برآوردهای جهانی نشــان می دهد، بازار واکسن طی 
چهار ســال آینده 30 درصد رشد خواهد کرد. کرونا 
و شیوع بیماری های عفونی مؤید این امر است. خیلی 
از دولت ها به این نتیجه رسیده اند که هزینه ای که برای 
درمان می کنند، چندین برابر هزینه پیشگیری است؛ از 
این رو اقبال به واکســن زیاد شده است و تمرکز دنیا بر 
ایمن سازی است تا درمان. االن بازیگران کلیدی بازار 
 شش شرکت بزرگ هستند و روی 

ً
واکسن در دنیا تقریبا

این امر سرمایه گذاری زیادی هم کرده اند.

 BBBB اشــاره ای به مزیت در بازار واکســن های  
نو ترکیــب کردید، در این بــاره توضیح 

دقیق تری بفرمایید.
برآوردها نشــان می دهد از ســه مدل اصلی واکسن 
در جهان واکســن های ویروســی که ویروس کشته یا 
ضعیف شده هستند، به دلیل ایمنی زایی کمتر کاهش 
تولید خواهند داشــت، واکسن های دی ان ای هم یک 
کاهش محسوس دارند که به دلیل هزینه تولید است؛ 
در این میان واکسن های نوترکیب جای خود را در بازار 
واکســن ها باز خواهند کرد و شاهد 200 درصد رشد 

بازار واکســن های نوترکیب خواهیم بود که علت آن 
هزینه کم تولید و ارزش افزوده باالی آن اســت.  االن 
در حوزه واکســن کرونا، واکسن های فایزر، سینوفارم 
و مدرنا بیشــترین حجم تولید را دارند که بیشــترین 
صادرات مختص فایزر اســت، اما بیشترین تولید را 
سینوفارم دارد. البته فایزر و مدرنا از پیش بینی ها عقب 
هستند؛ اما سینوفارم موفق بوده و چون واکسیناسیون 
چین تکمیل شــده اســت، حجم صادرات آن افزوده 
خواهد شــد.  چین، اتحادیه اروپا، هنــد و آمریکا به 
ترتیب تولیدکنندگان واکســن از نظر حجم هستند، 
بعد کره جنوبی، روســیه و انگلیس. برآوردها نشــان 
می دهد، آمریکا طی دو ســال آینده رشد نزولی داشته 
باشد، اما سایرین تولید را زیاد کنند. رشد ارزش دالری 
واکسن هم 1۹ و نیم میلیارد دالر در سال 2021 با 40 
درصد افزایش در سال 2026 مواجه خواهد شد. اگر 
می خواهیم در کشور جهشی در این حوزه داشته باشیم، 
باید ســهمی از این بازار بزرگ را بگیریم که در اختیار 
قرار گرفتن و همه اینها در گرو سیاست گذاری درست 
اتفاق می افتد. در این میان واکسن های نوترکیب سهم 
زیادی را به خود اختصاص می دهند و بازار فروش به 
سمت این نوع واکسن است. ما هم باید به این موضوع 
توجه بیشتری داشته باشیم تا سهم بسزایی در این بازار 

پیدا کنیم.
تا امروز که صــد میلیون دوز واکســن وارد کرده ایم، 
حدود یک میلیارد دالر ارزش صرف شده که توانایی 
ما برای اختصاص ارز دارو و واکسن دو و نیم میلیارد 
دالر است که این یک میلیارد دالر واکسن از سهم دارو 
و تجهیزات پزشکی کم می شــود، در حالی که ورود 
به عرصه بازار جهانی واکســن حتی می تواند یکی از 
اساسی ترین فرصت های ما برای رهایی از اقتصاد نفتی 

به اقتصاد زیست فناوری و دانش بنیان باشد.

دکتر امیرحســین کارآگاه، مدیرعامل شــرکت 
پرســیس ژن، تولیدکننــده صنعتــی واکســن 
نوراســت. دقایقی با وی در خصــوص تولید 
صنعتی واکسن نورا و نحوه همکاری با دانشگاه 
علوم پزشــکی بقیه الله هم کالم شدیم و وی از 
فعالیت هــا و ظرفیت های شــرکت دانش بنیان 
مطبوعش برای مان گفت. در ادامه محتوای این 

گفت وگو را می خوانید.

 BBBB دربــاره پرســیس ژن برای مان توضیح  
دهید.

شرکت پرســیس ژن مجموعه خصوصی در حوزه 
شتابدهی و کمک به شرکت های استارتاپ و مراکز 
تحقیقاتــی به منظور تولید صنعتــی محصوالت و 
رســیدن به یک دانش فنی صنعتی اســت. کارمان 
را از ســال 13۹۵ با شــتابدهی به حــوزه تولیدات 
واکســن های  و  پالســما  ماننــد  بیوتکنولــوژی، 
انســانی شــروع کردیم و به گونه ای پیش رفتیم که 
اســتارتاپ های مختلفی از دل ما بیرون آمد و امروز 
هم محصوالت شــان وارد بازار شــده و صادرات 
دارند. شــرکت های بســیاری در حوزه پالســما و 
مشــتقات آن، پادزهر مار و عقــرب و... هر یک در 
قالب شــرکت دانش بنیان مســتقل از دل مجموعه 
ما بیــرون آمدند و تولیدشــان را انجام می دهند. در 
کنار مجموعه شتاب دهنده مجموعه مرکز رشد هم 
داریم که تجاری سازی و تولید صنعتی محصوالت 
را آنجا انجام می دهیم. واکســن های انسانی یا سایر 
محصوالت در مرکز رشد خودمان در قالب قرارداد 
تولیدی در حال اجراســت وهر آنچه از زیرساخت 

تحقیق و توسعه و هر آنچه از زیر ساخت تولید مدنظر 
اســت، در مجموعه خودمان فراهم کردیم و طرف 
قرارداد مجموعه هــای مختلف خصوصی و دولتی 
هستیم و با دوســتان در قالب قرارداد وارد مذاکره و 
مشارکت شده و طبق سفارش فعالیت را انجام دادیم. 

 BBBB چگونه شــد که تولید صنعتی واکسن   
نورا را متقبل شدید؟

در واکســن نورا افتخار داشــتیم با دانشــگاه علوم 
پزشــکی بقیه اللــه وارد همکاری شــویم و عزیزان 
تالش هایی انجام دادند که دانش فنی تولید شــود. 
ایجاد زیرساخت تولید واکسن برای دانشگاه و سپاه 
هزینه بســیاری داشت، لذا طبق یک قرارداد و توافق 
ما با دانشــگاه در واکسن نورا شــریک شدیم و این 
دانش به شــتاب دهنده ما آمد و طبــق فرآیند و روال 
کار ما در داخل شــتاب دهنده سر و شکل پیدا کرد و 
رسید به دانش فنی صنعتی که قابل دستیابی است و 

مامی توانیم در تیراژ باال محصول را تولید کنیم.

 BBBB شــما توانایی تولید را به طور کامل در   
شرکت خود دارید؟

بله، همه این توان وجود دارد. رویکرد دانشــگاه این 
بود که از زیرساخت موجود در کشور استفاده کند و 
مرکز رشــد ما طرف قرارداد دانشگاه شد و دوستان 
تولید صنعتی را در مرکز رشــد مــا انجام دادند. در 
طول این مدت همکاری با پیشــرفتی که داشتیم، به 
تولیدات پایبند هستیم. باالی دو میلیون دوز هم اکنون 
تولید شــده و آماده عرضه است و تا پایان دی ماه به 
پنج میلیون دوز خواهد رســید و کار آزمایی بالینی 
فاز دو هم نشــان از کیفیت باالی محصول داشت. 
نتایج بسیار خوبی حاصل شده و در کنار آن پایداری 

محصول و آزمایش های کنترل کیفی هم گواه کیفیت 
آن است.

 BBBB تجربه قبلی چنیــن پروژه های بزرگی را  
داشتید؟

این تجربه نورا را با مجموعه های خصوصی و دولتی 
دیگری در گذشته داشتیم، در مورد واکسن پاپیلوما، 
قرارداد با شرکت خصوصی داشتیم، با همین روندی 
که با دانشــگاه بقیه الله صورت گرفــت. امیدواریم 
این اکوسیستم ادامه پیدا کند که دانشگاه پروژه را با 
محققان خــود کار می کند، اما تولید را به یک مرکز 
دانش بنیان صنعتی می سپارد که شتاب دهنده  است.

 BBBB نورا تنها واکســن دانشــگاهی کشور   
اســت، آیا تولید واکسن در دانشگاه ها 

مرسوم است؟
در ایــن مورد اطالعاتی نــدارم؛ امــا در حوزه کار 
خودمــان مطالعــات من نشــان می دهد واکســن 
آسترازانکا هم تقریبا همین مسیر را طی کرده؛ یعنی 
دانشگاه آکسفورد مطالعات اولیه و تحقیقاتی را انجام 

داده و کار را به یک شــرکت تحقیقاتی واسط داده تا 
دانش فنی تجاری سازی شــود و بعد تولید صنعتی 
اتفاق بیفتد. این مدل در کشــور ما پیاده می شــود و 
ما این اکوسیســتم را داریم که از دانشــگاه می آید و 
در شــتاب دهنده تجاری سازی شده و در مرکز رشد 
تولید صنعتی می شــود؛ البته این رونــد باید تداوم 
داشته باشد، در گذشته بسیاری از مطالعات به مرحله 
صنعتی نمی رســید که این امر با چنین شرکت هایی 
محقق شــده اســت. تجربه ما قبال با مجموعه های 
خصوصی بود و تجربه همکاری با دانشگاه بقیه الله 

این را برای ما کامل کرد.

 BBBB شما شــتاب دهنده هم هستید و اشاره   
کردید که چند شرکت دانش بنیان هم از 
دل پرسیس ژن بیرون آمده است. در این 

باره هم توضیح دهید.
نکته مهم در رســالت مجموعه ما توانمندســازی 
استارتاپ هاست. شرکت »پالسما درمان« در ذیل 
مجموعه ماســت و هدف ما این اســت که مستقل 
شــود و سایت تولید مســتقل خود را داشته باشد و 
بتواند فرآورده ای را که به نام این اســتارتاپ است و 
در مجموعه بقیه الله تولید شــده است، تولید کند. 
این »پالسما درمان« هم نمونه موفق همکاری ما با 

دانشگاه بقیه الله)عج( بوده است.

 BBBB برای فروش محصول به دولت یا خارج   
از کشور دغدغه ای ندارید؟ اینکه تولید 

دست تان بماند و کسی نخرد؟
امیدوارم با تولید و کیفیت تولید که هم در مطالعات 
بالینی و هم مطالعات حیوانی داشــته است، بخش 
بزرگی از دغدغه کشور در حوزه دوز بوستر برطرف 

شود و یک ایمنی زایی خوب در کشور در برابر کرونا 
داشته باشــیم. کیفیت نورا و همچنین نیاز کشور و 
دنیا به ما اثبات کرده که در این حوزه نگرانی نداشته 
باشیم. مطالعات نشان می دهد، در دوز بوستر آینده 
 اینچنین 

ً
ازآن واکسن های پروتئینی اســت و قاعدتا

واکسن هایی نقش پر رنگی دارند و نورا در این حوزه 
بسیار موفق خواهد بود.

 BBBB نگران از جهش جدیــد کرونا و بی اثر   
شدن نورا نیستید؟

در رابطــه با نورا و جهش های ویــروس این نکته را 
عرض کنــم که اگر جهش جدید به گونه ای باشــد 
که واکسن کم اثر شــود، روش تولید نورا به گونه ای 
است که با سرعت خیلی زیاد قابلیت تولید واکسن 
مقــاوم در برابر جهش های جدید وجود دارد که این 
مزیت بزرگ نوراســت. به راحتــی به یک واریانت 
جدید سوییچ خواهد شد. در بازه زمانی منطقی اگر 
جهش جدید رخ دهــد و بخواهد پاندمی را با پیک 
جدید مواجه کند، نورا قابلیت الزم را برای تطابق با 

واریانت جدید در زمان منطقی دارد.

 BBBB شــاید گفتن درباره صادرات نورا زود   
باشد، ولی برنامه ای برای این منظور در 

آینده دارید؟
در مجموعه خودمان برای صادرات محصوالتی که 
داریم یک سالی است که مقاصد صادراتی مختلف 
را بررســی کرده ایم و این امید را داریم که به محض 
صدور مجوز نــورا این فرصت را فراهم کنیم که در 
بازارهای صادراتی هم نقش پررنگی داشته باشیم. 
البته منــوط به مجوزهــای الزم و تضمین رفع نیاز 

داخل است.

انطباق فوری با جهش های جدید 
دکترامیرحسینکارآگاه،مدیرعاملشرکتپرسیسژن

وژه و  بــرای  ورود بــه  فــاز کارآزمایــی بالینــی، الزم بــود تــا اســم واکســن  ماجــرای انتخــاب نــام )   نــورا    ( /ماجــرای انتخــاب نــام )   نــورا    ( / بــا اتمــام مراحــل مطالعــات حیوانــی پــر
یــم  بــا آیــه نــور )آیــه ۳۵  انتخــاب و اعــالم شــود. بــه همیــن جهــت تیــم طراحــی و تولیــد واکســن بــرای انتخــاب اســم بــا تفــأول  بــه قــرآن کر

ســوره نــور( مواجــه شــدند  و بــه برکــت کالم اللــه مجیــد، نــام »نــورا« را بــرای ایــن واکســن انتخــاب کردنــد.
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در بیانات امامان معصوم)علیه السالم( 
یکی از نشانه های جهل، افراط و تفریط 
در عرصه های گوناگون فکری و اندیشه ای دانسته 
شده است؛ چرا که می تواند در آینده ای نه چندان 
دور به یک انحراف در زندگی تبدیل شود. در تاریخ 
انقالب اســالمی هم افرادی بوده انــد که افراط و 
تفریط  شان در نگرش و حیات انقالبی، در نهایت 
آنها را در مســیر انحرافی از انقالب و جمهوری 
اسالمی قرار داده و به جرگه ضد انقالب پیوسته اند. 
قصــه زندگی محســن مخملباف یکــی از این 
داستان هاست. مخملباف فعالیت سینمایی خود را 
در سال 1360 با نوشتن فیلمنامه »توجیه« آغاز کرد 
و در دهه 60 یکی از پرکارترین سینماگران بود. در 
بین آثار او کمتر می توان شــباهتی پیدا کرد. تنوع 
ســلیقه و دیــدگاه در تک تک فیلم هــای او دیده 
می شود و منتقدان هیچگاه نتوانسته اند شخصیت 
ســینمایی مخملباف را بشناســند. او در هر فیلم 
دیدگاهش 180 درجه تغییر کرده است. سیر تحول 
اندیشــه، باورها و اصول او در آثارش بازتاب داده  
شده  است. او با نخســتین فیلم بلند خود، »توبه 
نصوح« در سال 1361، فیلم سازی مذهبی شناخته 
 شــد که در راســتای شــعار انقالبی حمایت از 
مستضعفان، خواهان دست کشیدن طبقه مستکبر 
از مال دنیا شده است. در سال 1364، مخملباف با 
نوشتن فیلمنامه زنگ ها، برای نخستین بار از طرح 
بررســی  به  آرمان گرایانه حکومتی،  شــعارهای 
پیچیدگی های زندگی انســان و جست وجو برای 
معنــی زندگی و مرگ رو کرد و با کارگردانی فیلم 
بایسیکل ران، به نقطه عطف کار سینمایی خود در 
این راستا رسید. بایسیکل ران در سال 1367 جایزه 

بهتریــن کارگردانی و بهتریــن فیلمنامه هفتمین 
جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد. فیلم سه بخشی 
فضاهــای  ازنظــر  او،   1368 »دســتفروش« 
سوررئالیستی و شیوه طرح داستان، در سینمای پس 
از انقالب اثری تازه به حساب می آمد. مخملباف 
در سال 1368 در فیلم کلوزآپ )نمای نزدیک( به 
کارگردانی عباس کیارستمی نقش خودش را بازی 
کرد. داســتان واقعی فیلم درمورد مــردی به نام 
حسین ســبزیان بود که خود را به نام مخملباف به 
خانواده ای معرفی کرده بــود و به آنها وعده ایفای 
نقــش در فیلــم بعــدی اش را داده بود. شــهید 
سیدمرتضی آوینی که در عین داشتن دیدگاه های 
انقالبــی، همــواره بــا تکیــه بر اســتدالل های 
پژوهش محور و البته با صراحت ابراز نظر می کرد، 
سال ها پیش، سقوط مخملباف به دامن شیطان را 
پیش بینــی کــرده و در نقد فیلم »دســتفروش« 
نابه خود  »دســتفروش«)آینه   »فیلم  می نویســد: 
مخملباف( نشان می داد دیگر میان او و تفکر دینی 
هیچ پیوندی نمانده اســت و هرچه هســت، به 
تلنگــری فروخواهد ریخــت و مخملباف نیز در 
پرتگاهی خواهد افتاد که بسیاری دیگر فروغلتیده 
بودند و البته در عمق این پرتگاه، آغوشی شیطانی 
هم باز اســت کــه بازمانــدگان از قافلــه  حق را 

می بلعد.«

فرازوفرودمحسنمخملباف-2

پیش بینی سقوط

   ریزش ها    

در جامعه این گونه جا افتاده اســت که 
باشد!  خبرنگار نمی تواند جاســوس 
یکی از ریشه های شــیوع این نگرش را باید در 
ســازمان های جاسوســی غربــی و عبــری و 
رســانه های وابســته به آنهــا یــا فریب خورده 
جست وجو کرد، زیرا بیشــترین منفعت از این 
نگرش را سازمان های مزبور می برند؛ از این رو، 
اگــر جامعه، کارنامه خبرنگاران جاســوس در 
تاریخ را مستند بداند، حداقل در واکنش نسبت 
به دستگیری آنها بالفاصله قضاوت به بی گناهی 
آنها نخواهد کرد. خبرنگاران جاسوســی که در 
کشورهای مختلف دستگیر و محاکمه شدند، کم 
نیستند. نیکالس دانیلوف، خبرنگار آمریکایی در 
مســکو یکی از نمونه هایی اســت کــه به جرم 
جاسوســی و در اختیار داشــتن اسناد محرمانه 
دستگیر شد. رودلف ایبل روس تبار که سال ها در 
پوشش عکاس در نیویورک جاسوسی می کرد و 
بعدها با گری پاورز، خلبان هواپیمای جاسوسی 
یو 2 آمریکا که در ســال 1۹60 بر فراز شوروی 
سرنگون شد، مبادله شد. ویرجینیا هال در دوران 
جنگ جهانی دوم به عنوان گزارشــگر روزنامه 
»نیویورک پســت« به جاسوســی در فرانســه 
مشــغول بود. به »مارک پرودو« که در 8 خرداد 
خبرگــزاری  خبرنــگار  پوشــش  1332در 
آسوشیتدپرس جاسوســی می کرد، اخطار داده 

شــد کشــور محل مأموریت خود را ترک کند.
نزدیک ترین و مشهورترین جاسوس خبرنگار در 
زمان ما »جیســون رضاییان«، خبرنگار ایرانی ـ 
آمریکایی واشنگتن پســت در ایران است که به 
اتهام جاسوسی و کسب اطالع از اوضاع و احوال 
ایران بــرای دولت آمریکا به همراه همســرش 
بازداشت شد. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی ـ 
آمریکایی نمونه ای دیگر در سال های اخیر است 
که مدت ها به عنوان مترجم در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام فعالیت می کرد، فعالیتی که بعدها 
مشخص شد هدفش جمع آوری اسناد محرمانه 
درباره حمله عراق به آمریکا بود. مازیار بهاری، 
خبرنگار ایرانی ـ کانادایی نیوزویک که به جرایمی 
مانند جمع آوری و نگهداری اســناد محرمانه و 
طبقه بندی شــده محکوم شــد. نزار زاکا، تاجِر 
دوتابعیتی آمریکایی ـ لبنانی نفوذی دیگری بود که 
در پوشــش نایب رئیس اتحادیه جهانی فناوری 
اطالعات)ویتسا( و دبیرکل سازمان عربی فناوری 
اطالعــات و ارتباطات)اجمع( به ایران آمد و به 
جرم جاسوســی برای آمریکا دستگیر شد. رضا 
رفیعی، روزنامه نگار و نماینده سابق »مجله تایم« 
در ایران نیز در اوایل تیرماه سال 1388 دستگیر 
شــد. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی کشور از 
طریق جاسوســی به نفع بیگانــگان و اجانب و 
برقراری ارتباط با عناصر وابسته به سرویس های 
اطالعاتی آمریکا و امــارات متحده عربی بود. 
اسامی ذکر شده بخش ناچیزی از نفوذ در پوشش 
خبرنــگار اســت که از ســوی ســرویس های 
اطالعاتی آمریکا و انگلیس مأموریت داشتند و 

جاسوسی می کردند.
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جاسوسان خبرنگار  یخ  تار

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظمیزدی-16

اصول رفتار سیاسی

اندیشه سیاسی فقیهان بخشی از اندیشه 
سیاسی اســالم است که به فهم عالمان و 
اندیشمندان مسلمان مربوط بوده و مورد 
توجه عالمان نیز هست. برجستگی مکتب 
شیعه در این است که برداشت های فقهای 
بزرگ از مبانی اسالم در پرتو مقوله اجتهاد 
با کمــال آزادی و البته مراقبــت و اتقان 
صورت می گیرد و با اینکه ممکن است در 
فروع چند شیوه و روش طی شود، تالش 
همگان مأجور و مستحسن است. از این 
رو، در برهه مهم تاریخی مشروطه مشاهده 
می شود که از یک سو اندیشه مکتب نجف 
و نظر آخوند خراسانی و کتاب نائینی در 
تأیید مشــروطه مطرح می شود و در دیگر 
سو اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری 
و ســیدمحمدکاظم طباطبایی یــزدی را 
داریم که به نوعی با مشــروطه مطروحه 
مخالف هستند. سیدیزدی از جمله فقهای 
بنام شــیعه اســت که در عصر مشروطه 
می زیسته و نظرات فقهی وی مورد توجه 
و عنایت فقها و مراجع پس از او قرار گرفته 
 رفتار او در جریان مشروطه 

ً
است و اتفاقا

که عدم تأیید مشــروطه را در پی داشــته 
است، نقاط درخشانی دارد که الزم است 
بررسی شود. از نامه ها و برخوردهای سید 
در جریانات سیاســی اعم از مشروطه و 
دخالت های کفار در کشورهای اسالمی 
چنین بر می آید که ایشان براساس اصول 
و مبانی ثابت و اســتوار رفتار می کرده اند 
که در برخی از نامه های ایشــان تصریح 
به ایــن اصول نیز دیده می شــود. به طور 
کلی می توان در ســه عرصه از این اصول 
یاد کرد: 1ـ سیاست خارجی با کفار، 2ـ 
سیاســت خارجی با مسلمانان غیر شیعه 
و 3ـ سیاســت داخلی در درون مرزهای 

کشور اسالمی. 
در بررسی اصول سیاست خارجی وی 
در ارتباط با کفار، اصل عزت مســلمین 
در مرکز این گفتمان قــرار دارد. البته این 
برداشت قرآنی است و در نزد قاطبه علما 
و فقهای شیعه ساری و جاری است. شاید 
اولین برخوردهای سیاسی سید در مصاف 
با کفار با این اصل آغاز شــده است؛ آنجا 
که سید براساس این اصل مسلمین را به 
رهانیدن از ذلت یوغ اجانب توصیه کرده 
اســت.1 همچنیــن او در نامه های خود 
مســلمانان را از مصرف گرایی به ویژه در 
مورد کاالهای اجنبی بر حذر داشــت و 
احتراز از البســه خارجی و به طور کلی 
پرهیز از تشبه به کفار را به مسلمین توصیه 
کرد؛2 حتی تأکید کــرد که در حرکات و 
سکنات خویش از تشبه به کفار بپرهیزند و 
عزت اسالمی خویش را فدای زرق و برق 
کفار نکنند. جالب اســت که رویه عملی 
خویش در ملبوســات را استفاده از لباس 
تهیه شده در بالد اسالمی اعالم کرده بود.3
اصل اســتقالل دولت اسالمی اصل 
دیگری اســت کــه رفتــار اجتماعی و 
سیاسی ســیدیزدی به عنوان مرجع تشیع 
در چارچوب آن به منصــه ظهور و بروز 
می رسد. توصیه های ســید به زمامداران 
کشور اسالمی مبنی بر استقراض نکردن 
از دول خارجــه و اینکه مواظب باشــند، 
ایران مانند هندوســتان مســتعمره کفار 
نشود، در راســتای اصل استقالل دولت 
اسالمی بود که این امر نیز به تکرار مورد 

توصیه سیدیزدی قرار گرفته است.
منابع:

1ـ علی ابوالحســنی منــذر، زندگی نامــه آیت الله 
ســیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یزد: فرمانداری 

یزد، 1417 ق، ص 21.
2ـ همان.

3ـ به نقل از روزنامه ثریا، ســال دوم، شــماره 13، 
رجب 1317 ق.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

 »کاالیــی شــدن« یا »بــازاری شــدن« روابط 
اجتماعــی که به معنای غلبه  منطق و مناســبات 
بازار بر روابط اجتماعی و مناسبات انسانی است، 
یکی از مهم ترین آسیب های نوظهور و تشدیدیافته 
جهانی است که در جامعه ایرانی نیز به طور جدی 
بروز و ظهور یافته اســت. در توضیح این مفهوم 
باید گفت، در بازار، اصل اساســی سامان دهنده 
بــه رفتار و کنش هــای افراد، مبادله و دادوســتد 
اســت و افراد بــدون توجه به هر امــر و ویژگی 
دیگری، به صورت آزاد بــه تبادل کاال، خدمات 
و... می پردازنــد. در واقع، در بازار، افراد در ازای 
 پرداخت پــول، کاالهای متعــدد و مختلف را 

خریداری می کنند. 
نکته مهم در این میان آن اســت که امروزه در 
سراسر دنیا و به تبع آن، در جامعه ایران، این منطق 
و اصل سازمان دهنده  بازار، بر روابط اجتماعی نیز 
سایه افکنده است. تجلیات این امر را می توان در 
رواج زدوبندها، فسادهای گروهی، ترجیح روابط 
شــخصی و منفعتی بر ضوابط قانونی، کم رنگ 
شــدن نقش عواطف و خصلت های انســانی و 
بشردوستانه و در نهایت، اسالمی و الهی در تنظیم 
روابط افراد با همدیگر و... مشاهده کرد. به بیان 
دقیق تر، در جامعه  کاالیی یا بازاری شــده، همه  
چیز از زاویه  ارزش مبادله و منفعت مادی نگریسته 
می شود؛ نه از زاویه  وظیفه، تکلیف، رسالت و... . 
براین اساس، افراد و شهروندان در برقراری روابط 
ترجیح می دهند تا بیشتر با افرادی رفت وآمد داشته 
باشند که منفعتی برای آنها داشته باشد. به عبارت 
بهتر، افراد بیشتر بر مبنای کسب یا ارتقای منافع با 
دیگران رابطه برقرار می کنند و نه براساس عالیق 

خویشاوندی، فامیلی، برادری، ایمانی و مذهبی. 
مبتنــی بر این خصیصه، مشــاهده می شــود که 
هم اکنون برخی افراد به جای تقویت ارتباطات با 
بستگان خود، بیشتر به سمت افرادی تمایل دارند 
که یا ارتباط شــغلی با همدیگر دارند یا ارتباط با 
آنها مستلزم کسب منفعت بیشتری برای آنهاست. 

 Bآسیب های کاالیی شدن
کاالیی یا بازاری شــدن روابط اجتماعی، با تأثیر 
بر متغیر همبستگی و انســجام اجتماعی، تداوم 
بلندمــدت جامعه و نظام اجتماعی را در معرض 
خطر قرار می دهد؛ به این ترتیب که شــهروندان 
نسبی و ســببی را به صورت جزایری دورافتاده از 
هم و دارای حداقل انسجام و همبستگی ارزشی 
و عاطفی تبدیل می کند و در عوض، همبســتگی 
جدیدی را خلق می کند که مبنای آن نه عواطف 
و ارزش های انســانی که خصلت پایــدار دارد؛ 
بلکه منافع مادی و اقتصادی زودگذر و به راحتی 
تغییرپذیر اســت. به بیان دیگر، در شــرایط غلبه 
کاالیی شــدن، افراد خویشــاوند همدیگر تلقی 
 براســاس اشــتراک منافع با 

ً
نمی شــوند و صرفا

همدیگر رابطه دارند. مسلم است که تداوم رابطه 
خویشــاوندی آســان تر از رابطه منفعتی است و 
 تحکیم خویشــاوندی یکی از مهم ترین 

ً
اساســا

عناصر حفــظ و تداوم هر جامعه ای اســت. این 
موضوع بــرای جامعه ایرانی کــه هنوز الیه های 
ســنتی قدرتمنــدی دارد و در چالش حدود یک 
قرنی اش با تجدد، بنیان های سنتی اش را از دست 

نداده است، بسیار آسیب زاست. 
آسیب دیگر کاالیی شــدن، به ویژه در ارتباط 
با حوزه های رسمی، بوروکراتیک و حتی سیاسی 
آن اســت که در این حوزه ها ســبب می شــود تا 
نگاه ارزشــی، تکلیف محور و حتی وظیفه محور 
و عرفی نیز در این حوزه ها کم رنگ شــود؛ به این 
ترتیب که در حوزه های مذکور نیز منطق غالب به 

تدریج به سمت مبادله سوق می یابد و افراد کمتر 
دقت می کنند که انجام فالن کار وظیفه، تکلیف، 
رسالت و... آنهاست، بلکه بیشتر براساس اینکه 
 براســاس موازین قانونی 

ً
انجام فالن کار که اتفاقا

وظیفه رسمی آنهاست، کدام منفعت آنها را تأمین 
می کند، به انجام آن مبادرت می کنند. نتیجه این 
وضعیــت، کم رنگ شــدن اقدامــات جهادی و 
ارزشی و در نقطه  مقابل، تقویت ضریب آلودگی 
و فساد در درون دستگاه های رسمی است؛ زیرا در 
نگاه کاالیی، افراد در ازای انجام کار خود، منتظر 

دریافت »ما به ازا« هستند. 
 مختصری بود از بحث 

ً
آنچه گفته شد، صرفا

کاالیی شدن و آسیب های آن که در فرصت های 
آتی می توان به طور مفصل شــرح داد. نکته مهم 
در این میان آن است که به سبب تغییر ذائقه ها در 
جامعه، اقتصادمحور شــدن زندگی ها و در عین 
حال، تشــدید مشــکالت اقتصادی در جامعه، 
توسعه شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه و 
تحوالت بعدی آن مانند رشــد پدیده هایی چون 
سلبریتی ها که مبتنی بر نمایش زندگی های مرفه و 
الکچری و جاذبه  این نوع زندگی برای توده های 
مردم است، کاالیی شــدن یک روند رو به رشد 

دارد. 
نکته مهم تر در این خصوص آن اســت که در 
کنــار دالیل و عوامل پیش گفتــه، مراجع فکری 
و فرهنگی صالحیت دار جامعــه، مانند علما و 
روحانیون، معلمان، استادان دانشگاه، نویسندگان، 
روشنفکران و... در این شــرایط نیز دچار نوعی 
کســالت و رکون شده و تا حدود زیادی در مقابل 
تحــوالت نوظهور جامعه و ازجملــه روند رو به 
رشد و گسترش کاالیی شــدن، قادر به بازتولید 
نقش آفرینی خود نشده اند. بنابراین، کاالیی شدن 
روابط اجتماعی در شرایط رشد ابزارها و ضعف 
نیروهای مقاوم یا تعدیل کننده  آن گســترش یافته 

است. 

 Bچه باید کرد؟
تحول و پدیده ذکر شده در باال، پدیده ای پیچیده 
و غامض است و به راحتی قابل حل و رفع شدن 
نیست. درواقع، به سبب تعدد و تداخل عوامل و 
دالیل مختلف در رخداد این پدیده، کنترل آن نیز 
به راحتی امکان پذیر نیست. با این حال، در حوزه  
چگونگی مواجهه با این پدیده، برخی حوزه ها از 
اهمیت بیشتری برخوردارند و باید تمرکز بیشتری 
بر آنها صــورت گیرد. اولین و شــاید مهم ترین 
موضوع در این خصــوص، زنده کردن یا احیای 
حوزه  تولید فکر و توسعه  آزاداندیشی، کرسی های 
فکری و هر اقدامی است که ماهیت اندیشگی و 
فرهنگی دارد؛ زیرا میان رشد این حوزه ها با رشد 
کاالیی شدن، نســبت عکس برقرار است؛ رشد 
و تقویت این حوزه باعث کنترل ســرعت رشــد 

کاالیی شدن می شود.
اقــدام دیگر باید تالش بــرای احیای منزلت 
و جایگاه مراجع فکری و فرهنگی ســنتی و البته 
صالحیت دار باشــد؛ زیرا ایــن قبیل مراجع هم 
کمتر کاالیی شده اند و هم به سبب ماهیت فکری 
و فرهنگی شان، آنچه را که ترویج می دهند، جنس 
فرهنگی و آموزشــی دارد. درواقع، این مراجع، 
فضیلت در جامعه را پــرورش می دهند که ضد 

کاالیی شدن تلقی می شود. 
در این میان البته نباید از نقش مسائل اقتصادی 
هم غافل بود. در این راســتا باید ثبات نســبی بر 
اقتصاد حاکم شــود تا تأمین حداقل های زندگی 
برای شهروندان به آرزو تبدیل نشود و آنها فراغت 
الزم برای امورات غیراقتصادی هم داشته باشند. 

نقش رســانه ها، به ویژه صداوســیما نیز در 
این حوزه بی بدیل اســت و باید در تهیه برنامه ها 
و ســاخت ســریال ها، بیشــتر به نمایش کار و 
تــالش، سخت کوشــی، زیســت فرهنگی و نه 
 زیســت اقتصادی صرف و... اهتمام بیشــتری 

داشته باشند.

شدن  کاالیی 
 و مسائل ایران

تأملیبرآسیبهایغلبهمنطقبازاربرروابطاجتماعیومناسباتانسانی
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مجازستانزندگی

ابوالفضل عموئی، عضو کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی مجلس: همه تحریم های 

ذیل کارزار فشــار حداکثری، ناسازگار با 
برجام و با هدف نقــض پارگراف 2۹ آن 
و قطعنامه 2231 شورای امنیت طراحی 
شده اند. این باید یکی از پایه های تصمیم 
گروه 1+4 و آمریکا برای پایبندی به توافق 
و رفع تحریم هــا علیه ایران باشــد. آنها 

فهرست این تحریم ها را گرفته اند.

علیرضا تقوی نیا، تحلیلگر مســائل سیاسی: 

به تازگی ارتش یمن در حمالت متعددی 
شهرهای مختلف سعودی شامل ریاض، 
خمیس مشیط، ینبع، دمام و جده را هدف 
حمالت موشکی و پهپادی خود قرار داد. 
مدت ها بود کــه تمرکز نیروهای یمنی بر 
جبهات زمینی و علی الخصوص مارب بود 
و عملیات های موشکی و پهپادی به عمق 

خاک سعودی را متوقف کرده بودند.

بابک نگاهــداری، نماینده مجلس:  ســعی 

همــکاران بنده در مرکــز پژوهش ها این 
اســت که ابعاد مختلف طــرح  حمایت 
از حقوق کاربران را بــا دقت و با نگاهی 
کارشناســی و فنی بررسی نمایند تا منافع 
ملی و عمومی تأمین شــده، اســتفاده از 
فضای مجازی محدود نگشته و آسیبی به 
کســب وکارهای مجازی وارد نشود. البته 

تصمیم گیرنده نهایی نمایندگان مردمند.

دولت:  ســخنگوی  بهادری جهرمی،  علــی 

روحیه مطالبه گری به همراه اقدام انقالبی 
و جهادی، دو خصیصه ممتاز دانشجویان 
اســت که آنها را از ســایر اقشــار متمایز 
می کند. جمع های دانشــجویی با همین 
دو خصیصه هر کجا که حضور داشــتند، 
تحول آفرین شــدند؛ از جبهه های جنگ 
در دوران دفاع مقــدس گرفته تا اردوهای 

جهادی در مناطق محروم.

سیدصادق حســینی، کاربر فضای مجازی: 

 خط غربی هــا این اســت؛ ایــران نگاه 
اما  دارد؛  در مذاکــرات  زیاده خواهانه ای 
واقعیت این اســت ایران به دنبال حقوق و 
منافع خود از  برجام است؛ باقری هم همین 
را تأکید کرده: ایران از خواسته های خود در 
مسیر فعال سازی دوباره توافق 201۵ و لغو 

 تحریم ها عقب نشینی نمی کند.

توحید عزیز، کاربر فضای مجازی:  رئیســی 

در شرایطی کشــور را در تابستان 1400 
تحویل گرفت که کسری بودجه بین 600 
تا 700هزار میلیارد تومانی برای این سال 
 عاقالنه است که 

ً
تخمین زده می شد. کامال

در چنین سالی با چنین کسری بودجه ای، 
هــدف اصلی دولت، بقای ســاختارها و 
کلیت اقتصاد باشد و هیچ تغییر برجسته و 

بزرگی در سیستم ایجاد نکند.

عبدالرحیم انصــاری، کاربر فضای مجازی: 

رقیب سازی  هوشمندی های  رئیســی   از 
برای غرب و برجام قبل از آغاز مذاکرات 
وین بود. توجه به شرق، تحکیم مناسبات 
با همســایگان و تالش برای ایجاد مودت 
علیرغم موش دوانی های اسرائیل و آمریکا، 
عضویت در شانگهای، و پرداختن به اکو، 
سبب شــد باقری با قدرت بیشتری مانور 

بی نیازی به برجام را اجرا کند!

قیس قریشــی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم 

لندن:  با اسلحه آمریکایی کشته می شویم! 

بــا جنگ های آمریــکا آواره می شــویم! 
با تحریم هــای آمریکا فقیر می شــویم! و 
آمریکا نگران حقوق بشــر ماست، نگران 
آینده بچه های ماســت، نگران آزادی های 
ماســت..!! خرهای مزرعه هم باور دارند 

آمریکا خیرخواه ماست ...

   نکته گرام   

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

معاون فناوری مرکز ملی فضای 
مجازی از توسعه کسب وکارها 
برای اشتغال سرمایه  و فرصت 
انســانی با تدوین سند الزامات 
هــوش  فنــاوری  حاکمیتــی 
مصنوعی خبر داد. هدف اصلی 
حاکمیتی  الزامات  سند  تدوین 
فنــاوری هــوش مصنوعــی، 
انسجام دیدگاه ها و پرداختن به 
این حوزه مهم در کشور است تا 

بتوان با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های قابل توجه از توسعه 
هوش مصنوعی، تجاری ســازی دانش و فناوری این حوزه را 
تسریع کرده و به رقابت پذیری اقتصادی در سطح منطقه و جهان 

نزدیک شد.

AI در جهت اشتغال
تدوینسندالزاماتحاکمیتیهوشمصنوعی

افشــای جاسوســی شــرکت 
گروپ«  »ان اس او  صهیونیستی 
از گوشــی های کارکنان وزارت 
خارجه آمریکا باعث شده دولت 
بایدن برای مهار این مشکل به 
فکر چاره بیفتد. گفته می شود، 
با استفاده از نرم افزار جاسوسی 
پگاسوس که رژیم صهیونیستی 
رژیم های  برخــی  اختیــار  در 
همســو با خود قرار داده است، 

از کارکنان دولتی آمریکا جاسوسی شده است و به همین دلیل 
بایدن در پی ابتکار عملی اســت تا از گسترش استفاده از این 
فناوری ها برای کنترل و جاسوسی در کشورهایی، مانند آمریکا 

و... جلوگیری کند!

جاسوسان! از  جاسوسی 
جاسوسیازآمریکاباپگاسوس

ســامانه و اپلیکیشــن »آموزا« 
مجموعه کاملــی از ویدئوها و 
است  متنوع  آموزشی  فایل های 
که به طور قانونی و با مشارکت 
اختیار شما  صاحبان محتوا در 
قــرار گرفته اســت. همچنین 
امــکان شــرکت در آزمون ها و 
کالس های برخط مختلف برای 
شما فراهم شده است. با آموزا 
راه های دسترســی بــه آموزش 

آسان شده و می توانید جلوتر از دیگران در زمینه های تحصیلی 
یا شغلی پیشرفت کنید. در آموزا می توانید ویدئوها و فایل های 
آموزشی در حوزه های مختلف را به صورت برخط مشاهده یا 

دانلود کنید.

آموزا
آموزشویدئوییبرخط

با فراگیر شــدن دنیای وب و نفوذ آن در جنبه های 
گوناگــون زندگی انســان، زمینه ای ایجاد شــده 
اســت که اطالعات بدون هیچ محدودیتی فارغ 
از مرزها، در تمام دنیا در کســری از زمان منتشر 
می شوند و ســاکنان یک سوی این کره خاکی در 
لحظه متوجه می شوند که چه اتفاقی در حال رخ 
دادن برای ساکنان آن ســوی زمین است! وب به 
انباره های داده تبدیل شــده اســت که حجم آنها 
غیرقابل تصور است. از طرفی، سهولت دسترسی 
و تنوع بــاالی داده ها، منجر به افزایش اطالعات 

مخرب و زیان بار شده است.
زیان بار بودن داده ها از جنبه های گوناگون قابل 
بررسی اســت. داده های مرتبط با هرزه نگاری، 
موادمخدر، انتشــار اطالعات خصوصی افراد، 
خبرهــای دروغ و ... نمونه ای از داده های زیان بار 
در این فضا هستند. شیوع داده های خطرناک در 
وب، در بســیاری از کشورها ســبب شده است 
تمهیداتی را برای مقابله با آن اندیشــه کنند. در 
این کشورها هدف تنها مقابله با داده هایی، نظیر 
هرزه نگاری های جنســی)فقط مربــوط به افراد 
زیر ســن قانونی(، مواد مخدر)در کشورهایی که 
مصرف برخی مواد مخدر جرم است( و داده های 
خصوصی مردم نیســت؛ بلکه نظارت بر عقاید 
سیاســی کاربران از اصلی ترین اهــداف پایش 

فضای اینترنت شان است.

در ابتدای رشد اینترنت، قانون نزاکت ارتباطات 
در آمریکا به تصویب رســید. این قانون در واقع 
اولین قانون مرتبط با فعالیت های فضای مجازی 
و هرزه نگاری در آمریکاســت که در سال 1۹۹6 
تصویب شد. طبق این قانون، فیلتر و مسدودسازی 
صفحات غیراخالقی )مبتنی بر یک سری شرایط( 
مجاز دانسته شده است؛ اما نظارت بر محتواهای 
منتشر شــده در اینترنت تنها به هرزه نگاری ختم 
نشــد. ســال 2001 و حوادث 11 سپتامبر، نقطه 
آغازی بــر ورود دولت ها و حکومت ها به فضای 
وب و فیلترینگ بود. ایاالت متحده و کشورهای 
اروپایی از سردمداران فیلترینگ و محدودسازی 

کاربران در وب هستند. 
آمریکا به عنوان پیشــروترین کشور در زمینه 
محدودکردن کاربرانــش در اینترنت، پس از 11 
ســپتامبر قوانین جدیدی را وضــع کرد که حتی 
موجب اعتراض حامیان آزادی های مدنی شــد. 
قانونی با نام »پاتریــوت« که به موجب آن کنترل 
و نظارت بر داده های کاربران امکان پذیر شــد. با 
اســتناد به این قانون، کاربران آمریکایی هیچ گونه 
حریم شــخصی ندارند و مأموران دولتی آمریکا 
حتی برای تحقیقات غیررسمی هم می توانند به 
راحتی تمام اطالعات کاربران را بررســی کنند. 
نه تنهــا وب، بلکه تلفن، فاکــس و... هم تحت 
این قانون قابل بررسی هستند. »جیمیل« یکی از 
ابزاری اســت که دولت آمریکا با آن مراودات و 
مکاتبات کاربران را بررسی می کند. این در حالی 
است که بســیاری از کارمندان و کارکنان اداری 
کشورمان از سرویس جیمیل برای پیام های اداری 

استفاده می کنند!

آمریکا با استفاده از قانون پاتریوت شهروندان 
خود را زیرنظر دارد و رفتار آنها را پایش می کند، 
اگر در رســیدگی به شهروندان کشورش مقید به 
چارچوب تعریف شده جاسوسی و محدودسازی 
خود باشد، عجیب است که تصور کنیم در رفتار 
با شهروندان دیگر کشورها، قانونی را رعایت کند! 
اطالعات شخصی کاربران ایرانی و تمام ردپاهای 
آنها در وب، ایندکس شــده برای مقاصد امنیتی 
قابل پیگیری اســت. هرچند این تنها به کاربران 
ایرانی محدود نمی شــود و آمریکا در برابر تمام 
کشــورهایی که با او دشمنی کنند، چنین رفتاری 

را دارد.
فیلترینگ، محدودسازی دسترسی و نظارت 
بر کاربران تنها مختص آمریکا نمی شود. فرانسه 
یکــی از کشــورهای اروپایی اســت کــه نتایج 
جست وجو های گوگل را دستکاری کرده و آنها را 
بومی سازی می کند! عالوه بر این، فرانسه نسبت به 
اجرای قوانین آزادی بیان در اینترنت که به وسیله 
اتحادیه اروپا تصویب می شــود، مقاومت کرده و 
قوانین خود را پیگیری می کند. در ســال 2001 
فرانســه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن 
تمام فعالیت های کاربران در وب برای یک سال 
ذخیره شــود تا قابل ارجاع باشــند. در مدارس 
فرانسه فیلترینگ با بســتن پایگاه های غیرمجاز 

قانونی است.
در استرالیا فهرســتی از پایگاه های غیرمجاز 
وجود دارند که مدام به روزرســانی می شــوند. 
قوانین فیلترینگ در استرالیا یکی از پیچیده ترین و 
کامل ترین قوانین موجود است. در چین هم اوضاع 
به همین شکل اســت. افزون بر قوانین فیلترینگ 

برای پایگاه هــای ضداجتماعــی و ضدامنیتی، 
محدودسازی و نظارت کاربران در زمینه داده های 
سیاسی بســیار عادی اســت. ویکی پدیا، گوگل 
و... از شــرکت هایی هســتند که باید طبق نظر 
مســئوالن چینی عمل کنند. عربســتان سعودی 
دیگر کشوری است که داده های وب، فیلتر شده 
به دســت کاربران می رســد و سانسور مذهبی، 
سیاسی، جنسی و... در فضای اینترنتی این کشور 
وجود دارد و بسیاری از پایگاه  های خبری)به جز 
پایگاه های خبری آمریکایی و رژیم صهیونیستی( 
 در فهرســت پایگاه های فیلتر شده در این کشور 

هستند.
بسیاری از کشــورهای دنیا هر طور که شده، 
کاربران خود را عالوه بر نظارت مستمر و پایش آنها 
در استفاده از سرویس های اینترنتی، دسترسی شان 
را محدود کرده و عده ای نام آن را فیلتر و پاالیش 
فضای مجــازی و عــده ای آن را اینترنت پاک و 
عده ای دیگر سانســور فضای مجازی می نامند! 
آمریکا، انگلســتان، چین، فرانسه، روسیه، کانادا 
 
ً
و... کشــورهایی هستند که کاربران شان را کامال
زیرنظر دارنــد و خوراک های خبری، اجتماعی، 
فرهنگی، آموزشی و... مردم کشورشان را سفید 
می کنند، هرچند برای ایــن کار از هیچ جایی به 
آنها خرده گرفته نمی شــود و اسم آن را فیلترینگ 
نمی گذارند و نظارت و مدیریت فضای مجازی 
می گویند! امــا کوچک ترین نظارت و صیانت در 
کشورمان را تاب نمی آورند و به سانسور اطالعات 
متهم می کنند. آن طور که مشــخص است، گویا 
فیلترینگ دو مدل اســت، فیلترینگ بد برای ما و 

فیلترینگ خوب برای خودشان!

بر اســاس گزارش ها، ارزش بازار جهانی هوش 
مصنوعی )AI( در سال 2020 به 36 میلیارد دالر 
رسید. پیش بینی می شود این رقم در سال 2021 
به 47 میلیارد دالر افزایش یابد و تا ســال 2028 
بــه رقم خیره کننــده 360 میلیارد دالر برســد. 
اســتفاده از هوش مصنوعی در طیف گسترده ای 
از بخش ها، از حمل ونقل و تولید گرفته تا آموزش 
و امور مالی قابل مشاهده است. نفوذ گسترده آن 
سبب شده است که بسیاری از کشورها با هدف 
حفظ رشــد اقتصادی بلندمــدت و حفاظت از 
امنیت ملی، ســرمایه گذاری زیادی در تحقیق و 
توســعه هوش مصنوعی انجام دهند. در نتیجه، 

کشورهایی که در هوش مصنوعی سرمایه گذاری 
کمتری انجــام می دهند، ممکن اســت رقابت 

اقتصادی و نظامی آینده خود را تضعیف کنند.
آمریکا کشوری پیشــرو در سرمایه گذاری بر 
روی هوش مصنوعی اســت. ایاالت متحده در 
هشت شاخص از 17 شــاخص تحلیل شده، از 
جمله معیارهایی مانند مشــارکت الکترونیکی، 
سرمایه گذاری در فناوری های نوظهور و هزینه های 
نرم افزاری به عنوان درصــدی از تولید ناخالص 
داخلی، مقام اول را دارد. بر اســاس ارقام گلوبال 
دیتــا، بیــش از 8300 فعالیت مرتبــط با هوش 
مصنوعی در ایاالت متحده در پنج سال منتهی به 
نوامبر 2021 ثبت شده است، چیزی بیش از سه 
برابر نزدیک ترین رقیب خود، یعنی چین که حدود 
2۵00 معامله را در مدت مشابه ثبت کرده است. 
یکی از دالیل این رشد، امکاناتی است که آمریکا 

برای نخبگان فعال در زمینه هوش مصنوعی ارائه 
می کند و مهندســان هوش مصنوعــی را از تمام 

کشورها جذب خود کرده است!
پس از آمریکا، سنگاپور در رتبه دوم شاخص 
هوش مصنوعی قرار دارد. این کشــور در چندین 
شاخص از جمله ترویج سرمایه گذاری دولتی در 
فناوری های نوظهور امتیاز باالیی کسب می کند. 
در ژوئــن 2017، »برنامــه هــوش مصنوعی« 
سنگاپور برای تقویت جایگاه هوش مصنوعی در 
این کشور تأسیس شد و در مجموع 1۵0 میلیون 
دالر در 100 پروژه مرتبط با هوش مصنوعی برای 
حل مشکالت دنیای واقعی تا اواسط سال 2022 

سرمایه گذاری خواهد شد.
تحریریــه صبــح صــادق: متأســفانه حجم 
ســرمایه گذاری های مرتبط بــا هوش مصنوعی 
در کشــورمان بســیار پایین اســت. ایران جایی 

در 40 کشــور برتر از نظر میــزان توجه به هوش 
مصنوعی ندارد، در حالی که کشــورهایی مانند 
مالت، اســلواکی، تایلند و... رتبه  دارند. هوش 
مصنوعی و ســرمایه گذاری در آن تضمین کننده 
آینده ای بهتر برای دولت هاســت و در 10 تا 20 
سال آینده، کشورهایی می توانند خود را پیش رو 
در فنــاوری قلمــداد کنند که امــروزه در هوش 
مصنوعی سرمایه گذاری های مالی و انسانی کرده 
باشــند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، به ویژه 
نخبگان فعال در زمینــه هوش مصنوعی و توجه 
ســرمایه گذارهای دولتی و خصوصی به طرح ها 
و ایده هــای این افراد، بیــش از پیش ضروری به 
نظر می رســد؛ دو موردی کــه )هوش مصنوعی 
و جلوگیری از مهاجــرت نخبگان( رهبر معظم 
انقــالب در ســخنرانی اخیر خود به آن اشــاره 

کرده اند.

نائومی دیویس
مشاور سرمایه گذاری در اینوست مانیتور

هوش مصنوعی در خدمت نظام سلطه

ینگ فیلتر
بد برای ما !

محمد صالح نادری
دبیر گروه رسانه
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فرهنگ

 خطی که مقدم نبود

سریال »خط مقدم« بعد از مدت ها انتظار 
سرانجام از رسانه ملی پخش شد؛ اثری 
که ابتدا قرار بود فیلم ســینمایی باشــد. 
تهیه کننده سریال نیز اشاره کرده بود که این 
 به صورت یک فیلم سینمایی 

ً
سریال قبال

تهیه  شــده، اما با توجه به شــرایط فعلی 
ســینماها و محدودیت های کرونایی، به 
صالحدید سرمایه گذار، مدیران سیمافیلم 
و مدیر شــبکه یک تصمیم بر این شد که 
این کار به مینی سریالی چند قسمتی تبدیل 
بشود و همین اتفاق نیز افتاد. مینی سریالی 
که آنتن شــبکه یک را به خود اختصاص 
داد، اما متأسفانه آنچنان که انتظار می رفت 
تا در خور عظمت ســردار شــهید حسن 
نتوانست رضایت  باشــد،  طهرانی   مقدم 

مخاطبانش را جلب کند.
هــر چند همه »شــهریار بحرانی« را 
می شناســیم، کارگردان توانمند و خوبی 
که بــا کارهایش خاطره داریم؛ از »حمله 
به اچ3« گرفته تا »مریم مقدس« و »ُملک 
سلیمان«؛ آثاری دیدنی، جذاب و ماندگار. 
اما »خط مقدم« با وجود موضوع بســیار 
مهم، ملی و جذاب آن که می توانست یک 
اثر ممتاز برای آشنایی خانواده ها و به ویژه 
نسل جوان با سرگذشت اسطوره ای مانند 
شهید طهرانی مقدم و همرزمانش باشد، 
بــه دلیل ضعف در فیلمنامه و ســاخت، 
نه تنها نتوانســت رضایت مخاطبان را به 
دســت آورد، بلکه حتی موضوع را هم به 
قول معروف »شــهید« کرد و انتقادهای 
زیادی به آن وارد شد.  یکی از جدی ترین 
انتقــادات، مربوط به انتخــاب بازیگری 
بود که نقش شــهید طهرانی مقدم را ایفا 
می کــرد. عجیب بود کــه چطور ممکن 
است انتخابی صورت بگیرد که هیچ گونه 
تناسبی بین چهره شــهید، با چهره نسبتا 
فانتــزی و مدلیک بازیگِر این نقش وجود 
نداشته باشــد! هنوز از ساخت فیلم های 
دفاع مقدسی با آن چهره های معصوم که 
 خلوص و ایمــان رزمندگان دفاع 

ً
انصافا

مقدس را به یــاد می آوردند، زمان زیادی 
 واقعی، 

ً
نمی گــذرد. چهره هایی کامــال

ملمــوس و دور از هر گونه تصنع. جالب 
این اســت که در این باره گفته شده است 
»برای انتخاب بازیگری که بتواند نقشی 
چنین حســاس و تأثیرگذاری را بیافریند، 
تشــابه چهره اولویت اصلی نیست، بلکه 
بازیگــر باید طوری عمل کنــد که بتواند 
روح آن شخصیت فداکار و از خودگذشته 
 
ً
را در صحنــه بروز دهد«!  این گزاره قطعا
نمی تواند دلیل درســتی باشد؛ زیرا حتی 
خود چهره یک ِالمان هنری مهم است و 
می تواند موجب شــکل گیری حس بهتر 
برای مخاطب شــود، بــه خصوص اگر 
خیلی خوب بتواند با شــخصیت اصلی 
ارتبــاط روحی برقــرار کــرده و آن را در 
فیلم از خود بروز دهد و این خود شــاید 
یکی از هنرمندانه ترین و صد البته یکی از 
سخت ترین بخش های پیش تولید است. 

دیالوگ های فیلم و حتی برخی روابط 
بین شهید حسن طهرانی مقدم و همسرش 
بسیار مستقیم و سطحی و حتی در برخی 
جاها کلیشــه ای بوده است؛ طوری که به 

جای جذب، مخاطب را پس می زند. 
هر چند که بســیاری از قاب ها خوب 
بسته شده و از جلوه های بصری به خوبی 
استفاده شــده، اما در کل بازی های سرد 
و دیالوگ هــای ســطحی و ضعــف در 
بسیاری از قســمت های فیلمنامه، باعث 
شد که پروژه »خط مقدم« یا بهتر بگوییم، 
سرگذشــت پدر اقتدار موشــکی ایران 
اسالمی، در قاب سینما و تلویزیون زخمی 

شود.

تاریکخانه

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 BBBB در مــورد کلیــات جشــنواره و اینکه  
جشــنواره حقیقت چــه جایگاهی در 
بین مستندســازی و مستندســازان ما 
دارد توضیح دهیــد و اینکه آیا می توان 
این جشــنواره را کمکی بــرای بهبود 
مستندسازی و مستندسازان کشورمان 

در نظر گرفت؟
ترجیح می دهم کالن تر بحث کنیم. در واقع نکته ای 
را تکرار کنم و آن، این است که مستند و مستندسازان 
در همه این سال ها بیشترین بار پرداختن به مجموعه 
موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همه آنچه 
را که می گذرد، به نسبت سایر شاخه های فرهنگی و 

هنری به دوش کشیده اند. 
یعنی هر جا که قالب هــای دیگر فرهنگی ما یا 
نبودند یا خیلی حضور کم رنگی داشتند )برای نمونه 
در حوزه سینمای داستانی، ادبیات، شعر، هنرهای 
تجسمی و تئاتر( مستند همیشه بوده و مستندسازان 

همیشه پای کار بوده اند.
 برای نمونه مهم ترین تصاویری که ما از روزهای 
انقالب داریم، از مستندهاست، اگر از دفاع مقدس 
تصویری داریم از مســتند اســت، اگر از مسائل و 
مشکالت داخلی کشــور تصویری داریم، مستند 
است، خیلی از بحران های داخلی مثل سیل و زلزله 
و... را مستندســازان ثبت و ضبط کرده اند. اگر در 
کانون های بحران جهان اسالم حضور پیدا کرده ایم، 

باز مستندسازان در میدان بودند. 
 به همان اندازه ای که مستند و مستندسازان 

ً
دقیقا

بار نظام را به دوش کشــیدند، متأســفانه به همان 
اندازه هم به آنها بی توجهی و کم توجهی شده است؛ 
یعنی همیشه مستند و مستندسازان انگار که وظیفه 
شخصی شان است و دارند کارشان را انجام می دهند 
و هیــچ توجه درخوری از طرف هیچ یک از نهادها 

صورت نگرفته است.
مســئوالن درجه یک فرهنگی ما چه مسئوالن 
ســازمان صدا و سیما و چه مسئوالن وزارت ارشاد 
این قــدر که دغدغــه دارند با جماعت ســینماگر 
و فیلمســاز و ســلبریتی و بازیگر عکس یادگاری 
بگیرنــد، هیــچ وقت تمایــل ندارند کــه در کنار 
مستندســازان باشــند. این قدر کــه دغدغه وجود 
دارد مسائل معیشــتی هنرمندان ســینما برطرف 
 شــود، هیچ وقت در مورد مستندســازان این طور

 نبوده است. 
از همه مهم تر ایــن قدر که پول می گذارند برای 
اینکه آثار داســتانی و طنز و کمدی و... تولید شود، 
متأسفانه هیچ وقت در مورد مستند این گونه نبوده و 
با وجود همه آن مزایا و ارزش افزوده هایی که مستند 

دارد و بخشی اش را من گفتم.
جشنواره ســینما »حقیقت« معتبرترین و ستون 
 
ً
خیمه جشــنواره های فیلم و مستند است که طبیعتا
همه مستندسازان عالقه دارند که فیلم های شان در 

این جشنواره حضور داشته باشد.
واقعیــت مطلــب این اســت که ماننــد همه 
رویدادهــای فرهنگــی، بــه طــور مشــخص در 
جشــنواره های دیگر ما نیز نگاه استراتژیک وجود 
ندارد و تالش نمی شــود تا به آن دســته از آثاری که 
نگاه اســتراتژیک دارند و نقاط مهم را مدنظر قرار 

می دهند، توجه و عنایت ویژه شود.
اما در مجموع بــا وجود همه نامالیمات و همه 
کم توجهی ها و با وجود اینکه برخی از فیلم ســازان 
مســتند ما نگاه به جشــنواره های خارجی دارند و 
می روند سراغ ســوژه هایی که به عنوان سیاه نمایی 
از آنها تعبیر می شــود و سعی می کنند سوژه هایی را 
انتخاب کنند که تصورش این است که در خارج از 
کشور ممکن است به آنها توجه شود، ولی وقتی شما 
مجموعه آثار حاضر از این جشنواره را می بینید، به 
هر حال با یک تصویر و برآیند کلی از آنچه در کشور 

می گذرد، روبه رو می شوید.

هر چند حتی درصد کمی از آن حجم مستندها 
کــه تولید می شــود یک تصویر عمومی از کشــور 
می دهــد؛ اما در واقع می توان گفــت فقط در فیلم 
مســتند اســت که شــما تصاویری از بخش های 
مختلف کشــور را می بینید. در آثار داستانی ما، به 
خصوص سریال ها و ســریال های نمایش خانگی 
تصاویــر آپارتمانی اســت و همــان هم مختص 
 به یــک طبقه خیلی خــاص از نقطه ای در شــهر 

تهران است. 
 
ً
حتی همه تهــران هم این طور نیســت و اصال

کشــور در آن جــای ندارد، عمــوم مــردم در آن 
جای ندارند؛ اما مســتند این طور نیســت که چه 
مستندهای اجتماعی، چه مستندهای حیات وحش 
و چه مستندهای تاریخی همه اینها در واقع دارد یک 
تصویر خیلی واقعی تری را از کل کشــورمان ارائه 
می دهد و مهم ترین ارزش جشنواره سینما حقیقت 
همین اســت که چون محل بروز مســتند است و 
 جشنواره نیز آن 

ً
مستند بسیار با ارزش است، طبیعتا

 ارزش را از ذات با ارزش مستند وام گرفته و تصویر
 خوبی دارد. 

 BBBB بــا توجه به اینکه داور بخش بین الملل  
نیز بوده اید و قطعًا به تماشای آثار زیادی 
در جشنواره امسال نشسته اید، به نظرتان 
امسال جشنواره با جشنواره های گذشته 

چه تفاوتی داشته است؟
ما نمی توانیم بگوییم خیلی اتفاقات ویژه ای نسبت به 
سال های گذشته افتاده است. سال قبل به دلیل کرونا 
برگزاری جشنواره کم رنگ تر بود و بیشتر به صورت 
برخط برگزار شده بود. امسال ترکیبی برگزار می شود 
و درصد کمی به صورت حضوری و درصد زیادی 
به صورت برخط اســت و استقبال خیلی خوبی از 

نمایش های برخط هم شده است.
 جشــنواره در ســه دوره اخیــر خیلی 

ً
 حتمــا

حرفه ای تر شده است، نگاه حرفه ای و استانداردتری 
نسبت به مجموعه سال های قبل دارد که مدیر عامل 

 نگاه 
ً
قبلی مرکز گســترش بوده و متأســفانه اصال

 اســتراتژیک و تخصصی و حرفه ای وجود نداشته
 است. 

 BBBB ســؤال دیگــر در مــورد بخــش ویژه 
جشــنواره، یعنی بخش شــهید آوینی 
است، به نظر می رســد گاهی به آثاری 
که در ایــن حوزه قرار می گیرند، فقط به 
عنوان یک بخش جنبی نگاه می شود، نه 

یک بخش ویژه. چرا؟
در رابطه با موضوع جایزه شهید آوینی سوء تدبیری 
صورت گرفته که من سال های قبل هم گفتم. جایزه 
شهید آوینی در زمان طراحی اش این بوده که در کنار 
برگزاری جشنواره های فیلم مستند سینما حقیقت و 
جشنواره های دیگری که بخش های مستند دارند، 
مثل فیلم کوتاه عمار یا فجر هم که دارند، هر ســال 
یک مراســم جداگانه ای برگزار شود و جایزه شهید 
آوینی به عنوان یک مراســم جداگانه چیزی شــبیه 

اسکار اهدا شود.
 در واقع بهترین مســتندهای ســال با آن زاویه 
نگاه اســتراتژیکی که شــهید آوینی هم در آثارشان 
داشــتند، در واقع این آثار انتخاب شوند. متأسفانه، 
اآلن چند ســالی اســت که آن جایزه به یک بخش 
جنبی در جشنواره سینما حقیقت تبدیل شده که به 
نظر من یک ظلمی است درباره فیلم سازانی که در 
این ژانر که مهم ترین و استراتژیک ترین گونه مستند 
است، فعالیت می کنند و همیشه هر سال ما می بینیم 
 به دلیل اینکه 

ً
فیلم های بسیار درخشــانی را صرفا

در این موضوع اســت در بخش جنبی جایزه آوینی 
 یک یا دو جایزه بیشتر ندارد 

ً
می گذارند که احتماال

و همین که اســم جنبی دارد، خــودش مقداری از 
اهمیتش کم می کند و ما در بخش های اصلی و ملی 
که فیلم های مستند هنر یک بخش جدا دارد، مستند 
نیمه بلند یک بخش دارد و مستند کوتاه یک بخش 
مجزا دارد و جوایز تخصصی خودشــان را دارند، 
می بینیم فیلم هایی هستند که به مراتب از برخی از 

فیلم های که در بخش جایزه آوینی هســتند، سطح 
بسیار کیفی پایین تری دارند.

این اتفاق خوبی نیست که امیدوار هستیم تغییر 
پیدا کند و جایزه شــهید آوینی جایــگاه خودش را 
به صورت مســتقل پیدا کند و حتــی از این بخش 
جشنواره حذف شود که فیلم هایی که خوب هستند، 

بتوانند به بخش مسابقه ملی بروند.
البته بعضی فیلم های شــهید آوینی مشترک در 
بخش مسابقه ملی هم هستند؛ ولی من تصورم این 
است که حق شان این است که سهم بیشتری داشته 

باشند. 

 BBBB به نظر می رســد فضای مســتند ما و  
فیلم هــای مســتند مخاطبانی خاص 
دارد. بــرای اینکه ایــن فضا عمومی تر 
شــده و مخاطبان عام بیشــتری داشته 
باشــد، چه باید کرد؟ از طرفی چگونه 
می توان از جوانان فعــال در این حوزه 
که حاال فیلمی بــا هزار دغدغه و هزینه 
ساخته اند و در جشنواره مستند کارشان 
دیده شده، حمایت کرد؟ به نظرتان بهتر 
نیست شبکه مستند به صورت جدی تر 
در این رابطه از مستندسازان با استعداد 

حمایت کند؟ 
تأثیرگذاری فعالیت فرهنگی بســیار زمان بر است. 
شما در طول یک زمان طوالنی در انتخاب یک مسیر 
اشتباه ذائقه مخاطبان را به یک سمت دیگری سوق 

می دهید و منحرف می کنید.
 اگر در بسترهای خوبی این مستندهای خوب برای 
 مردم بســیار استقبال 

ً
مردم به نمایش دربیاید، حتما

می کنند؛ اما اشتباه بزرگ ســازمان صدا و سیما و 
رســانه ملی و حتی بدنه ســینمایی وزارت ارشاد 
این بوده که ذائقه مخاطب را به شــدت به ســمت 
کارهای داســتانی آن هم نازل به لحاظ کیفی سوق 
داده و عادت داده اند. من همیشه این فیلم های طنز 
و فیلم های مبتذل را به غذای فست فود تشبیه می کنم 
و در واقع فیلم های فاخر و مستندها مانند یک فضای 

مستند سنتی با کیفیت است. 
این تغییر ذائقه، اشتباه بزرگ مدیران فرهنگی و 
تصمیم گیرندگان فرهنگی طی سالیان طوالنی بوده 
و همان طور که غذای ســالم از ســبد غذایی مردم 
حذف شده، فیلم مستند خوب هم از سبد فرهنگی 
مخاطبان حذف شده است. همیشه حرف می زنند 

که می خواهیم تغییر دهیم.
 ولــی وقتی بهتریــن زمان آنتن تلویزیــون را به 
سریال های بســیار درجه پایین می دهیم، این اتفاق 
نخواهــد افتاد. وقتی پلتفرم های ما همه تالشــش 
این است که نه فســت فود؛ بلکه غذای مسموم به 
 روز بــه روز از مردم 

ً
مخاطب تزریــق کند، طبیعتا

فاصله می گیرد. اگر شــرایطی به وجــود بیاید که 
خانواده ها به نوعی در یک موقعیتی قرار بگیرند که 
 آن قدر خوش شان 

ً
بتوانند مســتندی را ببینند، قطعا

می آید که می گویند عجب فیلم خوبی.
این ایراد از مســئوالن سیاســت گذار ماست و 
این ایراد نیز از آن جا می آید که به مســتند بی توجه 
و کم توجه هستند، به همان دالیلی که اول عرایضم 

گفتم. 

 BBBB خب راهکار را در چه می دانید؟ 
مهم این اســت که سیاســت گذاری کالن صورت 
بگیرد. عرض کردم راهکاری ندارد که امروز انجام 
دهیم و فردا جواب بدهد. باید مســتندهای خوب 
به مرور از شــبکه های گوناگون پخش شــود و در 
بسته های فرهنگی مردم قرار بگیرد تا ذائقه مخاطبان 
مقداری تغییر کند. کار یک ماه و یک ســال و اینها 
نیست، باید سیاست گذاری کالن صورت بگیرد و به 

مرور این اتفاق بیفتد.

 مستندسازان  پای کارند
یتی ها عکس می گیرند  مدیران با سلبر

گفتوگوبامحمدرضاعباسیانبهبهانهسینماحقیقت

ندا کرمانشاهی
کارشناس فرهنگی

پانزدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« در آخرین روزهای 
آذرماه امســال برگزار شد، با شــور و هیجانی که در بین فعاالن حوزه 
مستندســازی ایجاد کرد. هر چند امســال تعداد آثار شرکت کننده در 

جشنواره کاهش یافت و طبق گفته محمد حمیدی مقدم، دبیر این دوره 
از جشنواره، امسال تعداد آثار رسیده به دبیرخانه 55۱ فیلم است؛ اما 
همچنان می توان این جشــنواره را یکی از مهم ترین رویدادهای هنری 
دانست.   البته دو سال است که این رویداد هنری، به دلیل شیوع بیماری 
کرونا تحــت تأثیر قرار گرفته و به صورت برخط نیز برگزار می شــود؛ 
اما امسال با بهبود نسبی شــرایط و فروکش کردن این بیماری، امکان 
نمایش حضوری آثار نیز تا حد قابل مالحظه ای فراهم شــده است. با 
توجه به اینکه »سینما حقیقت« یکی از مهم ترین بسترهای دیده شدن 

آثار هنرمندان عرصه مستند است، به گفت وگو با محمدرضا عباسیان، 
کارشــناس فرهنگی و صاحبنظر حوزه ســینما، مســتند و تلویزیون 
نشســته ایم. وی یکی از داوران بخش بین الملل این دوره از جشنواره 
سینماحقیقت است و معتقد است، برخالف آنکه مستندسازان همیشه 
در میدان حاضرند، اما مورد بی مهری متولیان فرهنگی کشور قرار گرفته 
و آنطور که باید و شــاید از آنها حمایت نمی شــود. عباسیان در این 
گفت وگو، موضوعاتی همچون ادوار مختلف این جشنواره، خروجی 

آن و آسیب شناسی ابعاد مختلف جشنواره را بررسی کرده است.
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سیاست
۱4

جبهه

   یادداشت    

 دو روایت
 از یک وزیر

اول: سعید صادقی، عکاس جنگ در سال 

2003 میالدی در دیداری از عراق موفق 
شد عکس هایی از شهید تندگویان جمع 
 دقیقی 

ً
کند و به این ترتیب اطالعات نسبتا

از شهادت او به دســت آورد. او نخستین 
فردی بود که موفق به دیدن عکس اسارت 

شهید تندگویان شد. 
صادقی می گویــد: بعــد از ماجرای 
حمله آمریکا به عراق در 2003 میالدی 
ما وارد بغداد شدیم تا از ورود نظامی های 
از  آمریکایی تصویربــرداری کنیم، یکی 
دوســتانم هم در آنجا به جمع آوری اسناد 
جنگ ایران و عراق مشــغول بــود. ما در 
میان این مدارک عکسی از شهید تندگویان 
دیدیم و تصمیــم گرفتیم که این عکس ها 
را جمع آوری کنیم. در این میان عکســی 
از شهید تندگویان پیدا کردیم که در میان 
نیروهای بعثی گرفتــار بود، البته قیافه اش 

چندان تغییری نکرده بود.
 در حیــن جســت وجو یکــی از این 
عکاســان، به نام ســیدعبد بطاط را پیدا 
کردیم. ما در شــهر هر چقدر پرس و جو 
کردیم ایشــان را پیدا نکردیــم. باالخره 
فهمیدیم آقای بطاط در بصره اســت. او 
را پیدا کردیم و گفت از دوستان صمیمی 
»احمد زیدان« اســت و اطالعاتش را از 
طریق او به دســت می آورد. احمد زیدان، 
اشغالگر خرمشهر بود و پس از تسخیر این 
شــهر، مدال گرفته و به درجه سرلشکری 
ارتقا پیــدا کرده بود. من پیشــنهاد کردم 
با این عکاس، نمایشــگاه برگــزار کنیم. 
بطاط گفت: »یــک عکس دارم که خیلی 
مهم است، این عکس وزیر شما است.« 
من فهمیدم که منظور او شــهید تندگویان 
اســت. ســید بطاط حتی وقتی پیشنهاد 
دادیــم کــه ۵00 دالر بگیرد و بــه ایران 
بیاید، موافقت نکرد! او گفت: تندگویان تا 
حوالی 1370 زنده بود. او می گفت بر اثر 
شکنجه سنگین، شهید شد و این اطالعات 
را از طریــق احمد زیدان که از دوســتان 

صمیمی اش بود، به دست آورده بود. 

دوم: مهنــدس با دو نفــر از معاونان خود 

اسیر شدند؛ این اتفاق در نهم آبان 13۵۹ 
در مسیر رفتن به پاالیشــگاه آبادان اتفاق 
افتاد. رژیم بعث پس از مدتی اعالم کرد، 
مهنــدس تندگویان در 12 خــرداد 1361 
در سلول خود خودکشی کرده است! این 
مســئله قابل قبول نبــود. تندگویان قبل از 
انقالب هم زندان ســاواک را تجربه کرده 
بود. مقامات بعثی در پاســخ به تقاضای 
مالقات اعالم کردند که وی اظهار داشته 
اگر فردی با وی مالقات کند، به خودکشی 

دست خواهد زد! 
ســرتیپ عبدالله نجفی از فرماندهان 
ارتش می گویــد: آذر 1370 بعثی ها ادعا 
کردند پس از نگهداری جســد به مدت 
چهار سال در سردخانه، به علت متوقف 
نشدن جنگ، دفن شده است. با نبش قبر 
و کالبد شــکافی، پزشــکان ایرانی به این 
نتیجه رســیدند که اطالعــات موجود با 
جسد ارائه شــده مطابقت ندارد. وزارت 
خارجه عراق با قبول اشتباه خواستار تعویق 
سفر شد تا جسد واقعی با حضور مجدد 
پزشــک صلیب ســرخ مورد معاینه قرار 
گیرد. سپس جسد دوم در قبرستان الکرخ 
)60 کیلومتری جاده بغداد ـ رمادی( نبش 
قبر شد. یک جسد مومیایی در تابوت فلزی 
بود. معاینه طرف های سه گانه نشان داد که 

جسد مذکور متعلق به تندگویان است. 

ایستاده ام به دیدِن دوردســت. مناطق دوردست را با این دوربین 
می بینم و ســال های دور را در ذهنم تصور می کنم. من حاال باید 
پیش نوه هایم باشم؛ من اینجا چه کار می کنم؟! اگر دشمن به خانه ام 
حمله نکرده بود، محال بود کسی من را با تفنگ و کاله آهنی ببیند. 
من آمده ام که فردای نوه هایم را بســازم. من آمده ام که آنها، معنی 

امنیت و احساس آرامش را فقط در داستان ها نخوانند...

 ایستاده ام
   قاب    

زینب گل محمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

در شــمال اســتان بابل عراق منطقه حساسی وجود داشت که 
محل تجمع و فرماندهی بیش از 20 ساله نیرو های داعش بود. 
این نیرو ها از سال 1۹۹1، بعد از انتفاضه شعبانیه به وسیله خوِد 
صدام مستقر شده بودند و حضورشان ادامه پیدا کرده بود تا این 
اواخر که حاج قاسم می خواست منطقه را از چنگ آنان خارج 
کند. آمریکا در این منطقه بیش از چهار هزار نفر کشته داده بود 
و بیش از چهار ســال درگیر بود. یکی از فرماندهان ایرانی نقل 
می کرد من مســئول اطالعات بودم و منطقه را کامل شناسایی 
کردم؛ سردار ســلیمانی آمد و از وضعیت منطقه پرسید؛ کل 
اخبار منطقه را با جزئیات گفتم. سردار موتور از من خواست؛ 
گفتم برای چه؟ گفت بایــد خودم منطقه را ببینم؛ تا صحنه را 
 منطقه 

ً
خودم نبینم نمی توانم به نیرو فرمان بدهم. سردار شخصا

را رصد کرد و برگشــت و ســپس به نیرو ها دستور حمله داد. 
 طی 

ً
سردار سلیمانی این منطقه را از اول محرم تا ماه صفر تقریبا

40 روز آزاد کرد. شــهدا کمتر از 10 نفر بودند که شهید ایرانی 
هم نداشتیم.

 راوی:  سردار سعدالله زارعی

وزه  آزادسازی 40 ر
   خاطره    

مقاومت مردم دزفول در سال های جنگ، موضوعی 
نیست که برای کسی تازگی داشته باشد. روایت این 
مقاومت اگر چه ناگفته باقی مانده، اما نام مردم این 
شــهر را در ذهن ها جاودان کرده اســت. حمالت 
دشــمن بعثی در 28 آذر ۱36۱ به این شهر، بهانه 
خوبی بــرای بررســی کوتاهی در ایــن زمینه بود.

در ســال ۱360، عراق عالوه بــر تداوم حمالت 
توپخانــه ای و هوایی، 30 مرتبه شــهرهای ایران را 
هدف موشــک های زمین به زمین خود قرار داد. در 
این حمالت، 64 فروند موشک به سمت شهرهای 
ایران شلیک شد که از این تعداد، 48 فروند در خارج 
از شــهرها فرود آمد. در این سال بیشترین حمالت 
متوجه شهرهای دزفول و اهواز بود. شهر دزفول ۱4 
مرتبه و با استفاده از 33 فروند موشک  زمین به زمین 
و شهر اهواز ۱0 مرتبه و با 20 فروند موشک هدف 
حمله قرار گرفت. همچنین در این سال شهر حمیدیه 
دو مرتبه، شوش و ایالم نیز هر کدام یک مرتبه مورد 
حمله موشکی قرار گرفتند. بر اثر حمالت موشکی 
سال ۱360، حداقل 82 نفر به شهادت رسیدند که 
48 نفر از آنها ساکنان شهر دزفول و 20 نفر دیگر نیز 
از مردم غیر نظامی اهواز بودند. به عالوه 2۹۱ نفر بر 
اثر این حمالت موشکی مجروح شدند که بیشترین 
تعداد مجروحان )254 نفر( مربوط به شهر دزفول 

بوده اند.

 Bهفت سین های خونین
تعطیالت نوروزی سال 1360 آغاز چند حادثه خونین 
برای مردم دزفول بــود. در 8 فروردین ماه به فاصله 3 
ســاعت دزفول مورد حمله سه موشک زمین به زمین 
دشمن قرار گرفت و در 12 فروردین ۹ نفر از رزمندگان 
دزفولی بر اثر انفجار مین های جمع آوری شده در جبهه 
صالح مشــطط به شهادت رســیدند. در 13 فروردین 
ماه نیز، شهر آماج حمالت توپخانه ای قرار گرفت. از 
اردیبهشــت تا تیر 1360 دزفول کماکان در زیر آتش 
توپخانه و حمالت موشکی دشمن قرار داشت و در آبان 
بر شدت حمالت موشکی دشمن افزوده شد. اصابت 
یک گلوله توپ به یک دستگاه مینی بوس حامل مردم 
در 8 آبان 1360 که منجر به شهادت 30 نفر شد، یکی 
از غم انگیزترین حمالت را برای مردم دزفول رقم زد. 
در همین ماه حادثــه ای دیگر، مردم دزفول را داغدیده 
کرد. این روز مصادف با روز حقوق بشــر بود و مردم 
در حالی که به ســوی گلزار شــهدای »بهشت علی« 
روان بودند، مورد حمــالت توپخانه ای قرار گرفتند و 
 روی پل قدیم به شــهادت 

ً
تعداد زیادی از مردم دقیقا

رسیدند. اولین حمله موشکی دشمن پس از عملیات 
فتح المبین در 16 فروردین صورت گرفت که منجر به 
شهادت و مجروحیت تعدادی از مردم شد. دزفول در 
ماه های اردیبهشت و خرداد با وجود انجام دو عملیات 
بزرگ »فتح خرمشهر« و »رمضان«، اگرچه در هر دو 
عملیات 214 نفر از جوانان غیور خود را تقدیم اسالم 

کرد، اما شهر، روزهای آرامی را پشت سر نهاد. هفتم 
آبان ســه روز قبل از عملیات محرم، دزفول بار دیگر 
مورد حمله موشکی قرار گرفت. در عملیات محرم 38 
نفر از جوانان غیور به شهادت رسیده و در گلزار شهدای 

این شهر به خاک سپرده شدند.

 B مینی بوس شهادت
از مهم ترین حوادث این دوره حمالت مکرر موشکی و 
توپخانه ای ارتش عراق به دزفول بود که موجب شهادت 
و مجروحیت تعداد زیادی از مردم و بی خانمان کردن 
آنها شد. حادثه اصابت گلوله توپ به مینی بوس در 18 
آذر حادثه کم نظیر شهادت دسته جمعی مسافران یک 
مینی بوس بر اثر اصابت گلوله توپ به آن در هجدهمین 
روز آذرماه 1360 یکی از تلخ ترین و وحشت انگیزترین 
حوادث ســال های جنگ تحمیلی است که منجر به 
شهادت 30 نفر از مردم دزفول شد. در ساعت ۹:4۵ 
شلیک شــش گلوله توپ دوربرد از جبهه های غرب 
دزفول به داخل شــهر اوضاع شــهر را دگرگون کرد و 
مجروحیت 14 نفر و شــهادت 30 نفر را باعث شد. 
اصابــت یکی از این گلوله ها بــه خودروی مینی بوس 
مســافربری در حال حرکت در خیابان امام سجاد)ع( 
در جنوب شرقی شــهر دزفول از ناگوارترین حوادث 
این روز بــود. این خودرو حامل 20 نفر از مســافران 
ترمینال مســافربری دزفول ـ شوش بود. تکه تکه شدن 
پیکر شهدای این حادثه و پخش شدن دست و پای آنها 
به اطراف، یکی از دردناک ترین صحنه های جنگ را بار 
دیگــر در برابر دیدگان مردم مظلوم دزفول تکرار کرد. 
به گواه شــاهدان، با اصابت اولین گلوله توپ دوربرد 
به گوشه ای از شهر، راننده مینی بوس کنترل خود را از 
دســت داد و با یک موتور سوار تصادف کرده و سپس 
با برخورد به جوی آب از حرکت می ایستد و متأسفانه 
در همان لحظه، گلوله بعدی به وسط خودرو اصابت 

می کند!

 Bموشک 1۲ متری در کوچه ۳ متری
دوشنبه 28 آذر 1361ساعت 1۵:3۵ و ساعت18:00، 
دو موشک زمین به زمین به دو نقطه پرجمعیت دزفول 
اصابت کرد و بیش از دویست منزل مسکونی و مغازه 
نابود شــد و 62 نفر شهید و 287 نفر مجروح شدند. 
اولین موشک که در ســاعت 1۵:3۵ به دزفول شلیک 
شــد، در خیابان شــهید محمد منتظری، نزدیک پل 

باســتانی قدیم دزفول جنب مســجد امام حسین)ع( 
در محله ای پرجمعیــت و کوچه هایی تنگ، باریک، 
پرجمعیت بــا ِگل والیــی که هیــچ خودرویی توان 
عبور نداشــت، اصابت کرد. سیل جمعیت مردمی و 
امدادگران از کل نقاط شهر، آمبوالنس های امدادگران 
جهادی، بسیجی از ســپاه و ارتش، بیمارستان افشار، 
امدادگران داوطلب مردمی و آتش نشانی از شهرداری 
به میدان آمدند. حصاری از نیروی انسانی دور منطقه 
تخریب شــده به وجود آمده بود. بــه دلیل تنگی جا و 
عدم عبور لودرها فقط نیروهای انســانی قادر به کمک 
و خروج مجروحان و آسیب دیدگان و شهدا بودند و با 
بلندگوی دستی به مردم تذکر داده می شد محل را ترک 
کنند. مغــازه داری در خیابان منتظری می گفت: مغازه 
مرا تخریب کنید تا به کوچه و خانه های پشت برسید. 
بالفاصله با لودر، مغازه تخریب و لودر به خاکبرداری 
خانه ها مشغول شد.بیش از 40 نفر شهید در آن حادثه 
تخلیه شدند و صدها نفر مجروح را به بیمارستان انتقال 
دادند. هوا کم کم تاریک می شد و صدها خانه و مغازه 

به تلی از خاک مبدل شده بود.

 Bاین خانواده را به خاطر بسپارید
ساعت 18:00 در حالی که مردم فکر می کردند همه 
چیز تمام شده و دیگر خطری شهر را تهدید نمی کند، 
به یکباره بدون اعالم خبر و اعالم آژیر قرمز در حالی که 
مردم نمازگزار در مساجد در حال ادای نماز جماعت 
یا در کنار خانواده در حال خوردن شــام بودند، صدای 
انفجار مهیب موشــکی دل ها را یک باره از جا کند و 
این بار موشک 12 متری دقیقا به منزل »حاج ابراهیم 
آریانپور« در خیابان امام ســجاد)ع( خــورد. خانواده 
آریانپور خانواده ای پرجمعیت و دارای عروس، داماد، 
پدر، مادر، خواهر، برادر، نــوه و مادربزرگ بودند که 
از جشــن عروسی یکی از بستگان به منزل پدری آمده 
بودند. حاج ابراهیــم )پدر خانواده( که نماز مغرب را 
در مسجد محل به جماعت خوانده بود، برای دلداری 
بــه زن و فرزندان به خانه می آید. مادرشــان که گویی 
دلش از وقوع حادثه ای دلخراش خبر می دهد، بچه ها 
را دعوت می کند تا به زیرزمیــن بروند؛ ولی آنها او را 
دلداری می دهند که دیگر خطر موشکی نیست! دیگر 
فرزند خانواده عضو سپاه و امدادگر بود. حاج محمود 
آریانپور که از نقطه موشک اولی و امداد و کمک رسانی 

به جمــع خانواده آمــده بود، گــزارش محل اصابت 
موشک، وســعت تخریب و آنچه دیده بود را تعریف 
می کرد که ناگهان با ضربه ای شــدید در کمر، خودش 
را زیــر خروارها آهن و آجر و ســنگ و خاک مدفون 
دید و بیهوش شد. وقتی پس از ساعاتی به هوش آمد، 
خود را در حفره ای تاریک و تنگ در حالی که احساس 
سوزش شدیدی در چشــم ها و کمرش می کرد، دید 
و متوجه شــد موشــک دوم به منــزل او اصابت کرده 
است. در همان حال نمازش را خواند و آماده شهادت 
شــد. در فکر زن و مادر و پــدر و خواهر و برادران بود 
که »آیا تمام آنها شهید شــده اند؟!« از حال می رفت و 
دوباره به هوش می آمد. چندین بار شــهادتین گفت. 
در همین لحظات صدای مردمی که به کمک و امداد 
آمده بودند، به گوشــش رسید و او که در زیرزمین دفن 
شــده بود، از سوی همسر مجروحش که مردم او را از 
زیر آوار نجــات داده بودند و دایی اش، از زیر خاک ها 
کشف و به بیمارستان منتقل شد. بالفاصله محمود را به 
بیمارستان پایگاه چهارم شکاری دزفول برده و از آنجا 
به بیمارستان شــهید لبافی نژاد منتقل کردند. 40 روز 
بستری شد و یک چشمش را تخلیه کردند! در چهلم 
شهدای موشــکی، در تهران از سوی اهل فامیل خبر 
شهادت 23 نفر از اعضای خانواده را به او دادند؛ سپس 
با اصرار زیاد از بیمارســتان مرخص شده و در اربعین 
شهدا در قبرستان بهشت علی با مزار 23 شهید که از 
بچه یک روزه تا مرد و زن بزرگســال از جمله همسر و 
پدر و مادر و اهــل خانواده خود بود، روبه رو شــد... 
در 28 آذر 1361 پــس از این تاریــخ به دلیل اصابت 
موشــک های فراوان به دزفول به عنوان بلد الصواریخ 
)شهر موشک ها( معروف شد و این لقب را کشورهای 
عربی به دزفول دادند. در 1361/۹/2۹ مردم دزفول در 
مراسم تشییع پیکر شهدای حمله موشکی با فریادهای 
»جنگ، جنگ تا پیروزی« و »می جنگیم، می میریم، 
سازش نمی پذیریم« پیکر پاک و مطهر شهدا را تشییع 
و در قبرستان »بهشت علی« به خاک سپردند. در 30 
آذر 1361 حضــرت آیت الله خامنه ای )رئیس جمهور 
وقت( در خصوص حمالت موشکی فرمودند: »حمله 
موشکی به دزفول، تحریک به ادامه جنگ است. جنگ 
را ادامه می دهیم و دشــمن را از انجام چنین کارهایی 

پشیمان خواهیم کرد.«

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

کتاب »مادر برام قصه بگو«؛ خاطرات شفاهی گروه سرود آباده 
شیراز است که به تازگی با قلم »بهنام باقری« و از سوی انتشارات 
»راه یار« منتشر و راهی بازار نشر شده است. 26 اسفند 1366 
بچه های گروه سرود آباده در ساختمان نهاد ریاست جمهوری در 
محضر آقای خامنه ای سرودی اجرا کردند. آنچه سبب شهرت 
احمد توکلی، مربی گروه سرود و به تبع آن گروهش شد، چند 
سرود در اواسط دهه شــصت بود که معروف ترین شان، سرود 
»مادر« یا »قصه بابا« بود که در اواخر سال 1366 ساخته شد. 
این سرود به همراه سرودهای »آالله«، »دلیران تنگستان« و »یل 
شیردل«، محبوبیت ویژه ای بین مردم ایران پیدا کرد؛ محبوبیتی 

که نام »گروه سرود آباده« را بر سر زبان ها انداخت.

 قصه بابا
   تازه ها    

23 شهید از یک خانواده
بررسیحادثه28آذر1361وردپایخانوادهمظلومآریانپوردرشهرموشکها
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۱5
جلوه خاتم

 BBBB لطفــًا بفرماییــد قــرارگاه ســازندگی  
خاتم االنبیاء)ص( به طور کلی در حوزه 
احداث آزادراه ها چه دستاوردهایی داشته 

است؟
قــرارگاه تاکنون در احــداث و اجرای حــدود ۹00 
کیلومتــر آزادراه )معادل 38 درصد ظرفیت ســاخته 
شده در کشور( وارد شده و در کارنامه کاری خود ثبت 
کرده اســت. از مهم ترین پروژه های این حوزه می توان 
به آزادراه حرم تاحــرم، آزادراه اراک  ـ خرم آباد و آزادراه 
کنارگذر جنوبی تهران، احداث آزادراه تهران  ـ ســاوه 
به طــول 123 کیلومتر و احــداث آزادراه اهواز  ـ بندر 
امام اشــاره کرد.آزادراه حرم  تا حرم که از شهر مقدس 
قم تا مشــهد مقدس امتداد دارد، در سه قطعه به طول 
حــدود 300 کیلومتر احداث شــده و قطعه اول آن از 
قم تا گرمســار به طول 1۵2 کیلومتر در سال 13۹3 به 
بهره برداری رســید. آزادراه غدیر یا همان آزادراه کنار 
گذر جنوبی استان های تهران و البرز است که به طول 
1۵8 کیلومتر از محدوده شــهر آبیک در آزادراه کرج  ـ 
قزوین آغاز شده و تا محدوده شهر چرمشهر در آزادراه 
قم  ـ گرمسار ادامه دارد؛ این آزادراه نیز در اسفندماه سال 
13۹۹ به بهره برداری رســیده و در حال حاضر روزانه 
بیش از 30 هزار وسیله نقلیه در آن تردد دارد.همچنین 
آزادراه اراک  ـ خرم آبــاد بــه منزله یکــی از مهم ترین 
کریدورهای ترافیکی شــمالی جنوبی کشور، از دیگر 
پروژه های قرارگاه اســت که با پایان یافتن آن طول این 
مسیر از 21۵ کیلومتر به 134 کیلومتر کاهش می یابد. 
در واقع بیش از ۵0 درصد آزادراه های در دست اجرای 
کشور با تالش قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

احداث شده یا در حال انجام است.

 BBBB ســازندگی قــرارگاه  کارفرمــای     
خاتم االنبیــاء)ص( در حــوزه احداث 
آزادراه ها و بزرگراه های در ســطح کشور 
چه نهادی است و ارتباط قرارگاه با آنها به 

چه صورت است؟
در غالب پروژه های راه سازی، به ویژه در حوزه آزادراه ها 
و بزرگراه هــا، کارفرمــای اصلی قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص(، دولت و به صورت ویژه وزارت راه 
و شهرسازی است و البته قرارگاه با توجه به رسالت و 
مأموریتی که در حوزه عمران و آبادانی کشور بر عهده 
دارد، ارتباط بســیار تنگاتنگ و مطلوبی با کارفرمای 
خــود در این بخش برقرار کرده اســت. بنابر فرمایش 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( »قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( یک بــازوی اجرایــی قوی برای 
دولت های مختلف در طول این ســال ها بوده است« 
و این بیان کننده همکاری قرارگاه با تمام دولت ها بوده 
است.قرارگاه به منظور تمرکز بهتر بر حوزه آزادراه ها و 
بزرگراه ها، اقدام به تأسیس شرکت »تهران  گسترش« 
کرد که زیرمجموعه تخصصی قرارگاه در این گرایش 
اســت و پروژه های مهمی، مانند آزادراه غدیر، آزادراه 
اراک ـ خرم آبــاد و آزادراه حرم تا حرم در این مجموعه 

اجرا و مدیریت می شود.   

 BBBB لطفــًا در خصوص لزوم احداث آزادراه  
غدیر و اهمیت این پروژه برای مخاطبان ما 

توضیح دهید. 
آزادراه کنارگذر جنوبی استان های تهران و البرز موسوم 
به آزادراه غدیر یکی از حلقه های مهم کریدور ترانزیتی 
شرق به غرب کشور است که از سال 13۹۵ مطرح شد و 
در دستور کار قرارگاه قرار گرفت. این آزادراه از محدوده 
شهر آبیک در آزادراه کرج  ـ قزوین شروع شده و به آزادراه 
قم  ـ گرمسار در محدوده چرم شهر  متصل می شود. این 
آزادراه 1۵8 کیلومتــری از اســتان های قزوین، البرز، 
مرکزی و تهران می گذرد. در خصوص اهمیت این پروژه 
همین بس که بدانیم تهران به منزله بزرگ ترین کالن شهر 
ایــران، دومین کالنشــهر بزرگ غرب آســیا و یکی از 
پرجمعیت ترین کالن شهرهای جهان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. تمرکز فعالیت های گوناگون اقتصادی، 
آموزشی، فرهنگی و سیاسی در تهران، وجود بزرگ ترین 
قطب اقتصادی کشــور در پیرامــون آن، بر اهمیت این 
جایگاه افزوده اســت.با در نظر گرفتن چنین شرایطی، 

پروژه آزادراه کنارگذر جنوبی استان های البرز و تهران با 
هدف انتقال تردد خودروهای عبوری از کالن شهرهای 
کرج و تهران به خارج از محدوده این شــهرها و ایجاد 
یــک ارتباط ایمن و حیاتی بیــن کریدورهای منتهی به 

تهران طراحی و اجرا شد.

 BBBB مشــخصات کلی این پروژه چیســت   
و اســتانداردهای جهانی تا چه میزان در 

احداث آن رعایت شده است؟
آزادراه غدیر به صــورت دو باند 6 خطه با عرض 37 
متر، نماد تخصص و تالش جامعه مهندسی کشور در 

اجرای ابرپروژه های حوزه راه به شمار می رود. 
ایــن آزادراه با رعایت کامل اســتانداردهای روز دنیا، 

توانسته است سطح ایمنی سفر را در طول این مسیر به 
میزان چشمگیری ارتقا دهد و با انتقال تردد خودروهای 
عبــوری از کالنشــهرهای کرج و تهران بــه خارج از 
محدوده این شهرها و ایجاد یک ارتباط ایمن و حیاتی 
بین کریدورهای منتهی به تهران، سهم زیادی در توسعه 
حمل ونقل سبز و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست 
دارد.آزادراه غدیــر به لحاظ عبــور از چندین آزادراه ، 
بزرگــراه، راه های اصلی، فرعی و راه های روســتایی، 
خطوط مختلف راه آهن و خطوط انتقال انرژی شامل 
آب، گاز و نفــت اهمیت بســیاری دارد و با توجه به 
وجود 23 تبادل و تقاطع بزرگ در این پروژه، اســتفاده 
از مشــاور ایمنی در مرحله مطالعات و در زمان اجرا 

همواره از حساسیت باالیی برخوردار بوده است.

 BBBB آیــا این پــروژه در کاهــش مصرف   
ســوخت و کمک به محیط زیست هم 

تأثیری دارد؟
بله؛ این طرح ســبب کاهش هزینه و زمان سفر برای 
وسایل نقلیه سبک به طور متوســط ۹0 دقیقه و برای 
خودروهای نیمه ســنگین به طور متوســط 110 دقیقه 
می شود که این موضوع صرفه جویی در سوختی معادل 
700 میلیون لیتر بنزین و 1/600 میلیون لیتر گازوئیل 
را در بیست ســال اول بهره برداری به همراه دارد.این 
صرفه جویی سوخت کاهش تولید آالینده ها و گازهای 
گلخانــه ای، به ویژه در اطراف کالنشــهرهای کرج و 
تهران به میزان چهار و نیم میلیون تن دی اکسیدکربن را 
در بیست سال اول بهره برداری در بردارد و تأثیر بسزایی 
در کاهــش آلودگی هوای این دو شــهر بزرگ خواهد 
داشت.این در حالی اســت که بخش قابل توجهی از 
آلودگی هوا و ترافیک کالن شــهرهای کرج، تهران و 
شهرستان های تابعه، به خودروهایی مربوط می شود که 
از این شهرها عبور می کنند؛ در حالی که مبدأ و مقصد 
سفر آنها خود این کالن شهر ها نیستند؛ آزادراه غدیر این 
امکان را فراهم می کند تا این خودروها بدون وارد شدن 
به این شهرها، با ایمنی بیشتر و به دور از ترافیک به سفر 

خود ادامه دهند.

 BBBB ســازندگی قــرارگاه  نقــش     
خاتم االنبیاء)ص( و دولت در اجرای این 

پروژه به چه صورت بوده است؟
آزادراه غدیر با مشــارکت 30 درصــدی دولت و 70 
درصدی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( احداث 
شده اســت و قرارگاه مانند ســایر پروژه های خود، با 
هم افزایی و همکاری تعــدادی از پیمانکاران داخلی 
این حوزه توانست این پروژه را اجرا کند. امروز قرارگاه 
توان انجام صفر تا صد پروژه ها شامل تأمین منابع مالی، 

طراحی، اجرا و راه اندازی را دارد و این نشان از آن دارد 
که نگاه قرارگاه به سازندگی کشور باالتر از یک وظیفه 
و مأموریت و در حد یک رســالت اســت؛ از این رو 
 سعی قرارگاه بر این است که عالوه بر EPC به مسئله 

)F تأمین منابع مالی( نیز توجه خاص کند.

 BBBB یکی از پروژه های راهبردی دیگر در حوزه   
آزادراه هــا، پــروژه آزادراه اراک خرم آباد 
اســت. لطفا در خصــوص اهمیت این 

پروژه هم توضیح دهید.
یکــی از بزرگ ترین پروژه هــای راهبردی حمل ونقل 
جــاده ای که با هــدف روان ســازی ترافیک عمومی، 
ترانزیت کاال و اتصال کریدورهای شــمالی کشور به 

بندر امام خمینی)ره( در جنوب کشور اجرا شده، پروژه 
آزادراه اراک ـ خرم آباد است.این پروژه به صورت شش 
خطه شامل سه خط رفت و سه خط برگشت، به طول 
134 کیلومتــر و عرض 3۵ متر طراحی و اجرا شــده 
اســت که اتصال بین آزادراه اراک ـ سلفچگان ـ ساوه و 
خرم آباد ـ پل زال را برقرار می کند و در فاز نخست، 67 
کیلومتر آن حدفاصــل بروجرد تا خرم آباد بهره برداری 

شده است. 

 BBBB آیا این پروژه در حذف گردنه های پرخطر   
مسیر هم تأثیر داشته است؟

بله. با بهره بــرداری از این آزادراه، عــالوه بر افزایش 
شــاخص های ایمنی جاده ای، سرعت تردد نیز از 80 
کیلومتر به 110 کیلومتر افزایش یافته و روزانه بیش از 
20 هزار وســیله نقلیه در آن تردد داشته دارند و ضمن 
رفع گره هــای ترافیکی در محدوده شــهرهای اراک، 
بروجرد و خرم آباد از تداخل تردد شهری و برون شهری 
این منطقه جلوگیری شــود.افزون بر مــوارد مذکور، 
صرفه جویی سوختی در حدود 70 میلیون لیتر در سال 
معادل حدود 1200 میلیارد تومان انجام خواهد شد که 
این امر کاهش تولید آالینده ها و گازهای گلخانه ای به 
میزان 1۹6 هزارتن دی اکسیدکربن در سال را به دنبال 
دارد و عواید حاصــل از صرفه  جویی در کاهش زمان 
سفر در طول این پروژه، بالغ بر 130 میلیارد تومان در 
سال خواهد بود. همچنین کاهش طول مسیر به میزان 
30 کیلومتر و حذف گردنه های پر خطر، توأم با رعایت 
کامل استانداردهای روز دنیا، کاهش 43 دقیقه ای مسیر 
و ارتقای ضریب ایمنی را در طــول این آزادراه فراهم 

کرده است.

 BBBB مشــارکت قرارگاه ســازندگی خاتم و   
دولت در این پــروژه به چه میــزان بوده 

است؟
پــروژه آزادراه اراک ـ خرم آبــاد با همکاری شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشــور به 
نمایندگــی از وزارت راه و شهرســازی و قــرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به صورت مشارکت 60 
درصد به 40 درصد اجرا شــده و بازگشــت سرمایه 
طی یک دوره 20 ســاله پیش بینی شده است. احداث 
این آزادراه به صورت EPC شامل تمامی فعالیت های 
مرتبط با طراحی، تأمین مصالح و ســاخت بر عهده 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء است.

 BBBB با توجه به کوهستانی بودن منطقه آیا در   
پــروژه آزادراه اراک ـ خرم آباد، تونلی هم 

احداث شده است؟
بلــه. از ویژگی های منحصر به فرد این پروژه، احداث 

 به طول 6180 
ً
دو رشــته تونل رفت و برگشت، جمعا

متر، به عنوان بزرگ ترین تونل سه خطه آزادراهی کشور 
است که نقش میانبر را در مسیر بروجرد به خرم آباد ایفا 
می کند. این تونل ها بــا دارا بودن پارکینگ های توقف 
اضطراری و تجهیز به تمامی سامانه های الکترونیکی 
هدایت ترافیک، تهویه و اطفای حریق، سطح باالیی از 

ایمنی ترافیکی را ایجاد کرده اند. 

 BBBB بــا توجه بــه اینکه قرارگاه ســازندگی   
خاتم االنبیاء)ص( در اکثر پروژه های خود 
از نیروهای بومی منطقه استفاده می کند، 
در این پروژه میزان اشتغال زایی به چه میزان 

بوده است؟ 
میزان اشــتغال زایی در این پروژه حدود 2۵00 نفر در 
دوران احداث و 1۵0 نفر در دوره بهره برداری است و 
سعی شده تا حد امکان از نیروهای بومی و ساکن منطقه 

برای کار در این پروژه استفاده شود.

 BBBB یکی از پروژه های مهم این حوزه که قرارگاه  
اجرا کرده، پروژه آزادراه قم ـ مشــهد، یا 
همان پروژه حرم تا حرم اســت. لطفًا در 

زمینه اهمیت این پروژه توضیح دهید.
در کریدورهــای داخلی، مســیر ترانزیت غرب به 
شــرق و بالعکس به دلیل وجود شهر مقدس مشهد 
و همچنین ترانزیت کاال بین مرزهای شمال شرق و 
بنادر جنوب غربی همواره در طول سال از بار ترافیکی 
ســنگینی برخوردار است. این مســیر پس از ورود 
به شــهر مقدس قم، در جهت شمال به طرف تهران 
ادامه یافته و سپس به شرق کشور و شهر گرمسار تغییر 
مسیر می دهد که عالوه بر افزایش طول مسیر و زمان 
ســفر موجب افزایش ترافیک در مسیر قم  ـ تهران و 
همچنین ایجاد گره های ترافیکی در جنوب شــرق 
پایتخت می شــود. وزارت راه و شهرسازی به منظور 
رفع این معضل طراحی و ساخت مسیری جایگزین 
را در قالب پروژه عظیم آزادراهی در دستور کار خود 
قرار داد. این آزادراه به دلیل واقع شــدن بین دو شهر 
زیارتی قم و مشهد و وجود بارگاه ملکوتی حضرت 
فاطمه معصومــه)س( و حضــرت ثامن الحجــج 
علی بن موسی الرضا)ع( در ابتدا و انتهای مسیر به نام 

آزادراه حرم تا حرم نام گذاری شد. 

 BBBB ایــن پروژه چند کیلومتــر و دارای چند  
قطعه اســت و تاکنون چه مقدار از آن به 

بهره برداری رسیده است؟
ایــن آزادراه عظیم و راهبردی کشــور در بخش هایی 
از راه باستانی ابریشــم قرار دارد و از چهار استان قم، 
تهران، ســمنان و خراســان رضوی عبور می کند و در 
 
ً
بخش های مختلف با ویژگی هــای توپوگرافی کامال

متفاوتی از دشــت تا کوهســتان روبه روست. در حال 
حاضر، این پروژه شامل ســه قطعه می شود که قطعه 
اول آن، حــد فاصل شــهرهای قم ـ گرمســار به طول 
1۵2 کیلومتر از آزادراه قم ـ کاشــان آغاز شده و قبل از 
ورودی شهر گرمسار به بزرگراه تهران  ـ گرمسار متصل 
می شود. تأمین منابع مالی، طراحی، تملک و ساخت 
قطعه قم  ـ گرمسار از نیمه دوم سال 13۹1 با مشارکت 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( آغاز و در کمتر از 
دو سال در اسفند سال 13۹3 به بهره برداری رسید.دو 
قطعه دیگر از گرمسار به سمنان به طول 114 کیلومتر و 
سه راهی تربت به مشهد به طول 37 کیلومتر در حال 
اجراســت و با همت تالشگران این مجموعه در آینده 

نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. 

 BBBB آزادراه حرم تا حرم نسبت به مسیر سابق  
چه مزیت ها و برتری هایی دارد؟

آزادراه حرم تا حرم ســه خط عبور در هر سمت دارد 
و با آخرین استانداردهای روز دنیا احداث شده است. 
با بهره برداری کامل از این آزادراه عالوه بر کاهش 8۵ 
کیلومتری مسیر، سوانح رانندگی، مصرف سوخت، 
هزینــه ترانزیت کاال و مســافر و آلودگی پایتخت نیز 
کاهــش می یابد. همچنین اســتفاده از مســیر جدید 
موجب تســهیل در ترافیک بین شهرهای قم ـ تهران و 
ترانزیت کاال و مسافر از غرب به شرق کشور و بالعکس 

خواهد شد.

استفاده صد درصدی از توان و تجربه متخصصان داخلی، به کارگیری نیروهای بومی در اجرای پروژه ها، اشتغال زایی و همکاری با حدود ۱30 شرکت از بین جامعه پیمانکاری کشور تنها بخشی از دستاوردهای اجرای پروژه های 
آزادراهی با تالش جهادگران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( است. در همین زمینه گفت وگویی با مهندس بابک الرتی، مدیر احداث آزادراه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

پیشتاز در توسعه زیرساخت 
حمل ونقل

 »توسعه پایدار« مفهومی است که رشد و 
پیشرفتی همه جانبه و متوازن را برای تمام 
ابعاد جوامع انسانی در نظر دارد. این نوع 
توســعه، افزون بر توسعه و تعالی زندگی 
نسل حاضر، به حمایت از نسل های آینده 
در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و 
زیســت محیطی نیز توجــه دارد. یکی از 
ابزارهای مهم در تحقق توســعه پایدار، 
ایجاد زیرساخت های مناسب حمل ونقل 
اســت. این نوع زیرســاخت ها همچون 
حلقه ای است که سایر اجزای خدماتی، 
بازرگانی، صنعتی و کشاورزی را در حوزه 
ملــی و بین المللی به هــم پیوند می دهد 
و تأثیرات عمیقی بر رشــد و توسعه این 

بخش ها بر جای می گذارد.
نگاهی به سیاست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتــی بیان کننده این نکته اســت که 
تحقق بیشــتر بندهای ذکرشــده در آن به 
صورت مســتقیم یا غیرمستقیم منوط به 
توســعه زیرســاخت های حمل ونقل در 
سراسر کشور اســت که این امر نشان از 

اهمیت این عرصه دارد.
وجود شــبکه ایمن و سراسری راه ها 
عالوه بر اینکه ســبب توزیع عادالنه کاال 
و خدمات به تمام نقاط کشــور می شود، 
بهره مندی سراسر کشور از توان و ظرفیت 
اقتصادی را در پی خواهد داشــت که این 
امر موجب رونق اقتصادی و مشــارکت 
جمعی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصاد 

ملی خواهد شد.
در دیــد کالن نیــز تقویــت ارتباط و 
تعامالت اقتصادی با جهان، امری حیاتی 
به شــمار می آید که نیازمند شــبکه های 
ارتباطــی ایمــن و سراســری اســت تا 
صــادرات و واردات کاال و خدمــات با 
کشورهای دیگر به نحو احسن انجام شود.
خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه 
نیز بــا درک این مهم و بــا توجه به نقش 
آن در تقویت پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران وارد این عرصه شد و در حوزه های 
گوناگــون، از جملــه احــداث آزادراه، 
بزرگراه، خطوط ریلی درون و برون شهری، 
پل ها و تقاطع های غیرهمسطح، تونل های 
ترافیکی و قطار سریع السیر کارنامه زرینی 
از خود باقی گذاشته است. احداث ۹00 
کیلومتر آزادراه )معادل 38 درصد ظرفیت 
ساخته شده در کشور( و 2۵00 کیلومتر 
بزرگراه و راه اصلی )معــادل 13 درصد 
ظرفیت ساخته شــده در کشور( نشان از 

عظمت کار این مجموعه است.

مجید ترابی
 سرپرست روابط عمومی قرارگاه

 بیش از  بیش از ۵0۵0 درصد آزادراه ها درصد آزادراه ها
با تالش قرارگاه احداث می شودبا تالش قرارگاه احداث می شود

مدیراحداثآزادراههایقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(درگفتوگوباصبحصادق

مهم ترین پروژه ها

-- آزادراه حرم تاحرم آزادراه حرم تاحرم
) قم تا گرمسار() قم تا گرمسار(

  -- آزادراه اراک   ـ خرم آباد  آزادراه اراک   ـ خرم آباد 
- - آزادراه غدیرآزادراه غدیر

) کنارگذر جنوبی تهران() کنارگذر جنوبی تهران(
- -  آزادراه تهران   ـ ساوه  آزادراه تهران   ـ ساوه 

- -  آزادراه اهواز   ـ بندر امام آزادراه اهواز   ـ بندر امام
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حر انقالب اسالمی

فرمانده  هاشــمی،  سیدمجتبی 
جنــگ  نامنظــم  جنگ هــای 
تحمیلی، گردانی به اســم فداییان اســالم 
درســت کرده بود که چندیــن گروهان به 
نام های »شیران درنده«، »عقابان آتشین« و 
»آدم خوارها« داشت که گروهان آدم خوارها 
پــر از گنده الت هــا و اراذل و اوبــاش و 
خالف کارهای شــهرهای مختلف کشور 
بود. مجید گاوی، مصطفی ریش، حسین 
کره ای و اصغر شعله ور که هر یک پرونده ای 
در ارتکاب خــالف کاری مانند زورگیری، 
دزدی و اعتیاد داشــتند با اشــتیاق فراوان 
دوست داشــتند عضو این گروهان شوند. 
شاهرخ ضرغام، فرمانده گروهان این قماش 
بود و تالش می کرد راه درســت و آشتی با 
خدا را یاد گروهانــش بدهد. برای محک 
زدن دل و جرئــت تک تک آنان، مأموریت 
یورش به قلب نیروهای بعثی و آوردن درجه 
و اسلحه فرماندهان نظامی عراقی را تعیین 
می کرد، آنها هم برای اثبات خود به شاهرخ 
خان با ســر و گوش های بریده فرماندهان 
بعثی نزد فرمانده بر می گشتند. شاهرخ به 
پیشنهاد ســیدمجتبی گروه »پیشــرو« را 
تشــکیل داد که در ماه های آغازین جنگ 
تحمیلی کنــار رزمنده هــا کار اطالعاتی 
می کــرد و عراقی ها برای ســرش 11 هزار 

دینار عراقی جایزه تعیین کرده بودند.
به نقل از برادر شهید

شاهرخ ضرغام در یکم دی ماه 1327دیده 
متولد شد. شــاهرخ هیچ گاه زیر بار حرف 
زور و ناحق نمی رفت، دشــمن ظالم و یار 
مظلــوم بــود. 16 آذر 13۵۹ براثر اصابت 
گلوله به سینه اش به شهادت رسید. روز بعد 
تلویزیون عراق پیکر غرق خونش را نشــان 
داده بود و در حالی که سربازان عراقی کنار 
پیکرش هلهله می کردند، گوینده عراقی ها 
می گفت: »ما شاهرخ، جالد حکومت ایران 
را کشتیم و دیگر اثری از پیکرش پیدا نشد.«

 بیا و خانه دل را تکانی بده

انســان مسافر اســت. برای همین از همان 
ابتدا که رخت دنیا بر تن می کند تا آن زمان 
که رخــت برمی بندد، دارد بــرای خودش 
همسفری دست و پا می کند. چه بخواهد، 
چه نخواهد. انگار به او گفته اند تو مسافری و 
باید برای خودت رفیق و مونس و مصاحبی 
آماده کنی. همسفری از درون خودت؛ یعنی 
از خودت برای خودت همســفری بســاز. 
برای روز تنهایی ات. روزی که همه می آیند 
و می نشیند و فاتحه ای می خوانند و می روند. 
باید بــرای آن روز از میان دو همســفر یک 
کــدام را انتخاب کنی؛ یا آن یکی که می آید 
و می گوید»من عمل صالح تو هستم« یا آن 
دیگــری که می آیــد و می گوید: »من عمل 
قبیح تو هســتم«. یا صاحب الزمان)عج(، 
ترسم این است که رفیق قافله  عمرم، سیئات 
باشد و سیاهی این کتاب جانم، چرکنویس 
بدی ها. آقاجان بیا. بیا و این خانه دل را تکانی 
بده. بیا و دستی به زلف این دل حیران بکش. 

بیا که شما مظهر آیه تطهیرید.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

حضرت صدیقه طاهره)س( فرمودند: خداوند سبحان، ایمان و اعتقاد را برای طهارت از شرک و نجات از گمراهی ها 

بر مقّرر کرد و زکات )و خمس( را برای 
ّ
و شــقاوت ها قرار داد و نماز را برای خضوع و فروتنی و پاکی از هر نوع تک

تزکیه نفس و توسعه روزی تعیین؛و روزه را برای استقامت و اخالص در اراده، الزم دانست؛ و حّج را برای استحکام 

اساس شریعت و بنای دین اسالم واجب کرد.

بحاراالنوار، ج 43، ص ۹۱

ورش بندگان  پر
   صادقانه    

کسی که در انتظار معجزه است، بازنده ای بیش نیست. زندگی پر است از فرصت های منتهی به موفقیت، 
پر است از راه های رسیدن به خوشبختی و آرامش! راه برای قدم برداشتن است، نه برای نشستن و انتظار 

کشیدن! انسان ساکن، خموده و افسرده است و انسان پویا، معجزه را با خود به ارمغان می آورد.

 معجزه خودت باش
   صبحانه    

پرستار هنرمند خانم فهیمه حمیدی، در 
دو دفتر شعر به نام های »دلمشغولی های 
دختر جنــگل« و »عاشــقانه های دختر 
جنگل« اشــعار ســپید خود را به چاپ 
رسانده، که در این قسمت یکی از آن  اشعار 

زیبای این پرستار دلسوز را می خوانید.

خانه دوست...
الهی...

آنگاه که فرمودی بیا
قلبم تپیدن گرفت و در سینه تنگم جا نشد

آمدم با تمام تمنا و نیاز
با دلی پر از سوز و گداز

با دستانی که می لرزد
با سکوتی که فریاد می زند

و جسمی که تب دارد
بانک لبیک به ندای تو زدم
من به امید نگاهت پر زدم

و حال که نوبت رفتن است
قلبم اما با من نمی آید
به گمانم دور خانه ات
درون حجر اسماعیل

و یا حجراالسود
شاید هم رکن یمانی

جا مانده است
درون همهمه ای از

فریاد الله
در شبه قیامت صفا و مروه

در اقیانوس راز و نیاز
غرق شده است

در دریایی از سفیدی احرام
معبود من

تو برتر از آنی
که برای بهشت تو را بخواهم

و یا از ترس جهنم
رو به سوی تو کنم

تو را برای عشق می خواهم
برای خودت

برای بخشندگی و بزرگی ات
برای بودنت

دوستت دارم و دورت می گردم
معشوق من

آنگاه که بر بالین مرگ سر نهادم
چشمانی را باز کن که عاشقانه کعبه تو را

نگریست و گریست
و آنگاه  که فرشتگانت دست  بسته

مرا به سوی قعر دوزخ می برند
چشمانی عطا کن

که رو به سوی تو برگردانم
تا آخرین نگاهت بدرقه راهم باشد

و زبانی سخن گو که فریاد بزند
خدای من دوستت دارم

   کتیبه سبز    

»محمدعلی باوند« یکی از هنرمندان تصویرساز 
جامعه است که در زمینه تأثیر هنر و هنر درمانی بر 
روی افراد دارای سندرم داون فعالیت های بسیاری 
داشته است. به عقیده او هنر درمانی راهی برای 
ابراز بیــان و هیجانات فرد ســندرم داون فراهم 
می کند و وسیله ای برای برقراری ارتباط اوست. او 
با مادر خود خانم بهنوش کیانی شاد مجموعه ای 
تأســیس کرده تا بتواند از این راه مشکالت افراد 
ســندرم داون را کاهــش دهد. خانــم بهنوش 
کیانی شــاد، مدیر اشــتغال زایی و حرفه آموزی 
جوانان سندرم داون ایران است که از سال 1386 
مســئول مددکاری کانون  ســندرم داون ایران و 
معلم اخالق و تعامــالت اجتماعی و هم اکنون 
مشاور خانواده و مدیریت گالری کارداون است. 
مهندس محمدعلی باوند نیــز مدیریت ارتباط 
تصویــری )تصویرســازی( و بازاریابی جوانان 
ســندرم داون را برعهده دارد که از سال 13۹2 با 
کمک خانم پروین نظرآهاری )نکونظر( )رئیس 
هیئت مدیره( به فکر اشتغال زایی و حرفه آموزی 

برای جوانان درس خوانده و آموزش پذیر سندرم 
داون بودند و هم اکنون در مرکز تجارت جهانی 
فردوســی طبقه سوم سرای هنر با مدیریت مرکز 
تجارت آقای کالیی مشــغول فعالیتند. مدیریت 
مجموعه، غرفه ای را به رایگان و در جهت کمک 
و حمایت از این بیماران در اختیار این گروه قرار 
داده اســت. مجموعه »کارداون« کودکان درگیر 
ســندرم داون را تحت آموزش قرار داده و به آنها 
برای بهتر شدن شرایط زندگی کمک می کند. هنر 
به این کودکان فرصت اظهار افکار و احساسات 
خود و به اشتراک گذاشــتن آن با دیگران را داده 
است و مخالفت و نافرمانی ها را کاهش می دهد. 
با اســتفاده از برنامه علمی هنردرمانی، کودکان 
ســندرم داون از طریق هنر راهــی برای افزایش 
درک هیجانــات و رفتارها، توانایی های مکالمه 
و پیش بینــی موقعیت هــا در رشــد اجتماعی و 
مهارت هــای ارتباطی پیدا کرده و پیش رفته اند و 
هنر موجب افزایش کیفیت زندگی آنها شده است. 
از آنجایی  که کودکان دارای نشانگان داون به دلیل 

وجود مشکالت متعدد جسمانی روان شناختی، 
 بار روان شــناختی زیــادی را به والدین 

ً
معموال

خود تحمیل می کنند و نگهداری این کودکان در 
خانواده انجام می شود و به همین دلیل تغییرات 
ســاختاری، عملکردی و روان شناختی زیادی بر 
خانواده تحمیل خواهد شد، این کودکان به کندی 
تحول پیداکرده و نیازمند مراقبت و توجه بیشتری 
هستند. آموزش هنرهای تجســمی در بسیاری 
از مشــکالت کودکان به ویژه مشکالت مربوط 
به یادگیری آنها راهگشاســت. در واقع آموزش 
هنرهای تجسمی می تواند فرآیند یادگیری و رشد 
تمام مهارت های مرتبط با یادگیری را تسهیل کند. 
استفاده از انواع برنامه های هنری به ویژه هنرهای 
تجسمی، چون سفال و نقاشی می تواند به طرق 
گوناگون در بهبود مشکالت افراد سندرم داون و 
 
ً
افزایش کیفیت زندگی آنان مؤثر باشــد. معموال

بهتر اســت فعالیت های هنری چون موسیقی، 
نقاشی و سفالگری متناسب با نیازها و نقاط قوت 

و ضعف افراد سندرم داون باشد.

   گزارش    

کار داون  کاردان و کارگشا

توصیه می شود برای پذیرایی شب یلدا به جای غذاهای چرب و شیرین و پرنمک، 
مانند انواع شیرینی ها و آجیل شــور و تنقالت فاقد ارزش تغذیه ای، از میوه های 
تازه و مغزهای بی نمک )مانند پســته، بادام، فندق، بادام زمینی و سایر مغزهای 
غیر شور( استفاده شود. همچنین توصیه می شود مصرف میوه و خشکبار سالم با 
اعتدال صورت گیرد تا از بروز سوء هاضمه و دیگر مشکالت ناشی از پرخوری 
جلوگیری به عمل آید. با توجه به اینکه تنقالت و خوراکی های شب یلدا حاوی 
مقادیر زیادی کالری اســت؛ بنابراین الزم است به نکات تغذیه ای بیشتر توجه 
کنید. شیرینی ها، کاکائوها و شــکالت ها انرژی و چربی باالیی دارند، لذا بهتر 
اســت کمتر از آنها میل کنید. انار و هندوانه سرشــار از ویتامین C و موادمعدنی 
مانند پتاسیم هستند که خوب است. در این شب به علت مصرف تنقالت، میوه ها 
و آجیل ها بهتر است شام سبک سرو شود. به جای تنقالتی مثل چیپس، پفک و 
لواشــک از آجیل ها و مغزهای کم نمک و تفت داده نشده استفاده کنید. آجیل ها 
 بجوید که دچار ســوءهاضمه نشوید. مصرف مایعات به دفع بهتر مواد 

ً
را کامال

مصرفی در شب یلدا کمک می کند. میوه ها قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف 
شــود. فاصله بین صرف غذا و خوابیدن دو ساعت باشد. بیماران کلیوی مراقب 
مقدار مصرف مایعات باشــند و کمتر از هندوانه استفاده کنند. به بیماران دیابتی 
توصیه می شود که از برگه آلو و آلو خشک به جای توت خشک و کشمش استفاده 
کنند. افرادی که دارای تری گلیســیرید خون باال هستند، بهتر است از مصرف 

مغزهای چرب مانند پسته، بادام و گردو خودداری کنند.

    سالمت    

یلدا شب  پذیرایی 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه
ایجاد انس و الفت در خانه از وظایف مهم زوجین اســت؛ اما 
گاهی نیاز است که مرد در این زمینه نقش خود را بیشتر کرده و 

برای ایجاد گرمی و محبت رفتارهایی را پیش بگیرد.
گاهــی باید با دقــت تمام، همســرش را هنگام خانــه داری، کار در 
آشپزخانه یا بچه داری زیر ذره بین بگیرد تا ببیند چه ریزه کاری ها و ظرایفی 
را هنرمندانه انجام داده و چه زحماتی را متحمل می شود. این کار می تواند 
در قدردانی از زن و داشــتن توقعات منصفانه از وی و نیز درک او کمک 
شایانی به مرد کند. در نظر داشته باشید که حتما در تشکر  از او اعالم کنید 
 
ً
کــه گاهی بادقت، کارهای تو را زیر نظر دارم و متوجه می شــوم که واقعا

زحمت زیادی در منزل می کشی. به یکی دو نکته از کارها نیز اشاره کنید. 
مثال بگویید: دیدم که هــر روز صبح لباس فرزندمان را عوض می کنی و 
او را مرتب ســر میز صبحانه حاضر می کنی، یا لیوان ها را در گوشه کمد 

و استکان ها را در گوشه دیگر قرار دادی و چقدر این نظم تو زیباست... .
این جمالت اگر چه به نظر کوچک و بی اهمیت به نظر می رســد، اما 
به او انگیــزه و اطمینان می دهد، چون می فهمد که این گونه کارها و نظم 
و ترتیب به چشم شما می آید و قدردان زحمات او هستید. این روش، زن 
را بسیار دلگرم کرده و برای آینده و سختی های زندگی به او انرژی داده و 
عاشقانه به تالش خود در ساختن زندگی ادامه می دهد. گاهی اوقات هم 
در هنگام کمک کردن در کارهای خانه، از او بپرســید چگونه کاری را به 
انجام برسانید. یا وسایل را به چه صورت در کمدها یا یخچال بگذارید. 
زن ها دیده شــدن را با نهایت ظرافت دوست دارند و از اینکه مورد توجه 
 وقتی تالش های شان دیده شود. این نوع 

ً
باشند لذت می برند، مخصوصا

رفتار به فضای صمیمانه و گرم خانواده کمک خواهد کرد و او را در انجام 
بهتر و دقیق تر کارها سر ذوق می آورد.

   راه نرفته    

ظرافت در عشق ورزی
محمد مفیدی
مشاور خانواده
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