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نگاه

توطئهتلآویو

از آغاز جنگ دوم قره باغ بیــن آذربایجان و 
ارمنســتان در مهر ماه ســال 1399، مسئله 
آذربایجان مورد توجه افکار عمومی کشــور 
قرار گرفــت. از آن زمــان تاکنون تحوالت 
بســیاری در این عرصه اتفاق افتاده اســت 
که اگــر این تحــوالت به خوبــی رصد و 
 در تحلیل و قضاوت 

ً
بررسی نشــوند، قطعا

درباره موضوع کلــی و چالش آذربایجان به 
انحراف خواهیم رفت. بنابراین، برای تحلیل 
واقع بینانــه از کنش و واکنش های جمهوری 
آذربایجان،  باید چند نکتــه کلی را مد نظر 
قرار داد: دولت آقای الهام علی اف، متأسفانه 
برداشت غلطی از صحنه سیاسی منطقه دارد 
و با پیش فرض قــرار دادن اینکه جمهوری 
اسالمی ایران  در کشور آذربایجان نفوذ قومی 
و مذهبی دارد، ترس از هضم شدن در تمدن 
ایرانی سبب شــده تا راهبرد غیرت سازی با 
جمهوری اسالمی ایران را در پیش بگیرند؛ 
یعنی ماندگاری حکومت خود را در فاصله 
گرفتن از جمهوری اســالمی ایران تفســیر 
کنند. اگرچه هیچ نشــانه منطقی برای این 
موضوع ندارند و کافی است بدانیم که تنها 
حامــی بین المللی باز پس گرفتــن قره باغ 
جمهوری اسالمی ایران بوده که هم عملی و 
در خالل جنگ اول قره باغ و هم در مجامع 
بین المللی برآن صحه گذاشته است. افزون بر 
اینها، کمک های نقدی و بهداشتی ایران برای 
آذربایجان قابل چشم پوشی نیست.  بر اساس 
این جمع بنــدی غلط حاکمــان جمهوری 
آذربایجــان، غیریت ســازی بــا جمهوری 
اسالمی ایران از کتب درسی گرفته تا فضای 
سیاسی دنبال می شود که نمود آن را باز کردن 
مسیر برای صهیونیست ها باید دانست.  رژیم 
صهیونیســتی با توجه به حضور حزب الله 
لبنان در کنار ســرزمین های اشغالی و برای 
ایجاد موازنه تهدید بیش از 30 ســال است 
که تالش دارد در قالــب طرح های متعدد، 
آذربایجان را به محور تهدید علیه جمهوری 
اســالمی ایــران تبدیل کند. ایــن موضوع 
شواهد میدانی فراوانی دارد.  راهبرد دولت 
بایدن و البته جیره خــور منطقه ای آن، یعنی 
رژیم صهیونیستی، علیه جمهوری اسالمی 
ایران عبارت است از درگیر کردن جمهوری 
اســالمی ایران در جبهه هــای کوچک، اما 
گســترده. این راهبرد مؤلفه های گوناگونی 
دارد؛ از جمله حمالت سایبری، برهم زدن 
فضای اجتماعی و... . یکی از مؤلفه های این 
راهبرد در مواجهه با همسایگان است. آنچه 
برای رادیکال شدن رفتار جمهوری اسالمی 
ایران و طالبان در قضیه افغانســتان پیگیری 
می شد، در آذربایجان هم به شدت پیگیری 
می شود؛ به آن معنا که تالش آمریکا و رژیم 
صهیونیستی آن است که مسئله آذربایجان را 
به چالشــی جدی برای جمهوری اسالمی 
تبدیل کنند. هرچند سطح قدرت هیچ یک 
از همســایگان با جمهوری اســالمی قابل 
مقایسه نیست؛ اما چالش امنیتی در مناطقی 
کــه دارای مباحــث قومی و زبانی اســت، 
بسیار برای دشــمن اهمیت دارد. بنابراین، 
جمهوری اســالمی ایران باید راهبردی را 
در مقابل آذربایجان اتخاذ کند که از یک سو 
منافع ملی کشور تأمین شود و از سوی دیگر 
در جورچین چیده شده از سوی دشمن قرار 
نگیرد. بر همین اساس، پس از مطرح شدن 
بحــث داالن جعلی زنگزور کــه ایجاد آن 
تهدیدات جدی در حوزه های گوناگون برای 
کشور به شمار می آمد، با برگزاری رزمایش 
اقتدار خطوط قرمز تعیین شد و در عین حال 
تالش شد تا روابط با جمهوری آذربایجان، با 
حفظ عزت دو طرف ادامه یابد.  در موضوع 
سفارت نیز رویکرد جمهوری اسالمی ایران 
نیز بر همین مبناست و پیگیری موضوع را در 

اولویت خود قرار داده است.
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انقــالب اســالمی کــه از بزرگ تریــن 
رویدادهای تاریخی قرن بیستم است، تنها 
انقالب دارای آرمان تمدن ســازی و ایجاد بسترها و 
زمینه های رشد و تعالی برای سعادت نوع بشر است. 
اکنون انقالب اسالمی با وجود همه دشمنی های جبهه 
اســتکبار و دنباله های داخلی اش، چهل و چهارمین 
ســالروز پیروزی اش فرا رسیده و ملت ایران، خود را 
برای خلق حماسه ای بزرگ، تماشایی و شگفت انگیز 
در یوم الله ۲۲ بهمن ســال 1۴01 آماده می کنند. راز 
دشمنی های قدرت های سلطه گر در ۴۴ سال گذشته با 
انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران، به همین آرمان و 
هدف متعالی تمدن ســازی بر اساس عناصر سه گانه 

»معنویت«، »عقالنیت« و »عدالت« برمی گردد. 
جمهوری اســالمی و ملت ایران در چهل و چهار 
ســالگی انقالبش در نقطه  و موقعیتی قرار دارد که 
قدرت و قابلیت ایرانیان برای ساخت تمدن اسالمی 
بیش از هر زمان دیگری آشــکار شده است. اگرچه 
دشــمنان با جنگ نرم و تمرکز بر جنگ شناختی در 
کارزار جنگ ترکیبی خود علیه جمهوری اســالمی 
تالش به القای ناکارآمدی جمهوری اسالمی و نظام 
دینی با محوریت والیت فقیــه می کنند، ولی خود 

 برخالف آن 
ً
به درســتی می دانند که واقعیــت دقیقا

چیزی است که تصویرسازی کرده و تبلیغ می کنند. 
تصویرســازی و تبلیغ آنان برای گمراه ســازی نسل 
جــوان و بدبین کردن آنها نســبت به اصل انقالب، 
نظام والیی و مسئوالن کشور با هدف کاهش سرمایه 
اجتماعی جمهوری اسالمی است؛ اما نگرانی های 
دشمنان در واقع امر به دلیل موفقیت ها، کارآمدی ها 

و پیشرفت های جمهوری اسالمی است.
ملت ایران در دوران نظام دوقطبی و حاکمیت مطلق 
دو تفکر سوسیالیستی شــرق و لیبرالیستی غرب، 
پرچم اســالم را در انقالب خود بــه اهتزاز درآورد 
و بر خالف همه نظریه هــای انقالب و دیدگاه های 
جامعه شناســان غربی  و شــرقی، ایرانیان با همین 
پرچــم و تحت رهبری دینــی و الهی حضرت امام 
خمینی)قدس الله نفســه الزکیه(، انقالب اسالمی 
خود را به صورت معجزه آســا به پیروزی رساندند. 
رهبر کبیر انقالب اســالمی و بنیانگذار جمهوری 
اسالمی، از انقالب اسالمی به عنوان »انفجار نور« 
یاد کرده و آن را »معجزه قرن« نامیدند. این نگاه الهی 
حضرت امام)ره( نســبت به انقالب اسالمی را دو 

گروه با تمام وجود درک و فهم کرده اند: 
یک گروه کــه عمده ملت ایــران و جریان انقالبی 
هستند؛ با این فهم درست با همه توان پای انقالب 
ایستادگی کرده و برای ماندگاری و پیشبرد انقالب 
به سمت آرمان تمدن سازی اش تالش می کنند و از 
پرداخت هر نوع هزینه مالی، جانی و آبرویی در راه 

انقالب هیچ هراسی به خود راه نمی دهند. این گروه 
با نگاهی امیدوارانه مبتنی بر واقعیات، هیچ تردیدی 
نسبت به توانایی های ملت ایران و نظام والیی برای 
ساخت تمدن اسالمی به خود راه نداده، طبق سنت 
الهی آینده را از آن مؤمنان دانسته و در برابر تهدیدات 
و رجزخوانی های دشــمن، خود را مخاطب کالم 
ِهنوا َوال 

َ
حضرت حق قرار می دهند که فرمود: »َوال ت

نُتم ُمؤِمنیَن«.
ُ
وَن ِإن ک

َ
عل

َ
نُتُم األ

َ
حَزنوا َوأ

َ
ت

اما گروه دوم، دشمنان این انقالب و نظام جمهوری 
اســالمی و ملت بزرگ ایران هستند که با توجه به 
ماهیت انقالب اســالمی و آرمان تمدن سازی این 
انقالب و باور به توانایی های تمدن ســاز ایرانیان به 
دلیل سابقه و پیشــینه تاریخی، پای نابودی انقالب 
اسالمی و ساقط کردن جمهوری اسالمی و پایمال 
کردن استقالل و عزت ایران ایستاده اند و در این مسیر 

۴۴ سال است که دارند هزینه می کنند! 
در این نوشتار فرصتی برای فهرست کردن توطئه ها، 
فتنه ها و فشــارهای دشــمنان علیه انقالب اسالمی 
نیست؛ اما به اختصار می توان  گفت، انقالب اسالمی 
در ۴۴ سالگی خود در چه موقعیتی قرار دارد. انقالب 
اسالمی در دوران نظام دوقطبی شکل گرفت و پیروز 
شد. جمهوری اســالمی در برابر توطئه های شرق و 
غرب ایستادگی کرد و ملت ایران در دهه اول انقالب 
خود شــاهد به موزه تاریخ رفتن سوسیالیســم بود و 
اکنون جهانیان شاهد احتضار و روند میرایی لیبرالیسم 
و جابه جایی قدرت از غرب به آسیا پس از چند صد 

سال هستند. ســهم انقالب اسالمی و ملت ایران در 
ایــن جابه جایی مرکز ثقل قــدرت جهان از غرب به 
شرق، سهم اصلی و برتر است. قدرت آسیایی در حال 
شکل گیری، نظم نوین جهانی را رقم خواهد زد و در 
این نظم نوین تنها قدرت دارای آرمان برای سعادت 
بشر، جمهوری اسالمی با آرمان  ساخت تمدن نوین 
اســالمی بر پایه های معنویــت، عقالنیت و عدالت 
اســت. دوران سروری و خود برترپنداری غربی ها به 
پایان رسیده و جمالتی، چون باغ اروپا و وصله روی 
شــلوار لی آمریکایی ها هم دردی از غربی ها درمان 
نمی کند. دوران تمــدن غربی ها که تهی از معنویت، 
اخالق و عدالت بود، به پایان رسیده و فصل نوینی در 

تاریخ بشر در حال خودنمایی است.
 البته دشمنان به درستی متوجه این تغییرات بنیادین 
در روند تحوالت جهانی شده اند. وقتی نتانیاهو در 
پاسخ به پرسش خبرنگاری که می پرسد »مهم ترین 
کابوس اســرائیل چیســت؟« ســه بــار می گوید: 
»ایران، ایران، ایران!« و در پاســخ به پرسش »چرا 
ایران؟« می گوید »چون ایران در حال تبدیل شــدن 
به یک امپراتوری است!« معنایش این است که آنان 
فهمیده اند که جهان در حال تغییر اســت و به طور 
قطع هیچ قدرتــی قادر به جلوگیــری از روندهای 
تحول آفرین کنونی که با انقالب اسالمی آغاز شده، 
نخواهد بود و ملت بزرگ ایران، ملت برگزیده برای 
زمینه ســازی ظهور و ساخت تمدن اسالمی است. 

ان شاءالله

مصطفی برزکار
کارشناس سیاسی

راهپیمایــی ۲۲ بهمن در پیش اســت و ملت آماده 
می شوند تا بار دیگر در این تظاهرات سراسری برای 
چهل وسومین بار شرکت کنند. در طول این سال ها، 
تنها فراگیری کرونا توانست برای دو سال این تجمع 
ملی را تحت الشعاع قرار دهد؛ وگرنه توده های ده ها 
میلیونی ملــت در وضعیت های گوناگون، از برف و 
باران های شدید گرفته تا حمالت هوایی دشمن بعثی 
و تا تهدید ضدانقالب به قتل و ترور و... همواره در 
این صحنه حضور داشــته اند. درباره این راهپیمایی 

باشکوه به چند نکته باید توجه داشت:
1ـ راهپیمایی ۲۲ بهمن مهم ترین تجمع ملت ایران 
برای عهد بســتن با آرمانی بوده اســت که در بهمن 
سال 1357 متولد شد. عهدی که در قالب جمهوری 
اسالمی و قانون اساسی آن ظهور و بروز یافت و امروز 
در مســیر تحقق همان آرمان ها همچنان ادامه دارد. 
هر چند در این مسیر با مشکالت، مصائب، خطاها، 

سستی ها و کندروی هایی روبه رو بوده است. 
۲ ـ راهپیمایی ۲۲ بهمن مظهــر همدلی و وحدت 
کلمه یــک ملت اســت. ملتی که می خواســت و 
می خواهد آزاد و مستقل و باهویت باشد و این همه 
را با پیروی از آموزه های آخرین فرستاده الهی دنبال 
می کند. در این روز اختالفات باید کنار گذاشته شود 
و هیچ کس حق ندارد به نامی و نشانی، این همدلی را 

بشکند و همین راز دوام و بقای ۲۲ بهمن است. این 
روز فرصتی برای بازخوانی این بخش از وصیت نامه 
سیاسی ـ الهی بزرگ رهبر ملت ایران، حضرت امام 
خمینی)ره( است که فرمودند: »بی تردید رمز بقای 
انقالب اســالمی همان رمز پیروزی اســت؛ و رمز 
پیروزی را ملت می داند و نســل های آینده در تاریخ 
خواهند خواند کــه دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و 
مقصد عالی حکومت اسالمی؛ و اجتماع ملت در 
سراسر کشــور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و 

مقصد.«
3ـ راهپیمایــی ۲۲ بهمــن روز تجدیــد عهــد با 
بزرگمردانی است که در مسیر تحقق انقالب اسالمی 
ملت ایران همه چیز خود را فدا کرده اند! ایثارگران و 
شهدای عالیقدر انقالب اسالمی که تن و جان شان 
را فــدای آزادی مردم کــرده و با بزرگمرد تاریخ این 
سرزمین بیعت کردند که به گفته دوستان و دشمنان 
منصفش، تاریخ این ســرزمین رهبر و حکمرانی به 

عظمت او ندیده است.
۴ـ ویژگی ممتاز دیگر این راهپیمایی آن اســت که 
صاحبانی دارد و کسی نمی تواند آن را مصادره کند. 
هیچ حزب یا گروه سیاسی و غیرسیاسی نمی تواند 
مدعی شود که حاضران در این راهپیمایی به ما تعلق 
دارد. گروه های سیاسی در این معرکه خود قطره ای 
در میان سیل باشکوه ملتند و هر کس به این اقیانوس 
بپیوندد، پاک خواهد شــد و هر کــه دوری گزیند، 

ناپاکی و نجاست را برای خود حفظ خواهد کرد.

ـ راهپیمایی ۲۲ بهمن به همه مظلومان، محرومان 
و مســتضعفانی تعلق دارد که سختی ها و مشقات 
انقالب در طول این سال ها بیش از هر کس بر گرده 
ایشان سنگینی کرده است! همان هایی که هنوز پس 
از گذشت ۴۴ سال از انقالب در جنوبی ترین نقاط 
شهر زندگی می کنند و محروم تر از آنند که از یارانه 

بی نیاز باشند!
ـ همه آنهایی که ممکن اســت دل ُپری از عملکرد 
مســئوالن داشته باشــند و تصمیمات آنان موجب 
مشــقت و ســختی زندگی آنان شــده باشــد، اما 
مشکالت را تحمل می کنند و حاضر نیستند دشمنان 
از نقدهای شان سوءاستفاده کنند، صاحبان ۲۲ بهمن  

هستند.
ـ راهپیمایی ۲۲ بهمن به همه آنهایی تعلق دارد که با 
جان و مال شان از انقالب دفاع کرده اند. خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران که گوشه تن شان را صبورانه 
تقدیم این ســرزمین کرده اند و همچنــان پای کار 

انقالب ایستاده اند.
ـ راهپیمایی ۲۲ بهمن برای آنهایی است که ایران را 
یکپارچه می خواهند و از فرصت طلبان تجزیه طلب 
که ایران را چندپــاره می خواهند، بیش از چهاردهه 

است ابراز برائت کرده اند. 
ـ صاحبان ۲۲ بهمن آنهایی هســتند که از شکست 
تیم ملی فوتبال در جام جهانی غمگین شــدند و از 
پیروزی اش خوشــحال! آنهایی که اگــر دل پری از 
هرکســی در این حکومت داشته باشند، با خواندن 

ســرود ملی شــان قهر نمی کنند و با افتخار بر زبان 
می آورند و اینقدر بی غیرت نیستند که پرچم کشور 
اجنبی را باالی سر ببرند و از پیروزی اش خوشحال 

شوند.
ـ راهپیمایی ۲۲ بهمن برای همه  کســانی است که 
ایران را همدل و متحد می خواهند و آنقدر شرافت 
دارند که مطالبات شان را خودشان پیگیری کنند، نه 

آنکه به دست اجنبی بسپارند.
ـ راهپیمایــی ۲۲ بهمن به همه آن زنان دهه هفتادی 
تعلق دارد که شاید به ظاهر حجاب شان با مطلوب 
جامعه اسالمی فاصله دارد، اما حضور در پیاده روی 
اربعین را آرزو می کنند و نگاه به گنبد طالیی حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( چشمان شــان را بارانی 

می کند!
ـ راهپیمایــی ۲۲ بهمــن برای همــه جوانان دهه 
هشــتادی اســت، چه آنهایی که به خواندن سرود 
سالم فرمانده عالقه مندند! چه آنهایی که از آن سرود 
خوش شان نمی آید، اما قلب شــان به حاج قاسم و 
شــهدای وطن تعلق دارد و ذکر نام امام زمان)عج( 

را دوست دارند.
اضطراب از خلق حماســه بــزرگ ملت در ۲۲ 
بهمن، خواب را از چشم بی وطن های این زمانه ربوده 
اســت. در شــنبه پیش رو، همه صاحبان ۲۲ بهمن 
به خیابان خواهند آمد و چشــم همه »وطن فروشان 
بی وطن« را کور خواهند کرد و بیگانگان را در برابر 

اراده این ملت ناکام و منفعل خواهد کرد.

22 بهمن به خیابان می آیند! صاحبان 

پیروزی  انقالب اسالمی چهل وچهارمین سالگرد 
خود را در حالی جشن می گیرد که همه تالش های 
دشمنان این ملت برای بر زمین زدن آن ناکام مانده 
است. در طول این سال ها، دشمنان این ملت بارها 
از فرارسیدن پایان جمهوری اسالمی سخن گفته اند، 
اما بسیاری از آنان، خود به پایان حیات خود رسیده  
و آرزوی شکست نهضت اسالمی ملت ایران را به 

گور برده اند!
دهه فجر فرصتی برای بازخوانی دیروز و امروز و 
فردای جمهوری اسالمی است تا مشخص شود در 
کجای فرآیند تحقق انقالب قرار دارد و در کارنامه 
خود چه ثبت کرده است. برای پاسخ به این پرسش 

حداقل از سه نگاه می توان به قضاوت نشست.
 خوش بینانه به عملکرد 

ً
1ـ قضاوت اول، نگاه کامال

جمهوری اسالمی دارد؛ اینکه نظام اسالمی توانسته 
به همه اهداف خود در طول ۴۴ سال برسد و در این 
مســیر یکی پس از دیگری قله های مختلفی را فتح 
کنــد. در این نگاه، وضع کنونی کشــور با کمترین 
 
ً
مشــکالت مواجه است و آینده کشــور نیز کامال

روشن خواهد بود و بسیاری از نقدها و اعتراض ها، 
وارد نبوده و با واقعیت تطابق ندارد و محصول جنگ 

شناختی و رســانه ای است که دشمن برای بدنامی 
جمهوری اسالمی به راه انداخته است.

 بدبینانه و سیاه به آنچه 
ً
۲ـ قضاوت دوم، نگاه کامال

در طول این ســال ها گذشته، دارد. این رویکرد تنها 
تلخ کامی هــا را می بیند و آن را بــه همه عرصه ها 
تعمیم می بخشد. حکمرانی را در وضعیت بحرانی 
تصــور می کند و در پس بحرانــی، بحران دیگر را 
متصور می شــود! حکومت در گردابی فرو رفته که 
راهی برای برون رفت از آن وجود ندارد! این نگاه و 
هواداران او فقط امروز نیست که چنین اظهاراتی را 
ایراد می کنند، بلکه سالیان متمادی و شاید از همان 
ســال های ابتدایی دهه 1360 این اظهــارات را با 

ادبیات گوناگون تکرار کرده اند. 
 چشم انداز امیدوارکننده ای برای 

ً
این نگاه طبیعتا

جمهوری اسالمی نمی بیند و جز به القای ناامیدی 
و »ما نمی توانیم« مشــغول نیســت و این درست 
همان نگاهی است که دشمنان این ملت خریدار آن 
هستند و می خواهند آن را در جامعه بسط و گسترش 
دهنــد و از همه منادیان آن نیــز حمایت می کنند؛ 
خواه پرچم دار آن یک ضدانقالب سکوالر گریخته 
از کشــور باشــد یا یک اصالح طلب واداده یا یک 

عدالت خواه از آن سوی بام افتاده!
3ـ قضــاوت ســوم، برخاســته از نوعــی نگاهی 
واقع بینانه است که در کنار پیشرفت ها و موفقیت ها، 

به ناکامی ها و شکســت ها نیز توجه دارد. این نگاه 
نه آنقدر خوش بینانه است که هیچ نقطه سیاهی در 
کارنامه نبیند و همه مشکالت و ناکامی ها را توجیه 
کند و نه آنقدر ناامیدانه است که تنها یأس و سیاهی 
و انفعال به جامعه تزریق کند.این نگاه به خوبی هم 
به فرصت ها توجه دارد و هم به تهدیدها. هم قوت ها 
را می بیند و هم ضعف ها را شناســایی می کند و بر 
وجودشــان صحه می گذارد و از ترکیب چهارگانه 
فوق، وضعیت دیروز و امــروز و فردای جمهوری 

اسالمی را تحلیل می کند.
مبتنی بر این الگو، جمهوری اســالمی توانسته 
اســت به پشــتوانه قوت های درونی و فرصت های 
ایجاد شــده، بر ضعف های داخلــی و تهدیدات 
خارجی غلبه کــرده و گام به گام به اهداف خود در 
برخی عرصه ها دســت یابد، اما در برخی حوزه ها 
نیز کار گره خورده و انتظارات آنگونه که باید محقق 

نشده است.
مبتنی بر این نگاه، بدون شــک توان ملت ایران 
بر توان دشمنانش چربیده و توانسته است افزون بر 
تثبیت حکمرانی، در عرصه های گوناگون پیشرفت 
و توســعه گام های محکم و مؤثری بردارد و مفهوم 
استقالل را در عرصه های گوناگون گسترش دهد و 

در مسیر تحقق ایران مستقل و قوی قدم بردارد.
از این منظر راه های پیشرفت کشور به هیچ وجه 

بسته نیست و با وجود اینکه دشمن با جنگ تمام عیار 
سیاسی، اقتصادی، شناختی و نظامی به میدان آمده 
است، اما ملت ایران قوی تر از آن است که در برابر 

این صف آرایی تسلیم شود. 
این دیدگاه معتقد است، هر چند وجود مشکالت 
و ناکامی ها، فشارهایی را بر زندگی ملت وارد کرده 
است، اما این نمی تواند مانع آن شود که این ملت با 
اراده خود در پناه همدلی و بصیرت و تدبیر و تالش 
و اســتقامت به همه اهداف و آرمان هایش برســد. 
بنابراین، آینده روشن است و اهداف دست یافتنی، 

هر چند باید صبور بود و پرتالش و امیدوار.
اظهارات اخیر رهبر حکیم انقالب اسالمی در 
دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان ها به 
خوبی تعلق ایشان به رویکرد سوم را نشان می دهد. 

زاویه دیدی که باید به نگاه قالب جامعه بدل شود. 
 دیدگاهــی که مورد 

ً
و کالم آخــر آنکه اتفاقــا

هجمه تمام عیار دشــمن اســت، نــگاه انتزاعی و 
خوش بینانــه اول نیســت! بلکه این نگاه ســوم که 
برآمده از واقعیت هاســت، مورد تخریب و هجمه 
قرار گرفته است. نگاهی که می تواند در عین توجه 
به مشکالت، آینده را روشــن، قلب ها را پرامید و 
اراده ها را مصمم برای تغییر و تحول و ساخت ایران 
قدرتمند نگه دارد و روزهایی بهتر از امروز را برای 

این ملت رقم بزند.

یابی کارنامه انقالب سه منظر ارز
محمد گنجی

کارشناس سیاسی

محمد پناهی
کارشناس سیاسی
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 ابراهیم رضایی در گفت وگو
 با صبح صادق مطرح کرد

همکاریراهبردی
دوهمسایه

آقای والودین، رئیــس دومای دولتی یا 
رئیس مجلس روسیه به ایران آمد. سفر 
وی در جهت تقویت ارتباطات و روابط 
بین دو کشــور، به ویژه روابط پارلمانی 
بوده است. البته این سفر، سفر تک بعدی 
 پارلمانی نبــود؛ به همراه آقای 

ً
و صرفا

نایب رئیس دومای روســیه،  والودین، 
رئیس کمیته ها یا کمیسیون های دومای 
روســیه، رئیس کمیته بین الملل، کمیته 
بازار مالی، کمیته رقابت، کمیته انرژی، 
کمیته کشــاورزی و کمیته حمل و نقل 

گردشگری حضور داشتند.
در طــرف ما هم وزیر نفــت، به عنوان 
رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه، 
معاونان وزرای کشــاورزی، وزیر راه و 
معاون سازمان انرژی اتمی در این جلسه 

حضور داشتند.
در سالیان اخیر، بین دو کشور مبادالت 
از یک میلیــارد دالر در انتهای ســال 
۲0۲1 به ۴ میلیارد دالر رسیده است. 
هنوز عدد ســال ۲0۲۲ را ندارم، ولی 
انتظــار داشــتیم در ســال ۲0۲۲ از 6 
میلیارد دالر هم عبور کند. در جلســه 
حوزه انرژی پروژه هایی که بین دو کشور 
وجود دارد، هم بحث ســوآپ گازی و 
هم بحث پروژه نیروگاه ســیلی، پروژه 
واحد دو و ســه نیروگاه اتمی بوشــهر 
بررسی و تعهدات طرفین مرور شد. در 
حوزه حمل و نقــل پروژه هایی مثل راه 
آهن رشت- آستارا و راه آهن گرمسار-
اینچه برون، راه اندازی کشتی رو در خزر 
که از ملزمات امروز ماست، همینطور 
خط آهــن و احداث کریدور شــمال- 
جنوب برای جابه جایــی حداقل 100 
میلیون تن بار، بررســی شد. در بحث 
کشاورزی افزایش صادرات کشاورزی 
ما به روســیه و همینطور تأمین غالت 
مورد نیاز کشــور از مسیر روسیه مورد 
بررسی قرار گرفت. به تفاهمات خوبی 
در این جلسه رسیدیم. روس ها و رئیس 
مجلس روســیه اعــالم آمادگی کردند 
برای اینکه شــاهد افزایش صادرات از 
ایران به روســیه باشیم و نیازمندی های 

آنها را ما تأمین کنیم. 
 
ً
اگــر بخواهــم جمع بندی کنــم، اوال
رویکرد سفر آقای والودین یک رویکرد 
اقتصادی بود، اقتصــادی که به نفع هر 
دو کشور است. به نظرم  اولویت روابط 
ایران و روســیه تأمین زیرســاخت های 
الزم برای ارتباطات بین دو کشور است. 
ثانیا بخش خصوصی باید فعال شود و 
راه صادرات به روســیه را باز کند. سال 
۲0۲1 حدود یک میلیارد دالر صادرات 
به روسیه داشتیم و این عدد کمی است. 

دالری  میلیــارد   ۴0 ســرمایه گذاری 
روس هــا در صنعت گاز و نفت ما برای 
توســعه میادین و تأمین حل مسئله افت 
فشار برخی از چاه های گازی ماست که 
موجب رفاه و رونق برای هر دو کشور و 

ملت خواهد شد.

دیدگاه

   عکس و مکث   

شــلوغ ماننــد گذشــته / چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجــر در حالی 
شــروع به کار کرده اســت که عده ای آرزوی مختل شــدن برگزاری این رویداد را 
داشــتند و اما نه تنها این گونه نشد؛ بلکه این جشنواره بهتر و استانداردتر در 

تراز یک جشنواره انقالبی با استقبال مخاطبان در حال برگزاری است.

روزت مبــارک رهبر مهربانم/ جشــن تکلیف این دختــران دانش آموز یک مهمان 
خــاص داشــت و رهبر معظم انقالب میزبان آنان در حســینیه امــام خمینی)ره( 
در ایــام پربرکت ماه رجب و در شــب میالد امیرالمؤمنیــن علی)ع( بودند و این 

دختران این گونه روز پدر را به رهبرشان تبریک گفتند.

دهه هشــتادی های انقالبی/ اینها همان دهه هشتادی هایی هستند که 
خیلی ها برای ضربه زدن به انقالب به آنها امید بســته بودند، اما زلزله 
خوی نشان داد که تفکر انقالبی و جهادی و خدمت رسانی نسل به نسل 

منتشر و انتقال داده شده است.

نخبــگان  از  بــرن داخــل!/ معرفــی می کنیــم،  نابغــه، می گیــم  چشــم 
هشتگ زننده سایبری که نمی داند در هنگام خطر وقوع زلزله، نباید زیر 
ســقف رفت و اگر قرار بود برن داخل جایی، خانه های خودشان صحیح و 

سالم کنارشان بود و به مسجد نیازی نبود!

زمستان خاطره انگیز/ امسال زمستان، رحمت های آسمانی خدا بخش های 
بســیاری از کشــور را فراگرفتند و ارتفاع برف در برخی نقاط به ســه متر 
رسیده اســت! این بارش ها برای خیلی از قدیمی ها یادآور زمستان های 

سال های دور بود که شهرها تا مدت ها نشانه  هایی از برف داشتند.

اعتصاب و باز هم اعتصاب!/ بدترین اعتصابات در یک دهه گذشــته، سبب تعطیلی 
مــدارس، راه آهــن و بخش هــای گوناگون اقتصاد در انگلیس، این کشــوِر همیشــِه 
اعتصاب شــده اســت و این در حالی اســت کــه در کشــور خودمان حتــی تیراندازی 
ضدانقالبیون به رانندگان با شرف کشورمان هم آنها را مجاب به اعتصاب نمی کند!  

  مصاحبه  
مصاحبه »رابــرت مالی« نماینده آمریکا در امور 
ایران با برنامه »هارد تاک« شــبکه بی بی سی سه 
نکته تأمل برانگیز داشــت. او در مصاحبه با این 
برنامه گفت: »دیپلماسی هرگز به پایان نمی رسد، 
حتی در شــرایطی که ما ســرگرم اقدامات دیگر 
هستیم شــامل تحریم، اعمال فشــار، مقابله با 
اقدامــات ایران در منطقه و بســیج کردن جامعه 
جهانــی. مذاکرات غیرمســتقیمی را بــا ایران 
 اعالم کردیم که آماده ایم مذاکرات 

ً
داشتیم و علنا

غیرمستقیم را ادامه دهیم؛ اما در عین حال برای 
توقف اقدامات خشونت آمیز ایران یا محدود کردن 
برنامه هسته ای ایران تردید نخواهیم کرد. بنابراین، 

موضوع بر سر دیپلماسی یا سایر گزینه ها نیست؛ 
موضوعات با همدیگر پیگیری می شوند... ما به 
دنبال تغییر نظام نیســتیم؛ چون به نظرم به اندازه 
کافــی تجربیات غم انگیز برای مهندســی تغییر 

رژیم، به ویژه در خاورمیانه کسب کرده ایم.«
اینکه آقای مالی ادعا می کند به دنبال براندازی 
و تغییر نظام نبوده انــد، حتی برای خود مالی هم 
چیزی شبیه طنز اســت. در اینجا صحبت از دو 
مبحث است: »خواســتن« و »توانستن«. اینکه 
آمریکایی ها در ۴۴ سال گذشته تمام توان شان را 
برای براندازی گذاشــته اند و نتیجه نگرفته اند، با 
اینکه نخواسته اند، دو موضوع و مبحث متفاوت 
است. بنابراین، نکته اول که باید گفت و نوشت، 

این است که خواستید، ولی نتوانستید.
نکتــه دوم اینکه صحبت های رابــرت مالی را 
باید در کنار مواضع چند ماه گذشته سیاستمداران 
آمریکا گذاشــت تا سناریوی آنها را فهم کرد. برای 

نمونه، در بحبوحه اغتشاشات »کارین ژان پی یر« 
ســخنگوی کاخ ســفید گفت: »تمرکز واشنگتن 
اکنون روی وضعیت ناآرامی ها در ایران اســت، نه 
مذاکرات هسته ای.« از این نمونه مصاحبه ها در ایام 
اغتشاشــات از بایدن تا جان کربی و... زیاد داریم. 
این جلو آمدن ها و پا پس کشیدن ها را باید بر خط 
سینوسی اغتشاشات تعبیر و تفسیر کرد. آمریکایی ها 
در مواضع سینوســی هر گاه که به اغتشاشگران و 
براندازان امیدوار شده اند، مواضع رادیکال گرفته اند 
و آنگاه که ناامید شده اند، در مذاکره را نشان داده اند.

نکته سوم این است که ناامید شدن آمریکایی ها 
را با پالس های دیگر هم می توان ســنجید. پالس 
اول ســفر وزیر خارجه قطر به ایران بود. به پشت 
پرده ها و چیســتی پیام وزیر خارجه قطر هم اگر 
توجــه نکنیم، وقتــی به صراحــت او می گوید: 
»پیام آمریــکا را به ایران منتقــل کردیم«؛ یعنی 
اینکه آمریکایی ها پس از یک خلســه حاصل از 

اغتشاشــات به میز مذاکرات برگشــته اند و این 
همان مصداق دست از پا درازتر است. البته پالس 
دوم را باید از صحبت های »مسیح علی نژاد« در 
رسانه ســعودی »اینترنشــنال« گرفت. علی نژاد 
به صراحت گفت: »کاخ ســفید و دفتر مکرون و 
رهبران کشــورهای غربی از من می پرسند، االن 
انقالب شما تمام شده و کسی در خیابان نیست، 

پس چرا نباید به میز مذاکره برگردیم؟«
از این موضــوع بگذریــم؛ براندازهایی که با 
حرص و ولع به کمک آمریکا دل بســته و به پایان 
نظام فکر می کردند، امروز باید متوجه شــوند که 
برای آمریکایی ها بیشــتر از دلقک ســر جالیز  یا 
عروســک خیمه شــب بازی نبوده انــد. البته اگر 
حواله های دالری بگذارد که به این نتیجه برسند؛ 
چرا که اگر چاه اغتشاشــات برای آمریکایی ها آبی 
نداشــت، برای براندازان کاسه به دست نان خوبی 

داشت.

   دریچه    

نتوانستید ولی  خواستید 
یعقوب ربیعی

کارشناس سیاسی

»طرح مولدسازی« از جمله موضوعات پر حاشیه ای 
بود که هفته گذشته در فضای رسانه ای کشور مطرح شد  
و برخی جریان ها در رســانه علیه این موضوع شبهات 
بسیاری را مطرح کردند. برای بررسی ابعاد این موضوع 
با دکتر »علی قاســمی« کارشــناس ارشد اقتصادی  
گفت وگو کرده ایم. آقای قاســمی  در این زمینه با بیان 
اینکه تأمین منابع عمومی بودجه ساالنه کشور در تمام 
جهان از طریق چند منبع اقتصادی، از جمله »مالیات«، 
»صــادرات« و »واگــذاری مولدســازی دارایی ها« 
تأمین می شــود، گفت: »در سال های اخیر، با توجه به 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و مشکالتی، چون  
وصول مالیاتی، و همچنین فرار مالیاتی  که وجود دارد، 
بهره گیری از منبع سوم یا همان مولدسازی دارایی های 
دولت به منزله یکی از منابــع درآمدی دولت در نظر 

گرفته شده است.«
این کارشــناس ارشــد اقتصادی افــزود: »اگر 
بخواهیم از مولدســازی تعریــف دقیق تری مطرح 
کنیم، باید بگوییم که مولدســازی دارایی ها به این 
صورت است که دولت اموالی دارد که ارزش افزوده 
زیادی ندارد و نمی توانیم از آن کســب سود کنیم و 
بهره وری در بعضی شــرکت ها یا زمین و ساختمان 
پایین است یا در جاهایی هم بال استفاده است و در 
اینجا این اموال را برای بهره برداری و استفاده بهینه 
به بخش های غیر دولتی واگذار می کند. برای نمونه، 
چندین ســال اســت که از بعضی پروژه ها استفاده 
مطلوب صورت نگرفته است. دولت سامانه ای آماده 
کرده  و این اموال را شناسایی کرده و به منزله یکی از 

منابع درآمدی در ردیف بودجه لحاظ کرده است.«
دکتر قاسمی درباره چرایی نداشتن جسارت مدیران 
برای اجرای مولدسازی گفت: »نوسان در ملک و زمین 
زیاد است و در بعضی مواقع باید پاسخگوی نهادهای 
نظارتی باشند.« این کارشناس ارشد اقتصاد با تأکید بر 
اینکه مصوبه جدید برای حل این مسئله است، گفت: 
»مبنا بر این اســت که امســال یک ترکیب خاص که 
متولی این کار هم وزارت اقتصاد دارایی است، اموال 
را شناسایی کنند و با حضور منابع مختلف نظارتی و 
آنهایی که مرتبط هستند، این اموال به فروش برسد.« 
وی در ادامه درباره طرح مطرح شده این روزها گفت: 
»مورد دیگری که امسال انجام شد، مسئله اختیارات 
ویژه است که به استانداران دادند تا از مرکز تمرکززدایی 
شود. به این شکل که یک صندوق عدالت و پیشرفت 
باید درست شــود و به هر صندوقی در هر استان هزار 
میلیارد داده می شود و بقیه آن باید زیر نظر استانداران 
و نهادهای نظارتی که طراحی شده، انجام شود. به این 
صورت که اموال مازاد را بفروشــند تا بخشی از آن را 
به ســمت پروژه های نیمه تمام و بودجه های عمرانی 
ســوق بدهند. نکته قابل توجه این است که اموالی که 
در این فرآیند زمانی فروخته یا واگذار یا تهاتر می شوند؛ 
چون در واقع سرمایه بین نسلی هستند و باید با جدیت 
و مراقبــت این اموال در راســتای کاالهای عمومی و 
باالخره به نوعی اشتغال برسد، نباید درآمد آن در بودجه 
جاری یا در حقوق و مزایا اســتفاده شود. در واقع، این 
اموال  از لحاظ اقتصادی همپوشانی نسلی دارد و باید 
به سمت سرمایه گذاری های کالن پیش برود تا بتوانیم 

در آینده از همین سرمایه گذاری صورت گرفته، ارزش 
افزوده و ســود به دست بیاوریم که به چرخه اقتصادی 

کمک شود.
 زمین هایی که مازاد هســتند، تبدیل کردن 

ً
معموال

آنها به نفع فضای عمومی کشور است؛ مانند احداث 
پارک یا فضای سبز که به صورت بهینه می توان از این 
زمین ها اســتفاده کرد. در طرح مولدسازی، ثروت یا 
پولســازی صورت می گیرد. این پول ها باید در بخش 
کاالهای عمومــی یا صنایع باالدســتی و  پروژه های 
ملی صرف شود که در حوزه اقتصاد رونق ایجاد شود؛ 
مانند حمل و نقل، راهســازی یا آب رسانی که در آن 
سرمایه گذاری کم شــده است، با مولدسازی می شود 

آن را رونق داد و جبران کم کاری یا کم توجهی بشود.«
دکتر علی قاسمی در پایان اظهار داشت: »موضوع 
مولدسازی و تصمیمات جدید در این زمینه، دچار نگاه 
جریانی و سیاسی شده است و به این راهکاری که یکی 
از روش های برون رفت اســت، در رسانه خدشه وارد 
شــده و اینطور وانمود شده اســت که دولت در بحث 
مولدسازی دارایی ها هیچ موفقیتی نداشته است؛ لذا 
برای حل این مســئله کمیته ای را تشکیل داده  است تا 

بتواند این کار را انجام دهد.«
وی همچنین افزود: »بعضی از دوســتان و بخش 

هایی از جامعه این اقدام  را منفی می دانند و اینطور

 برداشــت می کنند که این کار حیف و میل و از دست 
دادن منابــع و منافع اســت که باید گفــت چون ابعاد 
نظارتی وجود دارد و از طرفــی دولت برای ادامه این 
پروژه ها به برخی از پیمانکاران بزرگ بدهکار است، 
می توان به صورت تهاتــر این کارها را زیر نظر هیئت 

نظارت به نتیجه مطلوب رساند.«
این کارشناس ارشد اقتصادی با تأکید بر ضرورت 
مراقبت ها و دقت هــای ویژه در اجرای مولدســازی 
گفت: »نباید از بخش های نظارتی غافل شویم. هر چه 
این طرح با دقت و مراقبت صورت بگیرد، بهتر است 
و مدل و نمونه ای می شود برای سال های آتی که بتواند 
کمک دولت برای انجام پروژه های دولتی باشــد! باید 
کمک کنیم که این طرح مانند سال های گذشته فقط به 
عنوان سرفصل بودجه نباشد و به مرحله عمل برسد.« 

یم ویکرد جناحی را کنار بگذار ر
بررسی  ابعاد موضوع مولدسازی به عنوان یک طرح ملی در گفت وگوی صبح صادق با علی قاسمی 
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 تقویم تاریخی انقالب اسالمی به رهبری 
و رهنمودهــای امــام خمینــی )ره( رقم 
خورد و همه امور کشور و جنگ تحمیلی 
با تدابیر ایشــان مدیریت شــد. اشخاص 
فراوان، احزاب و گروه های سیاسی بسیاری 
با رهبر انقالب همســو بودنــد؛ از جمله 
جامعه مدرسین حوزه های علمیه، جامعه 
روحانیت و ائمه جماعات مساجد، حزب 
جمهوری اســالمی،کمیته های انقالب و 
ســایر نهادهای تازه تأسیس که شخصیت 
شاخص و برجســته آنها »شهید بهشتی« 
بود. این جریان که به پیــرو خط امام)ره( 

معروف بود.
جریان دیگر کــه در مقابل این جریان 
قرار داشــت، چندان به اجرای دستورات 
اسالمی مقید نبود و همه تالش خود را به 
آنچه در جهان غرب با فرهنگ و اندیشــه 
لیبرالیسم غربی همخوانی داشت، معطوف 
کرده بود و به عبارتی متأثر از فرهنگ و تفکر 
غربی بود. این جریان شامل تمامی احزاب 
و گروه های سیاسی غرب گرا و غرب زده یا 
التقاطی با شــرق و غرب بود؛ برای نمونه 
می توان به جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب 
ملت ایران، گروهک تروریســتی منافقین 
و دسته ای از روشنفکران و مجموعه ای از 
گروه های کمونیستی و الحادی اشاره کرد 
که با یکدیگر هم صدایی داشتند. شخص 
محوری که این جریان بــه آن متکی بود، 
»ابوالحسن بنی صدر«، رئیس جمهور وقت 
بود کــه برخی از امور کشــور و نیروهای 
مسلح را در دست داشت. وی هنگامی که 
در منطقه و جبهه های جنگ موفقیتی کسب 
نکرد و به عبارتی فرماندهی او با شکست 
مواجه شد، سعی کرد هوادارانش یا آنهایی 
را که با او هم صدایی داشــتند، به مقابله با 
جریان خط امــام)ره( فراخوانده و آنها را 
ازمســیر اصلی نظام جدا کند؛ لذا تالش 
کرد تا فضای سیاسی کشور را به دوقطبی 
و در مقابل هم قرار دهد. بنی صدر همواره 
در تریبون هایــی که به دســت می آورد، به 
اختالفات دامن می زد یا از مسئوالن نظام، 
به ویژه مســئوالن دســتگاه های قضایی، 
مجلس و نخســت وزیر و سایر مسئوالن 
و نهادهای قانونی انتقــاد می کرد و آنها را 
با شــیوه تخریب کردن زیر سؤال می برد؛ 
نگاهــی به ســخنرانی های او در روزهای 
17شــهریور 1359، روز عاشورا و به ویژه 
در روز ۲۲ بهمن 1359 در میدان آزادی، 
این موضوع را ثابت می کند. بنی صدر در 
روز ۲۲ بهمن 1359 که جمعیت انبوهی 
به دلیــل بزرگداشــت ســالروز پیروزی 
انقالب در میــدان آزادی اجتمــاع کرده 
بودند، گفت: »فقدان امنیت قضایی، وجود 
مراکز تصمیم گیــری، اقدامات خودکامه 
و عالوه بــر آن، رواج روش ترور و بعضی 
از روش های نادرســت دیگر، عاملیت و 
حاکمیــت دولت را در بســیاری نقاط به 
خطر انداخته اســت. به شما مردم نسبت 
به نبــود امنیت اعالم خطر می کنم.« او در 
این ســخنرانی ها حداکثر سعی خود را به 
کار می گرفت تــا روحیه ملی، انقالبیون و 
جریان خــط امام)ره( را متزلزل کند، همه 
اینها مطلبی بود که بنی صدر و هوادارانش 

را به مقصود خودشان نزدیک می کرد. 
فضای عمومی جامعــه به اندازه کافی 
ناآرام شده بود و سعی می شد امید مردم در 
نظام و دولت به ناامیدی تبدیل شود که البته 
تا حدی به سرخوردگی و نارضایتی کشانده 
شــده بود و صدای بســیاری از انقالبیون 
را درآورد که در مباحث بعد به آن اشــاره 

خواهیم کرد.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

شاهان پهلوی، پادشاهانی بی هویت و 
دست نشانده بودند که حتی اربابان شان 
نیز در روزگار تنگدستی حاضر به حمایت از آنان 
نشدند. رضاخان که با تهاجم بیگانگان تسلیم را 
به مقاومت ترجیح داد و سرنوشت کشور و مردم 
را به اشــغالگران در جنگ جهانی دوم سپرد و 
خود سرنوشتی بهتر از حبس و مرگ در جزیره 
موریــس نیافت. محمدرضا نیــز همچون پدر 
هنگامی که فرار را بر قرار ترجیح داد، آنچنان در 
خارج از کشــور آواره شــده بود که هیچ یک از 

اربابان و دوستانش حاضر به پذیرش او نبودند. 
»هامیلتون جوردن« رئیس ســتاد انتخاباتی 
جیمــی کارتر، رئیس جمهور اســبق آمریکا در 
کتابی با عنوان »بحران« حادثه تسخیر سفارت 
آمریکا در تهــران و بازتاب آن در هیئت حاکمه 
آمریکا و همچنین تأثیر حضور شاه در آمریکا بر 
تشدید این بحران را شرح داده است. هامیلتون 
در کتاب خود به تالش گســترده دولت آمریکا 
برای پیدا کردن جایی که حاضر به تحویل شــاه 
و خانواده اش باشــد، اشــاره می کند تا بتواند از 
تأثیرات مخرب حضــور وی در آمریکا رهایی 
یابد. دولت آمریکا ســرانجام موفق می شــود 
از بین بیش از 180 کشــور جهــان، جمهوری 
کوچک پاناما را در آمریکای التین بیابد. دولت 
این کشــور حاضر شــده بود زمان حل مسئله 
گروگان گیری، شــاه را تحمل کند. »هامیلتون 

جوردن« می نویسد:
»روز 11 دســامبر 1979 )۲0 آذر 1358( 
رئیس جمهور کارتر مرا خواست. او به من گفت 
»هامیلتون، ما با یک مسئله جدی روبه رو هستیم. 

امروز صبح ونس )وزیر امور خارجه آمریکا( در 
مورد محل های احتمالی برای ســکونت شــاه 
به من گــزارش داد. ما با تمام کشــورها تماس 
گرفته ایم و هیچ نتیجه ای عایدمان نشده است. 
تنها ســادات موافقت کرده اســت او را بپذیرد 
و پــس از اینکه من با »قربان« ]ســفیر مصر در 
آمریکا[ و »مبارک« )معاون رئیس جمهور مصر( 
صحبت کردم، متقاعد شــدم که این کار برای 
سادات تولید دردسر خواهد کرد. امتناع مکزیک 
برای صدور اجازه بازگشــت به شاه کار را برای 
 این 

ً
سایر کشورها دشــوارتر کرده است. حتما

کشورها فکر می کنند که اگر مکزیک از پذیرفتن 
شاه وحشت دارد، چرا آنها این کار را بکنند.« )به 
نشانه تأیید ســرم را تکان دادم و حرفش را تأیید 
کردم.( کارتر ادامه داد: »هیچ یک از کشورهای 
اروپایی که شــاه مایل اســت به آنجا سفر کند، 
حاضر به پذیرفتن او نیستند. اکثر این کشورها به 
نفت ایران وابسته اند و در تهران سفارت دارند. تا 
موقعی که شاه در آمریکا باقی بماند، من امکانی 

برای آزادی گروگان ها نمی بینم.«

بی وطن شاه 
   دهلیز    

مروری بر  خودباختگی دو دیکتاتور پهلوی
از قرن سیزدهم میالدی به بعد، به تدریج اروپایی ها 
با تمدن شرق  آشنا شدند. این آشنایی از روش های 
گوناگونــی ایجاد شــد که یکــی از مهم ترین آنها 
سفرنامه هایی بود که تاجران و مسافران شرق، پس 
از بازگشت منتشر کردند؛ انتشار سفرنامه هایی که از 

آبادانی و ثروت مشرق زمین حکایت داشت.
یکی از متونی که در ایجاد و گســترش این تب 
ماجراجویی دریایی مؤثر بود، سفرنامه »مارکوپولو« 
اســت. مارکوپولو )1۲5۴-13۲۴(، پسر »نیکولو 
پولو« تاجر ونیزی به ظاهر در هفده سالگی به همراه 
پدر راهی مشرق زمین افسانه ای آن عصر شد و در 
ســال 1۲95 میالدی، به موطن خود بازگشت. او 
در ســال 1۲96، در اثنای جنگ ونیز و جنوا گرفتار 
و سه ســال زندانی شــد و در زندان جنوا با فردی 
به نام روســتیچلو دوست شــد. به نظر می رسد، 
سفرنامه منســوب به پولو، تقریرات وی در زندان 
به روستیچلو است. سفرنامه مارکوپولو نخستین بار 
در سال 1۴67 به زبان ایتالیایی و در سال 1۴77 به 
زبان آلمانی در نورنبرگ منتشــر شد. این کتاب در 
دوران سفرهای کلمب، کابوت و گاما نقشی مهم در 
ایجاد اشتیاق به سوی مشرق زمین داشت؛ تا آنجا 
که کابوت پس از بازگشت از جزیره نیوفاوندلند، در 
گزارش سفر خود به پادشاه انگلیس، مدعی شد به 

»سرزمین خان اعظم« رسیده است!
این ســفرنامه تــا زمان انتشــار کتــاب خانم 
»فرانســیس وود« در ســال های اخیر، متنی معتبر 
تلقی می شــد؛ هرچند برخی پژوهشگران، مانند 
»پیتر هابکرک« اصالت آن را رد می کردند. در همه 
این دوران، ســفرنامه مارکوپولو مهم ترین سند در 
زمینه آشنایی اولیه و جدی اروپایی ها با چین، به طور 

اخص و مشرق زمین، به طور اعم تلقی می شد. در 
این ســفرنامهـ  که بر مبنای آن فیلم های سینمایی، 
ســریال های تلویزیونی و کارتون های ویژه کودکان 
ساخته شده استـ  ادعا می شود که گویا مارکوپولو، 
مورد عالقــه »قوبیالی قاآن« امپراتــور چین قرار 
گرفت و از سوی او به مأموریت های مهم داخلی و 
خارجی، از جمله به ایران و برای همراهی عروس 
دربار چین به دربار ارغون رفت و سرانجام، پس از 
هفده سال اقامت در دربار چین، در سال 1۲95 از 

راه ایران و ارمنستان به ونیز بازگشت.
خانم وود، سرپرست بخش چین در »کتابخانه 
بریتانیا« در پژوهش مستند خود ادعاهای سفرنامه 
پولو را مردود می شمارد و می نویسد که وی هرگز از 
خاک سرزمین عثمانی قدمی فراتر نگذاشته است. 
اطالعات مندرج در سفرنامه مارکوپولو افسانه هایی 
اســت که وی از تجار ایرانی و عرب در قسطنطنیه 
شــنیده و شاخ و برگ هایی شــگفت بر آنها افزوده 
است. عجیب اســت که در ســفرنامه مارکوپولو 
هیچ اشــاره ای به دیوار چین نیســت و عجیب تر 
اینکه در هیچ  یک از اســناد فراوان به جای مانده از 
 با آنها آشــنایی 

ً
چیــن آن عصر، که خانم وود طبعا

کامل دارد، نامــی از این تاجر ونیزی، که به ادعای 
سفرنامه، محبوب قوبیالی قاآن بود، دیده نمی شود. 
این در حالی اســت که مورخــان آن زمان چین به 
ســفرا و جهانگردان متعددی که به پکن آمده و به 
حضور امپراتور بار یافته اند، اشارات مکرر و دقیق 
کرده اند. با شناخت فضای فرهنگی سده شانزدهم، 
این فرضیه به ذهن متبادر می شــود که آیا سفرنامه 
مارکوپولو در این فضــا و برای دامن زدن به عطش 

دستیابی به گنج های مشرق زمین جعل نشد؟!

   حافظه    

سلطه  سفرنامه 
مروری بر چگونگی  تسلط  اروپاییان بر جهان

تقویم انقالب
مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

خیابان در  پراکنده  اسلحه های 
بررسی سناریوی براندازی جمهوری اسالمی ـ 3

پــس از ســقوط رژیم پهلــوی و تســلیم ارتش 
شاهنشــاهی در بهمــن 1357، کالنتری هــا و 
پادگان های نظامی به تسخیر انقالبیون افتاد. در این 
بین، حجم باالیی از انواع ســالح های نظامی در 
جامعه پخش شد که خود عامل مهمی در گسترش 
ناامنی و خشونت به شمار می آمد. طبیعی بود که 
پس از پیروزی انقالب، برای حفظ آرامش کشور 
و کاســتن از خشــونت و ناامنی، دولت خواهان 
تحویل سالح ها شود و این خلع سالح شامل همه 
گروه های سیاسی نیز شود. آقای هاشمی رفسنجانی 

در شرح این وضعیت در خاطراتش می نویسد: 
»تا چندیــن روز پس از پیروزی انقالب، هنوز 
تیراندازی و تا حــدودی ناامنی در تهران و برخی 
از شــهرهای بزرگ ادامه داشت و حتی حمله به 
اماکن دولتی، ورود غیر مجاز به منازل اشخاص، 
هرج و مرج های خیابانی و زد و خوردهای پراکنده 
دیده می شد و گفته می شد در روزهای درگیری ۲1 
و ۲۲ بهمن، برخی از مردم و بعضی از گروه های 
سیاسی، اسلحه های بسیاری راـ از هر جایی که به 
دست شان رسیده بود، مثل پادگان ها و کالنتری هاـ 
برده بودند و گزارش های اولیه حاکی از آن بود که 
بیش از 300 هزار قبضه اســلحه در دست مردم 
عادی اســت... به هر حال، در چنین شــرایطی 
طبیعی بــود که حفظ امنیت توســط کمیته ها، به 
صــورت کامل، امری دشــوار و حتی غیر ممکن 
به نظر برســد. به همیــن دلیل، به نظــر ما خلع 
ســالح عمومی یک ضرورت بود؛ هر چند همین 
گروه های سیاسی که دارای واحدهای شبه نظامی 

بودند، با آن مخالفت می کردند.« 
در ایــن میان، برخی ســازمان های نظامی، از 
جمله »ســازمان مجاهدین خلق« به طور خاص 
فعالیت خود را برای جمع آوری سالح آغاز کرده 
بودند. »رضا کیوان نژاد« یکی از اعضای سازمان 
مجاهدین درباره هدف سازمان از تجهیز و ذخیره 
ســالح در روزهای ابتدایی انقالب می گوید: »با 
اوج گیری و حاد شدن کامل جریانات در روزهای 
پیروزی انقالب، خط ســرقت سالح و مهمات به 
 
ً
وسیله افراد ســازمان پیاده گردید. این خط عمدتا
به وســیله مرکزیت که آن موقع تشــکیل شده بود 
از مســعود رجوی، موسی خیابانی، علی زه کش، 

مهدی ابریشــمچی و عباس داوری بود... تحلیل 
این مسئله به وسیله مرکزیت این بود که از آنجا که 
رشــد تضادهای دو جریان در نهایت به خشونت 
گراییده و با ســالح حل می شــود، لذا باید برای 
این برخــورد آماده گردید.« آیت الله محمد یزدی 
نیز طی خاطره ای نقل می کند: »من یکی از افراد 
منافقیــن را فراخواندم و در راهروی منزل مان با او 
به طور خصوصی صحبت کردم و هدف سازمان 
مجاهدین را از جمع آوری و اختفای سالح جویا 
شــدم. در خالل جواب هایی که آن شخص به من 
داد، پی بردم که آنها قصد دارند راه خودشان را از 

راه امام و روحانیت جدا کنند.« 
در این وضعیت، جمع آوری سالح به اولویت 
نظام اسالمی بدل شد و حضرت امام)ره( بارها به 
این ضرورت اشاره کردند. از جمله با صدور پیامی 

با صراحت اعالم داشتند:
»ملت شــریف و مبارز ایران! الزم اســت به 

تذکرات زیر توجه فرمایید:
1ـ اســلحه هایی کــه به دســت مردم افتــاده، از 
َحدی حق خرید و 

َ
بیت المال مسلمین اســت و ا

فروش آنها را ندارد؛ و تصرف در آنها بدون اجازه 
مقام مسئول، حرام و موجب ضمان است.

۲ـ اســلحه و آنچــه از امــوال دولت در دســت 
 یا توسط امام جماعت 

ً
اشخاص اســت، مستقیما

یکی از مساجد، به کمیته مخصوص که از طرف 
نخســت وزیر تعیین شده اســت، تحویل دهند و 

قبض رسید بگیرند. تخلف حرام و موجب تعقیب 
است.

3ـ کسانی که اسلحه به دست آنان است و تحویل 
نمی دهند، بر عموم ملت است که مراقبت از آنان 

کنند و آنان را به همان کمیته معرفی نمایند.
۴ـ از تیراندازی های بی مورد و هدر دادن فشنگ ها 
 احتراز کنید که موجب نارضایتی مردم و 

ً
شــدیدا

اتالف اموال عمومی است.
5ـ هر کسی به یکی از اماکن دولتی یا غیر آن حمله 

کند، مورد تعقیب واقع می شود.
6ـ مــردم موظفنــد از حملــه به شــهربانی ها و 
کالنتری هــا و ژاندارمری ها و پادگان های ارتش و 
اماکن دولتــی و ملی و کاخ ها جلوگیری کنند و با 
برادران نیروهای هوایی و زمینی و دریایی و ســایر 
قوای دولتــی برادرانه رفتار نمایند که آنان به ملت 

پیوسته اند.
اســالمی  جنــود  ایــران،  محتــرم  اهالــی 
ه  تعالی فرجه( نگذارید اســلحه 

ّ
ولی امر)عجل الل

به دست مخالفان اسالم بیفتد؛ فرصت به دشمنان 
خدا و ملت ندهید. 

ــه  و برکاته. / )15 
ّ
والســالم علیکم و رحمة الل

ــه  
ّ
ربیــع االول 99/ ۲۴ بهمــن 1357(/ روح الل

الموسوی الخمینی« 
اما همیــن اقدام طبیعی و ضروری که هر عقل 
سلیم و هر طرفدار امنیت و آرامش در جامعه آن را 
تأیید می کرد، به مذاق برخی جریان ها و گروه های 

سیاسی خوش نیامد! این گروه ها که خود را مستثنی 
دانســته و برای خود جایگاه خاصی قائل بودند، 
حاضر نبودند ســالح های خود را تحویل دهند! 
ســازمان مجاهدین خلق به جــای لبیک گویی به 
امام)ره(، چند روز بعد آیین نامه ای را برای حمل و 
نگهداری سالح منتشر کرد و هدف از مسلح بودن 
را برقراری صلح در جهان اعالم کرد. در همین ایام 
)5 اسفند 1357( »مســعود رجوی« در دانشگاه 
تهران حاضر شد و طی سخنانی برای حاضران به 
نوعی اولین موضع گیری رسمی سازمان در برابر 

انقالب را مطرح کرد. وی مدعی شد: 
»انقــالب ما ناقص و ناتمام و رو به افول خواهد 
بود مگر اینکه:... هیچ گونه تضییق نظامی و سیاسی 
برای انقالبیــون اصیل وجان بر کف کــه از قدیم 
می جنگیده اند به وجود نیاید... . به طور مشــخص 
بوی ایجــاد انواع تضییقات بــرای نیروهای اصیل 
انقالبی جان بر کف که از قدیم هم می جنگیده اند... 
چه بسا فراهم باشد. منظورم انقالبیون پیشتاز است. 
بون  رَّ

َ
به قول قرآن السابقون السابقون که متأسفانه ُمق

دون هســتند. یعنــی به رهبری  نیســتند، بلکه ُمَبعَّ
نزدیک نیستند، بلکه دور هستند... مبادا تجاربی که 
در یکی از کشــورهای عرب همسایه مان داریم، در 
اینجا تکرارشود: مسئله  گارد ملی، حرس القومی، 
و بعد شــکار انقالبیــون و خلع ســالح آنها. البته 
بی تردید روشــن اســت که آنهایی که در سیاه ترین 
سال ها می جنگیدند، هیچ وقت از آرمان های خود 
دست نخواهند کشید... آیا جلوی آنها را که آمده اند 
جان شــان را فدا کنند به خاطر آرمان های شان، آیا 
جلوی این را قدرتی هست که بگیرد؟ کدام قدرت؟ 

قدرتی هست که مانع جهاد بشود؟ هرگز!« 
ادبیــات کالم فــوق به خوبــی خودکامگی و 
خودشــیفتگی این جریان را آشــکار کــرده و به 
صراحت نظام را تهدید می کند که تســلیم قوانین 
جمهوری اسالمی نخواهند شــد! در همین ایام، 
حضرت امام)ره( ضمن برحذر داشــتن مردم از 
تعرض به نیروهای نظامی و انتظامی اظهار داشتند: 
»باید به مراکز شــهربانی و ژاندارمری و ارتشــی 
حمله نشــود؛ اینها دیگر برگشــته اند و از خود ما 
هستند. ارتش و ژاندارمری و ارتشی حمله نشود؛ 
اینها دیگر برگشته اند و از خود ما هستند. ارتش و 
ژاندارمری و شهربانی از خود ما هستند؛ تمام قوای 
انتظامی از ما و ما از آنها هستیم؛ همه هوادار اسالم 

هستیم.« 
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دین

امروزه، انسان ها در مواجهه با هزاران هزار پیام و 
محتوایی قرار گرفته انــد که هر روز از طریق انواع 
رســانه ها به آنها مخابره می شود و در میان یورش 
سیل آسای داده هایی که فرصت پردازش و تحلیل 
آنها وجود ندارد، به موجوداتی بی دفاع و آسیب پذیر 
مبدل شده اند. آنچه در این میان بسیار مهم به نظر 
می رسد، نقش و تأثیر رسانه ها بر سبک زندگی و 
نوع نگرش مخاطبان است. پیوست های فرهنگی 
هریک از پیام های مخابره شــده در این رسانه ها 
چنان بی حد و مرز است که امروزه فرهنگ جوامع، 
به ویژه جوامع جهان سوم و در حال توسعه، متأثر 
از این پیام های هدفمند شده و دستخوش تحوالت 
اساسی است، چنانکه میزان نقش پذیری افراد از 
مفاهیم این رســانه بیش از سایر ابزارهای تربیتی 
اســت. رســانه ها ابزاری تأثیرگذار بر مخاطب 
هســتند که با توجه به ماهیت و نقشــی که در امر 
اطالع رســانی و انتقال پیام دارنــد، در دوره های 
گوناگون توانسته اند تحوالت بسیاری را در جوامع 
داشته باشــند. یکی از مهم ترین تأثیرات رسانه ها 
و القای مفاهیم به روش غیر مســتقیم است. تأثیر 
غیر مستقیم چه بسا در جذب و دفع مخاطب نقش 
مهم تــری را ایفا کند. در جهاد تبییــن باید از این 

ظرفیت عظیم نهایت استفاده را برد. 
نکته مهــم دیگری کــه در بررســی کارکرد 
رسانه های در خدمت قدرت های مادی امروزی، 
مانند آمریکا و صهیونیسم جهانی باید به آن توجه 
داشــت، تغییر ماهیت و کارکرد رسانه هاســت. 

رسانه های امپریالیسم ساخته از نقش واسطه ای و 
اطالع رســانی بی  طرفانه به مردم فاصله گرفته و به 
مثابه ابزار جنگ  شناختی دشمنان، به ویژه نسبت 
به انقــالب و نظام اســالمی الهام بخش ما عمل 
می کننــد. از این  رو، باید اول این رســانه و تغییر 
ماهیتش را شناخت و در ادامه با افشاگری اهداف 

و برنامه های آنها را خنثی کرد.  
رهبر معظم انقالب درباره استفاده از شیوه های 
غیر مســتقیم در مــورخ 1381/11/15 در جمــع 
مدیران صدا و ســیما اینگونه فرمودند: »گاهی در 
فیلم ها نقش های استطرادی یا حاشیه ای تأثیرات 
 در یک مجموعه ی 

ً
خیلی زیادی می بخشد و مثال

اب و 
ّ

تلویزیونــی، یک زِن دارای شــخصّیِت جذ
مثبت، حجاب خــود را رعایت می کند و مراقب 
حجاب خود است. این یک نقش فرعی و حاشیه ای 
است؛ اما خیلی تأثیر می گذارد. یا یک شخصّیت 
اب در فیلم در جای حّساسی می رود نمازش را 

ّ
جذ

 نماز، رکوع و سجود 
ً
بخواند. بنده نمی گویم حتما

نشان داده شود. گاهی نقش های تصّنعی نشان داده 
می شود که نماز می گذارد و »سبحان ربی االعلی« 
را غلط می خواند؛ بلد نیست و درست نمی خواند. 
بنده اینها را نمی گویم؛ اما همین قدر معلوم می شود 
که می رود نماز بخواند و آســتینش را باال می زند 
که برود وضو بگیرد. چنین نقش های اســتطرادی 
و حاشــیه ای گاهی در نوجوان و جوان یک عالم 
تأثیر می گذارد... پس به این نقش های استطرادی، 
به خصوص در زمینه  دین توّجه داشــته باشید. در 
فیلم های ما، کأّنه یک سکوالریسم عملی و نوعی 
دین زدایی وجود دارد! بعضی فیلم های تولید شما، 

باز کمی بهتر است.«

نفوذ آموزشــی در ایــران به دلیل شــرایط 
فرهنگی این مرز و بوم شکل متفاوتی داشت. 
قدرت های سلطه گر در ابتدا با ایجاد مدارس 
برای غیرمســلمانان وارد کشــور شــدند؛ 
اما پــس از مدتی، مســلمان را نیز شــامل 
شد. انگلیسی ها، فرانســوی ها، آلمانی ها و 
را  متعددی  آموزشــی  آمریکایی ها مدارس 
در ایران راه اندازی کردند. آمریکا پیشــگام 
فعالیت های تبلیغی در دوره قاجار بود. پس 
از آن مبلغان فرانسوی و انگلیسی وارد ایران 
شــدند. اولین مدرســه آمریکایی در ارومیه 
را »پرکینــز« و »گرانــت« از اعضای مؤثر 
گروه های تبشیری آمریکایی در سال 1۲08 
تأســیس کردند. آمریکایی ها برای به دست 
آوردن آزادی عمــل هیئت های تبشــیری به 
منظور تبلیغ و احداث مدارس از الگوی نفوذ 
جلبی در دســتگاه دربار محمد شاه استفاده 

کردند.
 کشیش پرکینز از طریق ملک قاسم، عموی 
محمد شــاه قاجار که از او انگلیسی آموخته 
و شــیفته فرهنگ اروپایی بود، استفاده کرد 
و فرمان محمدشــاه قاجار مبنــی بر آزادی 
پروتســتان ها در تبلیغــات مذهبی و مجوز 
تأسیس مدرســه برای نشــر علوم و تربیت 
جوانان مســیحی و مســلمان را گرفت و از 

این طریق شــرایط بدون دغدغه ای را برای 
خودشان فراهم کردند.)عضدالدوله سلطان، 

 )۲08 :1376
اولیــن مدرســه پســرانه آمریکایــی در 
تهران در ســال 1۲53 و چند سال پس از آن 
مدرســه دخترانه نیز تأسیس شد.)محبوبی 
اردکانــی،1386: 368( با گذشــت زمان 
و گســترش فعالیت مدارس آمریکایی، در 
نیمه های عصر مظفری حــدود 1۴5 دختر 
در این مدارس به تحصیل مشــغول بودند.

)رامتین، 13۴1: 31 ـ30(
 اوج فعالیت مدارس آمریکایی در تهران 
مصادف با احداث مدرسه پسرانه البرز است 
که به طور شــبانه روزی دانش آموزان در آنجا 
درس می خواندند و زندگــی می کردند. در 
سال 1۲73، تعداد مدارس آمریکایی در ایران 
به 117 واحد با ۲510 دانش آموز رسید. روی 
همه رفته، مدارس اشاره شده تنها نمونه هایی 
بودنــد کــه از دوره قاجار به بعد از ســوی 
کشورهای استعماری در سرزمین ایران کاشته 
شد و ثمره آن را بعدها چیدند. بســــیاری 
از فارغ التحصیــالن این مدارس و ســپس 
فرنگ رفته هــا، در نقش معلــم امر آموزش 
و تعلیم و تربیت جوانــان ایرانی را بر عهده 
داشتند. روشــنفکرهای غرب زده ای، مانند 
میرزا ملکم خان، میرزا فتحعلی آخوندزاده و 
تی که رهبر معظم انقالب 

ّ
حاج سّیاح محال

آنها را »روشــنفکران بیمار« نــام می دانند، 
محصول نظام آموزشــی غربی یا آشنایی با 

فرهنگ و تفکرات غربی است.

چهره پنهان سیاست  ـ ۶۹

ایران در موج اول نفوذ آموزشی
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ 3۲

یسم القای غیرمستقیم سکوالر

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

بحث و بررسی رابطه »جامعه« و »حکومت« 
از مهم ترین و جذاب تریــن بحث ها در حوزه 
دانش سیاسی است که به طور اخص موضوع 
جامعه شناســی سیاســی قرار می گیرد. رابطه 
دولت و جامعــه از نقطه نظرهــای فرهنگی، 
مذهبی)دینی(، طبقات و گروه های اجتماعی، 
اقتصاد و مســائل معیشــتی و... بررسی شده 
اســت. در اینجا تالش می شود به بحث رابطه 
دولت و جامعه از نظر اقتصاد و مسائل معیشتی 
توجه شود. آنچه ســبب طرح این بحث شد، 
همانا رخداد اتفاقات مربوط به وضعیت برودت 
هوا و توصیه مسئوالن به صرفه جویی در مصرف 
گاز اســت. در واقع، افزایش شــدت مصرف 
گاز خانگــی در اثر برودت هوا اگرچه در وهله 
اول امری طبیعی به نظر می رســد و باز به طور 
منطقی، در این قبیل شرایط، عموم شهروندان 
باید تالش کنند تا با رعایت دستورالعمل های 
الزم به تداوم شــبکه گازرســانی کمک کنند، 
اما با وجود توصیه مسئوالن به صرفه جویی در 
مصرف گاز، برخی شهروندان نه تنها توجهی به 
این قبیل توصیه ها نکردند، بلکه در سطح فضای 
مجازی انتقاداتی طنزگونه درباره این وضعیت 
منتشــر کردند که گاهــی در قالب هایی چون 
»زمستان سخت اروپا به ایران رسید«، منظور و 
کنایه سیاسی آن نیز مشخص است. واقعیت آن 
اســت که بنا به دالیل گوناگون، از قبیل داشتن 
منابع متعدد در ایــران، میل به مصرف باال در 
جامعــه ایرانی وجود دارد. البته بررســی ها با 
توجه به وجود عناصری، چون تمایل به تظاهر، 
لوکس زندگی کــردن و... در فرهنگ عمومی 
جامعه ایران نشــان می دهــد، نمی توان به این 
موضوع فارغ از ریشه های تاریخی آن پرداخت. 
شاید هم بتوان گفت داشتن سابقه امپراتوری و 
تمدنی باال و... به طور کلی نسبت به مدیریت 

منابع، مدیریت مصرف و بهینه سازی استفاده 
از منابع خدادادی در ایران توجه کافی صورت 
نمی گیرد. برای نمونه، متوسط شدت مصرف 
انــرژی در ایران، حــدود پنج برابر بیشــتر از 
میانگین جهانی اســت. این در حالی است که 
ایران به هیچ وجه در زمره کشورهای پرجمعیت 

جهان به شمار نمی آید. 

 Bوفور منابع، ماهیت دولت 
 و کارویژه های مصرفی آن

وفــور منابــع خــدادادی در ایــران، ســبب 
تأثیرگذاری بر ماهیت دولت در ایران هم شده 
است و از این رهگذر، رابطه دولت)حکومت( 
با جامعه در ایران را به شکل خاصی تنظیم کرده 
است. در توضیح باید گفت، از  نظر متغیرهای 
اقتصادی)نه مذهبی و فرهنگی(، دولت در ایران 
ماهیت رانتیر پیدا کرده است؛ زیرا بخش زیادی 
از منابــع درآمدی آن محصول تملک و فروش 
منابع خدادادی از قبیل نفت، گاز و... اســت. 
در این میــان، یکی از مهم تریــن ویژگی های 
دولت های رانتیر آن است که در آنها اقلیتی تولید 
رانت می کنند و اکثریــت مصرف کننده رانت 
هســتند. افزون بر این، در دولت های رانتیر، به 
طور عمده تولید داخلی ضعیف بوده و واردات 
رونق دارد. به عبارت دقیق تر، دولت های متکی 
به رانت های حاصل از فروش منابع خدادادی، 
تالش می کنند بــا توســعه واردات کاالهای 
مصرفی، به توزیع رانــت در جامعه بپردازند. 
ضمن اینکه این امر پیامدهای ناگوار متعددی 
دارد، امــا از نقطه نظر بحث حاضر باید گفت، 
این ویژگی دولت رانتیر ســبب ایجاد شــکل 
خاصی از رابطه دولت و جامعه می شــود؛ به 
این ترتیب که چــون دولت های رانتیر، از یک 
ســو متکی به رانت هســتند و از سوی دیگر، 
جامعــه را مصرفی می کننــد، در عمل رابطه 
دولــت و جامعه در قالب مطالبه گری یکجانبه 
تعریف می شــود؛ یعنی جامعه همواره پاسخ 
به خواســته ها و مطالباتــش را از ناحیه دولت 
می طلبد یا جســت و  جو می کند. مبتنی بر این 

ویژگی، جامعه حتی در شرایط بحران، ممکن 
است گوش شنوایی برای کمک به دولت نداشته 
باشد؛ زیرا از یک سو به مصرف بی رویه عادت 
کــرده یا به اصطالح »مصرف زده« شــده و از 
سوی دیگر، خود را با دولتی مواجه می بیند که 
به مثابه قدر قدرت و بزرگ مالک، قادر به هزینه 
کردن در حوز ه های گوناگون است. بنابراین، در 
این شرایط، جامعه برای خود نقش و تکلیفی 
قائل نیست و احساس می کند دولت به تنهایی 

باید بحران هایش را حل کند. 

 B ضرورت 
اصالح الگوی مصرف

براســاس وضعیت مصرفی موجــود، دولت در 
ایران اگرچه خدمــات بی نظیری به جامعه ارائه 
داده اســت، اما با توجه بــه یکجانبه بودن رابطه 
خدمات دهنده و خدمات گیرنده در حوزه مصرف 
در ایران، نمی توان منکر این واقعیت شــد که در 
این شــرایط، قوی ترین سیاست ها، کارآمدترین 
مدیران، بیشترین منابع و... هم نمی تواند از دوام و 
کارآمدی الزم برخوردار باشد. در واقع، حکومت  
در حوزه های گوناگون تنها زمانی می تواند توفیق 
داشــته باشــد که با همراهی، هم نوایی و کمک 
توده های مردم مواجه باشد. در غیر این صورت، 
دامنه مشــکالت کشــور روز به روز گسترده تر 
شده و اتکا به ابزارهای اجبارآمیز در اداره کشور 
تقویــت خواهد  شــد. برای نمونــه، می توان به 
وضعیت آلودگی هوا هم اشــاره کرد که این نیز 
بی ارتباط با مصرف بی رویه شــهروندان از منابع 
سوخت نیست. جالب آنکه درست در شرایطی 
که به دلیل مصرف بی رویه ســوخت در کشــور 
مسئوالن اقداماتی چون اجرای طرح زوج و فرد 
از درب منازل را به اجرا می گذارند، اما بخشــی 
از شــهروندان بدون توجه بــه واقعیت آلودگی، 
تالش می کنند به هر نحو ممکن مقررات وضع 
شــده به صورت اضطــراری را مراعات نکنند. 
بنابراین، در این شــرایط باید تالش شــود تا در 
رابطه دولت)حکومت( با مصرف شــهروندان 

تجدیدنظرهایی صورت گیرد. 

 Bچه باید کرد؟
در زمینه تجدیدنظر در رابطه حکومت با جامعه 
در حوزه مصرف به طور عمده باید تالش شود تا 
 جایگاه دولت در نظام اقتصادی و اجتماعی 

ً
اوال

ایران از موقعیت بزرگ مالک دچار تغییر شود. 
شرط توفیق در این زمینه، تقویت توان اقتصادی 
جامعه با شــیوه هایی، چون خصوصی ســازی 
اقتصــادی به معنــای مردمی ســازی اقتصاد 
می تواند از جمله راه حل های مناسب باشد. در 
واقع، جامعه باید به این نتیجه برســد که دولت 
نباید همه مسائل را حل کند، بلکه حل بسیاری 
از مسائل باید از سوی خود جامعه صورت گیرد 
که البته شــرط توفیق در ایــن زمینه، توانمندی 

جامعه است.
 باید تالش شــود تا خدمات دولتی در 

ً
ثانیا

حوزه مصرف براســاس هزینه های واقعی ارائه 
شــود؛ به این ترتیب که چنانچه کسی بخواهد 
مصرف بیشتری داشته باشــد، باید هزینه های 
مصرف بیشتر را خودش بپردازد. شبیه این اقدام 
در سهمیه بندی بنزین با دو نرخ یا در تخفیف به 
مشــترکان کم مصرف گاز و برق انجام شده که 
در حوزه های دیگر هم باید تسری پیدا کند. به 
عبارت دقیق تر، دولت باید در تأمین حداقل های 
الزم برای زندگی به همه شهروندان کمک کند، 
اما اگر کسی بخواهد فراتر از الگوی معمولی و 
بی رویه)بیشتر از سهمش( از ثروت های عمومی 
استفاده کند، باید هزینه زیادی بابت آن بپردازد. 

افزون بر این اقدامات، توجه به تبیین شرایط 
کشور و ارائه آموزش های الزم برای جلوگیری 
از مصرف بی رویه و لزوم کمک شــهروندان به 
دولت، در راستای فرهنگ سازی و جامعه پذیری 
هم می تواند افق روشــن تری را رقــم بزند. با 
این نگاه می تــوان الگوهای بهینه مصرف را در 
مقایسه با کشورهای پرجمعیتی، همانند هند و 
چین یا کل اتحادیه اروپا در همین مصرف انرژی 
با ایران 85 میلیونی برای مردم تبیین کرد و این 
نکته را تأکید کرد که با مدیریت و اصالح الگوی 
مصرف می توان خدمات بیشتر و پایدارتری را 

در حوزه های رفاهی دیگر به مردم ارائه کرد.

 سیدمحمدکاظم یزدی  ـ ۶۰ 

مجالتنفسازدسترفته

 

شبهه پردازی و تردیدافکنی های مهندسی  
شده در اتاق های فکر کشورهای غربی 
و آمریکایــی که قلوب و اذهان مردم، به 
ویژه نیروی فعال و جوان کشــورمان را 
نشانه گرفته اســت، در راستای جنگ  
شناختی و ادراک سازی دشمنان انجام 
می شــود. بی تردید، هــدف غایی آنها 
ناکارآمدنمایی انقالب و نظام اسالمی 
اســت. این موضوع را طی چند شماره 
در کالم رهبــری در راســتای مروری 
بازخوانی و  بر درس هــای مشــروطه 
بازاندیشی کرده ایم که اکنون یکی دیگر 
از این سلسله نوشته ها را تقدیم می کنیم.  
16ـ مجال از دســت رفته تنفس ملت؛ 
جالب اســت که از منظر رهبر حکیم 
انقالب، مقطع مشــروطه با تمام فراز و 
نشیبش فرصتی است برای رشد فکری 
و بالندگی سیاسی ملت ایران، اما دشمن 
فریب کار و اغواگر غربی به دلیل نگرانی 
از تعمیق بصیرت ملت ایران در شناخت 
فرهنگ منحط غربی و مقابله با آن، این 
مجال تنفس را نیز از مردم ایران می گیرد 
و با تحریــف و انحراف اهداف ملت و 
روی کار آوردن وابستگان فکری به غرب 
ســال های سال مانع رشــد و پیشرفت 
ملت ایران می شــود. ایــن موضوع را 
رهبر معظــم انقالب این گونــه تبیین 
می کنند: »یک نکته در باب شــناخت 
ایــن تاریخچه  پرماجــرای انقالب ما 
این اســت که توجه کنیم که کشــور ما 
بعــد از اینکه ســال های متمادی دچار 
استبداد سلطنتی بود تا دوره  مشروطه، 
مشروطیت یک فرصتی بود برای تنفس؛ 
یعنی انتظار ایــن بود که حادثه  نهضت 
مشــروطیت یک مجال تنفســی برای 
این ملت به وجود بیاورد، به آنها آزادی 
بدهد؛ اما اینجور نشــد. مشروطیت از 
همان اول به وسیله  بیگانگان، به وسیله  
قدرت مســلط آن روز دنیا یــا یکی از 
قدرت های مسلط آن روز دنیا که دولت 
انگلیس بود، مصادره شد. بعد از هرج 
و مرجی که در اوایل مشروطه به وجود 
آمد، به فاصله  چند ســال، همان دولت 
بیگانه  سلطه گر خارجی ـ یعنی انگلیس ـ 
یک دیکتاتور خشــن و بی رحم و بسیار 
خطرناک تر از سالطین قبل از مشروطه ـ 
یعنــی مظفرالدین شــاه و ناصرالدین 
شاه ـ را بر ســر کار آورد که او رضاخان 
بود. دیکتاتــوری رضاخان به مراتب از 
دیکتاتوری ناصرالدین شاه و مظفرالدین 
شــاه برای کشــور و ملت مــا بدتر و 
خشن تر بود که انگلیس ها او را سر کار 
آوردند. در واقع ما از دوران اســتبداد، 
وارد دوران آزادی نشــدیم، بلکــه وارد 
دوران استبداد دیگری همراه با وابستگی 

شدیم.«)1387/9/۲۴(
مطابق با تحلیــل دقیق رهبر حکیم 
انقالب، ملت ایران در انقالب مشروطه 
نه تنها طعم آزادی را نچشید؛ بلکه بیشتر 
بند اسارت را در ساحات گوناگون فنی، 
 علمی و فرهنگی بر دست و پایش تنیدند. 
این موضــوع ادامه داشــت تا نهضت 
اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( در 
ایران شــروع شــد و امام)ره( هدف از 
این نهضت را ریشه کن کردن حکومت 
استبدادی و حکومت سلطه و قطع نفوذ 
بیگانگان اعالم کردند و با تالش ملت و 
بهره گیری از تجربه مشروطه انقالب را 

به پیروزی رساندند. 

اصالح الگوی مصرف
بررسی الزامات بازنگری در رابطه حکومت با مصرف در حوزه انرژی

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی
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سیاست
۶

علی قنبری
 عضو هیئت علمی

 دانشگاه تربیت مدرس

 

بازار
مالیات  معافیت 

باید شامل تمام زنجیره تولید شود

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت وگو با صبح صادق 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
و استاد اقتصاد گفت: »کاهش مالیات یکی از 
مسائل تأثیرگذار در رویکرد سرمایه هایی است 
که تا کنون به دلیل سنگ اندازی ها و فشارهای 
مالیاتی از تولید فراری بوده اند. بنابراین می توان 
گفت، به منزله یک گام الزم و مؤثر- نه کافی- 
در بخش ســرمایه گذاری در تولیــد و رونق و 
جهش تولید کاهش 7 درصدی مالیات تولید 

مثمر ثمر است.«
به گزارش صبح صــادق، »مرتضی افقه« 
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
چمران اهــواز در گفت وگو با »صبح صادق« 
دربــاره الیحه بودجــه 1۴0۲ و اثرات کاهش 
7 درصدی مالیات بر تولیــد گفت: »کاهش 
مالیــات تولید از جملــه اقداماتی به شــمار 
می رود که کشورهای توســعه یافته در راستای 
هدایت و رویکرد هرچه بیشــتر سرمایه داران 
و ســرمایه گذاران به حضــور در فعالیت های 
 مربــوط بــه تولید در دســتور کار خــود قرار

 داده اند.
 سال هاست کشورهای توســعه یافته برای 
راه انــدازی و پا گرفتن یا جــان گرفتن تولید تا 
رسیدن به ســودآوری و یافتن بازارهای داخلی 
و خارجی و ایجاد اعتماد از ســوی مشتریان به 
کاالهای مورد نظر، تولیــد و تولیدکننده را از 
جنبه های گوناگون مورد حمایت های جدی، از 
جمله کاهش مالیات یا حذف مالیات بر تولید 
قرار داده اند؛ موضوعی که در ایران جدی گرفته 
نشده و در کنار ســایر بی توجهی ها و حمایت 
نکردن از تولید، این موضوع هم بار اضافی بر 

دوش نحیف تولید کشور شده بود.«
وی در این باره خاطرنشــان کرد: »قطع به 
یقین سیاست گذاران و مسئوالن به خوبی نسبت 
به این موضوع واقف هســتند که هر اقدامی که 
به تولید کمک کند و هر سیاستی که به کاهش 
هزینه های این بخش منجر شود و سود تولید را 
تضمین کند، عامل جهش دهنده و رشددهنده 
تولیــد خواهد بــود. کاهش مالیــات یکی از 
مسائل تأثیرگذار در رویکرد سرمایه هایی است 
که تا کنون به دلیل سنگ اندازی ها و فشارهای 
مالیاتی از تولید فراری بوده اند. بنابراین، می توان 
گفت، به منزله یک گام الزم و مؤثر- نه کافی- 
در بخش ســرمایه گذاری در تولیــد و رونق و 
جهش تولید کاهش 7 درصدی مالیات تولید 

مثمر ثمر است.«

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: »برای جان 
گرفتن و رشــد تولید در کنار کاهش مالیات، 
دولت بایــد اقدامات دیگری ماننــد افزایش 
قدرت خرید و حاشیه سود باال را در تولید ایجاد 
کند. اگر حاشیه سود داللی نسبت به تولید باال 
باشد، سرمایه ها از تولید رویگردان می شوند. 
پس کاهش مالیات شــرط اصلی نیست؛ اما 
در کل کاهــش مالیات بخــش تولید و لحاظ 
کردن این موضوع در الیحه بودجه ســال آینده 
اقدام مفیدی در راستای کمک به بخش تولید و 

اشتغال کشور است.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید چمران 
اهواز درباره این موضوع خاطرنشان کرد: »در 
موضــوع کاهش مالیات تولیــد فقط حرف و 
سخن دولت یا ابالغ این برنامه در بودجه کافی 
نیست؛ چرا که شواهد حمایت دولت از تولید 
باید مشهود باشــد؛ یعنی کاهش مالیات نباید 
به یک دایره بســته تولید محدود شــود؛ بلکه 
الزم است بخش قابل توجهی از فعالیت های 
 خدماتــی نیــز مشــمول کاهــش مالیــات

 شوند.«
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی 
در ایــن باره توضیــح داد: »با توجــه به اینکه 
فعالیت های خدماتــی بخش مهمی از چرخه 
تولید را تشکیل می دهند، کاهش مالیات نباید 
فقط به بنگاه هایی تعلق بگیرد که کاالی فیزیکی 
تولید می کنند؛ بلکه کاهش مالیات حتی باید 
مشمول مغازه داری که در زنجیره تولید قرار دارد 
نیز بشود. اگر دولت در موضوع کاهش مالیات 
تنگ نظری کرده باشــد و محدودیت هایی در 
کاهش مالیات بخش تولید در نظر گرفته باشد 
که همه زنجیره تولید را مد نظر قرار ندهد، قطع 

به یقین اثرگذاری الزم ایجاد نمی شود و شاهد 
کارایی کاهش مالیات در بخش تولید نخواهیم 

بود.«
افقه خاطر نشان کرد: »با وجود اینکه کاهش 
مالیات تولیدکننده شــرط الزم است، اما نبود 
جامع نگری درباره کاهش مالیات چرخه تولید 
نمی تواند منجر به اقــدام مؤثری در این حوزه 
شود. برای رشــد و جهش تولید که به رشد و 
جهش اشتغال منتهی می شود، اقدامات جامعی 
باید صورت گیرد. به بیان بهتر، شواهد باید نشان 
دهد دامنه کاهش مالیات در بودجه سال آینده 
نیز به کسبه های کوچک و متوسط افزایش یابد. 
این موضوع از این نظر حائز اهمیت است؛ چرا 
که کسبه ها و خرده پاها در زنجیره فعالیت های 
تولیدی متأســفانه در مرز درآمد و ســود قرار 
دارند؛ لذا هر گونه تحمیل هزینه اضافی به آنها 
 مشکل زا می شود و 

ً
مانند افزایش مالیات قطعا

در نهایت به کاهش درآمدزایی و از دست رفتن 
اشتغال بخش قابل توجهی از نیروی کار منتهی 

می شود.«
مرتضی افقه درباره راهکار تحت پوشــش 
کاهش مالیاتی قرار گرفتن شبکه تولید گفت: 
»بــا توضیح مجــدد این موضــوع که کاهش 
مالیات تولید خوب است، مشروط به اینکه همه 
زنجیره تولید تحت پوشش کاهش مالیاتی قرار 
بگیرند، باید گفت تنها راهی که دولت می تواند 
مالیات زنجیره تولیــد را کاهش دهد تا زمینه 
برای سرمایه گذاری در بخش تولید فراهم شود، 
این است که دستگاه ها، نهادها و سازمان های 
بزرگی که تا کنــون از پرداخت مالیات معاف 
بوده اند، به سرعت مشــمول پرداخت مالیات 
شــوند. همچنین دولــت عزم خــود را برای 

اخذ مالیــات از ابرثروتمنــدان و دالالنی که 
فعالیت های آنها تا کنون شفافیتی نداشته، جزم 
کند. اگر این راهکار در دستور کار دولت قرار 
 راه برای حمایت و رشد و جهش 

ً
بگیرد، قطعا

تولید باز شده است؛ در غیر این صورت صرف 
گفتن این عبارت که مالیات بخش تولیدی در 
بودجه ســال 1۴0۲ کاهش مــی یابد، دردی 
از تولید درمان نمی شــود و فشارهای مالیاتی 
وارده بر کســبه خرده پــا و واحدهای کوچک 
حتی زمینــه را برای افزایش بیکاری و تعطیلی 
بنگاه های تولیدی فراهم می کند، یعنی سیاست 
دولت در کاهش مالیــات بخش های تولیدی 
 خاصیت خود را از دســت می دهــد و بی اثر 

می شود.«
مرتضی افقه در پاســخ به این پرسش که به 
نظر شما دولت در اخذ مالیات از ابرثروتمندان 
در ســال آینده تا چه حد می تواند موفق عمل 
کند، گفت: »با توجه به اینکه متأســفانه دولت 
ابــزار و تــوان الزم را بــرای اخــذ مالیات از 
ابرثروتمندان ندارد ضمن اینکه فســاد حاکم 
بر روابط درون سیســتم ها به گونه ای است که 
حتی اگر این افراد شناســایی هم شده باشند، 
این گروه از افراد به دلیل نفوذ و قدرت سیاسی 
و اقتصــادی که دارند، به راحتی می توانند فرار 
مالیاتی داشته باشــند یا در فرآیند فساد حاکم 
بر سازمان ها و روابط بین افراد مالیات خود را 
پرداخت نکنند، به نظر می رسد دولت همچنان 
 نتواند اقدام جامعی در این باره از خود نشــان 

دهد.«
وی در ایــن باره خاطر نشــان کرد: »وقتی 
دولتمردان دائم تأکید می کنند که به دنبال اخذ 
مالیات از ابرثروتمندان و درآمدهای باد آورده از 
راه داللی و سفته بازی هستند، به این معناست 
کــه آنها همچنان موفق بــه دریافت مالیات از 
این گروه خاص نشــده اند؛ بلکه آرزو می کنند 
که بتوانند ابرثروتمندان را مشــمول پرداخت 
مالیات کنند؛ لذا دولت تــوان مالیاتی خود را 
روی اهدافی مانند کسبه های  خرد و کوچک، 
مصرف کننــدگان، کارکنان خود و کارگران که 
حقوق شفاف و ثابتی می گیرند، قرار می دهد؛ 
به همین دلیل ثروتمنــدان از پرداخت مالیات 
فرار می کنند و چون دولت قدرت و ابزار الزم را 
برای دریافت مالیات از دارندگان درآمدهای باال 
را ندارد، به زیر دســتان فشار بیشتری می آورد. 
در نتیجه شاید این اقدام درست و مثبت، یعنی 
کاهش مالیــات تولید نتواند چنــدان اثرگذار 
 بــوده و آن طــور که باید و شــاید نتیجه بخش

 باشد.«

آثارمثبت
افزایشبهرهبانکی

افزایش بهره ســپرده های بانکی، از جمله 
موضوعاتی است که سال هاست درباره آن 
سخن گفته می شود، به ویژه پس از افزایش 
میزان تورم به دلیل وجود فاصله قیمتی بین 
تورم و بهره بانکی همواره این موضوع و این 
پرســش مطرح بوده است که آیا تغییری در 
افزایش میزان بهره بانکی صورت نمی گیرد؟

از ســوی دیگر، یکــی از راهبردهایی  
اســت که در کاهــش نرخ تــورم در اوایل 
اوج گرفتن آن می تواند مفید باشــد. پس از 
شــیوع بیماری کرونا در آمریکا و تعطیلی 
کسب وکارها و بحران اوکراین شاهد بودیم 
آمریکا و روسیه سیاست افزایش نرخ بهره را 
برای کوتاه مدت در دستور کار قرار دارند تا 
از اوج گرفتــن میزان تورم جلوگیری کنند. 
آنچه دربــاره اقتصاد ایــران حائز اهمیت 
است، اینکه تورم در اقتصاد کشور باالست؛ 
اما میزان بهره بانکی بســیار پایین اســت؛ 
یعنــی فاصله معناداری بین میــزان تورم و 
نرخ سود سپرده وجود دارد. به همین دلیل 
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش میزان 
سپرده های بانکی از چند جنبه مهم و حائز 
اهمیت اســت، البته مشروط به دیده شدن 
تولید و تحمیل نکردن خسارت به تولید و 

حمایت های گوناگون دولت از تولید.
وجود تورم بــاالی ۴0 درصد کمترین 
همخوانی با میزان بهره ســپرده های بانکی 
18 تا ۲0 درصدی ندارد؛ حتی با نرخ ۲3 
درصدی نیز همخوانی خاصی ندارد. به این 
دلیل نرخ های ســپرده ها به قدری کم بوده 
که سرمایه ها میلی برای سپرده گذاری های 
بلندمدت در نظام بانکی نداشــتند؛ از این 
نظر شاهد فرار سرمایه ها و جابه جایی آنها 
در بازارهــای ســفته بازی، مانند ارز و طال 

بوده ایم.
وجود فاصله بسیار زیاد بین میزان بهره 
بانکی و تورمی که در ســال های گذشــته 
 روند افزایشی طی کرده، عامل بسیار 

ً
دائما

مهمی در عدم رویکرد و تمایل سرمایه ها به 
سپرده گذاری در نظام بانکی کشور است. در 
نتیجه، سرمایه ها به قراردادهای بلندمدت 
و سپرده گذاری های طوالنی مدت در نظام 
بانکی کشور تمایلی ندارند. موضوعی که 
منجر به عدم تأمین نقدینگی مناسب مالی 
بانک ها شده است. به همین دلیل بانک ها 
تمایلی برای حمایــت از تولید یا هدایت 
سرمایه ها به ســمت تولید ندارند؛ چرا که 
معتقدند منابع مالــی الزم برای انجام این 

موضوع را در اختیار ندارند.
از ســوی دیگر، با توجــه به اینکه یکی 
از اهــداف مهــم رئیس بانــک مرکزی و 
سیاســت گذار کنترل نرخ تورم است، اگر 
افزایش بهره بانکی بتواند پول ســرگردان 
در جامعه را به ســمت نظام بانکی کشور 
هدایت کند و قادر به کنترل رشد نقدینگی 
شود، قطع به یقین می توان گفت اولین گام ها 
برای کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل 

نرخ تورم برداشته می شود.
مهار نقدینگی و پایه پولی در بلندمدت 
موضوع مهمی است که رئیس بانک مرکزی 
و مجموعه دولت با سیاســت گذاری های 
درست باید آن را کلید بزنند تا در میان مدت 
موفق به کنترل نرخ تورم شوند. ایجاد ثبات 
اقتصادی وابسته به کنترل نرخ تورم و داشتن 
چشم اندازی شفاف از آینده اقتصاد کشور 
اســت. اگر بانک مرکزی با سیاســت های 
پولی و ارزی بتوانــد این ثبات را به اقتصاد 
ایــران بازگرداند، قطع بــه یقین در تحقق 
برخــی از مطالبات مهم اقتصادی کشــور 

پیشگام شده است.

یادداشت

منظـــور از اقتصــاد بدون نفت این نیســت کــه در چاه های 
نفت را ببندیم و از این طالی ســیاه استفاده نکنیم. منظـــور 
اصلی این اســت که وابســتگی به نفــت در بودجه را کاهش 
داده و ایــن رقم را به صفر برســانیم. در این مســیر »افزایش 
 بهره وری« یکی از راه های رهایــی از نفتی بودن اقتصاد ایران

 است.
 برای آنکه بتوانیم به ســمت اقتصاد بــدون نفت حرکت 
کنیم راه دیگر تقویت جایگزین های درآمدهای نفتی اســت؛ 
برای نمونه می توان بــه کانون های تولید ارزش افزوده اشــاره 
کــرد. مهم ترین ارزش افزوده خدمــات و اصلی ترین آن تولید 

ارز ش افزوده از فناوری های دانش بنیان است. 

 بهره وری
منهای نفت

 به گزارش راشــاتودی، شــرکت هواپیمایی بریتانیایی فالیبی
 Flybe اعالم کرد که فروش بلیت را متوقف کرده و همه پروازها 
را لغو کرده اســت که حکایت از ورشکســتگی احتمالی این 
شرکت دارد. طبق اطالعیه ای که در وب سایت فالیبی منتشر 
شد، این شــرکت وارد حالت »سرپرستی« شده است که یک 
روش قانونی برای محافظت از شرکت ها در برابر طلبکاران در 

صورت ورشکستگی محسوب می شود.
 در ایــن اطالعیه آمده:»اگر قرار اســت امروز یا در آینده با 
 به فرودگاه ســفر نکنید مگر اینکه یک 

ً
فالیبی پرواز کنید، لطفا

پرواز جایگزین با یک شرکت هواپیمایی دیگر را برای سفر خود 
انتخاب کرده باشید.«

فالیبی  سقوط 
شاخص

مالیات برعایدی سرمایه یا capital gain tax ( CGT( به  بیان ساده 
به مالیات بر تفاوت قیمت فروش با خرید گفته می شــود. این پایه 
مالیاتی در مسکن و زمین کاربرد زیادی دارد؛ به طوری که طرفداران 
این پایه مالیاتی معتقدند این پایه کارکرد بسیار خوبی در جلوگیری 
از معامالت مکرر امالک و مستغالت دارد.  روش اجرای این پایه 
مالیاتی بدین شکل است که جدول ارزش روز امالک تهیه شده و 
برای نمونه اگر قیمت روز ملک خریداری شــده توسط فردی یک 
میلیارد تومان اســت و ســال بعد آن را 1/۲ میلیارد تومان بفروشد 
به ما به التفاوت حاصل شــده مالیــات 9 درصدی تعلق می گیرد. 
از محاســن دیگر این پایه مالیاتی این است که با وضع آن می توان 
اطالعات دقیق تری از منابع ثروت و امالک در کشور به دست آورد.

CGT 
افزوده

گروه اقتصاد
صبح صادق
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زن زن زندگیزندگی  آزادیآزادی
ویژه نامه ای درباره جایگاه زنان، توسعه و آبادانی ایران و مردم ساالری دینی درگام دوم انقالب ملت بزرگ ایران

جوانان و آینده انقالب اسالمی

منطقه قدرت  ایران 
ست   سیا

توسعه مسیر  در 

آینده  درخشان  زن ایرانی

۰
۰
نخبگانی ۰  چرخش 

شایسته ساالری و 



شماره ۱۰8۱ |  دوشنبه  ۱7 بهمن ۱۴۰۱

سیاست
8

جهان
شماره ۱۰8۱ |  دوشنبه  ۱7 بهمن ۱۴۰۱

8
پرونده

جوانان و آینده انقالب اسالمی

نوجوانان و جوانان این مــرز و بوم طالییه داران 
انقالب در بیانیه گام دوم هســتند. مســئله مهم 
در ســال های آینده، جایگاه جوان ایران به منزله 
تأثیرگذارتریــن نســل ایران، در آینــده انقالب 

اسالمی است.

 Bوظایف جوان ایرانی
چشــم امید رهبر معظم انقالب اسالمی برای 
تحقق آرمان های گام دوم، »جوانان« هســتند. 
رهبر فرزانه انقالب وظایفی همچون راندن ترس 
و ناامیدی و پرورش نهــال امید به آینده در خود 
و دیگران، جهاد برای ســاختن ایران اسالمی و 
تحقق تمدن نوین اسالمی، صیانت و حفاظت از 
انقالب اسالمی و عظمت آن، جلوگیری از سلطه 
دوباره  قلدران جهان بر کشور، تالش برای استقرار 
عدالت و همچنین تالش برای کاهش فاصله بین 
بایدها و واقعیت ها، رفع محرومیت، درس گرفتن 
از گذشته، بهره برداری از دستاوردهای چهل  ساله 
انقالب، ایجاد جهش در پیشــرفت های مادی و 
معنوی کشور و تالش برای بسط اخالق معنویت 

در کشور و… را برعهده جوانان گذاشته اند.

 Bشاخص های رشد جوان ایرانی
حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیــت ایران در رده 

سنی جوانان قرار دارند که بیش از ۶ میلیون نفر 
آنها تحصیالت عالی دارند. میزان بی ســوادی 
این قشــر از جامعه ایران ۲.7 درصد اســت. 
آمار دانشجویان کشور حدود سه میلیون و ۱7۳ 
هزار و 77۹ نفر اســت. در ایران ۱۱.7 پزشک 
به ازای هر ۱0 هزار نفر وجود دارد و در ســرانه  
پزشــکان متخصص به ازای هــر ۱0 هزار نفر 
شش پزشک متخصص در کشــور وجود دارد. 
جمهوری اســالمی با فارغ التحصیلی ســالیانه 
بیــش از ۲۳0 هزار مهندس، بعد از روســیه و 
آمریکا رتبه سوم تعداد مهندسان را بین کشورهای 
جهــان در اختیــار دارد و به ســطح ایده آلی از 
تخصص در این رشــته رســیده اســت. آمار و 
ارقام نشــان دهنده آمادگی جمعیت جوان ایران 
برای برعهده گرفتن ادامه مسیر انقالب اسالمی 
اســت. به عبارت دیگر، جمهوری اســالمی با 
برنامه ریزی در چند دهه گذشــته توانسته است 
جوانان تحصیل کــرده و با انگیزه را تربیت کند 
 که آمادگی ادامه مسیر انقالب اسالمی را داشته

 باشند. 

 B وظیفه مسئوالن
جمهوری اســالمی در چلــه دوم انقالب وارد 
خودســازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده 
 اســت. شــعارهای جهانی انقالب اسالنی با 
فطرت بشرسرشــته شده اســت و همین مسئله 
سبب می شــود که نتوان تاریخ مصرف برای آن 
فرض کرد. مســئله و وظیفه ای کــه در این میان 
بر عهده مســئوالن امر قــرار دارد، جامعه پذیر 

کردن صحیح جوانان امروز انقالب اســالمی با 
آرمان های انقالب اسالمی است تا فهم درستی 
از آرمان های انقالب در ذهن جوان ایرانی نقش 
ببنــدد و در ادامه با حضور جــوان مؤمن و دانا و 
ُپرانگیزه ادامه مسیر انقالب با قدرت بیشتر طی 

شود. 

 B انتظار از جوانان ایران در گام دوم
- جوان ایرانی اگر بخواهد مأموریت خود را در 
ادامه مســیر انقالب به درســتی درک کند، باید 
شــخصیت معنوی خود را ارتقا بدهد و بکوشد 
که با ایمان خود بر مجموعه های پیرامون خود اثر 
مثبت بگذارد. این هدف با سیاسی کاری به  دست 

نمی آید.
- مــرور تحلیلــی تاریخ و شــناخت افــراد و 
جریان های تاریخی داخلی و خارجی به منظور 
فهم رفتار سیاسی و تصمیم درست در وضعیت 
امروز یکــی دیگــر از وظایف مهــم جوان ها 
می باشــد. فهم عملکرد نظام سلطه در گذشته 
و برنامه هــای آنهــا در آینــده از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
- شناخت درست فرهنگ ایرانی، نقش فرهنگ 
در پیشرفت کشور و برنامه های دشمن در تهاجم 
و شبیخون فرهنگی علیه ملت ایران را یک جوان 
باید به درســتی فهم کند و در برابر آن دســت به 

اقدام بزند.
- عدالت خواهــی فقط باید شــأن جوان مؤمن 
انقــالب شــناخته شــود. نباید یــک  لحظه از 

درخواست و مطالبه  عدالت کوتاهی کرد.

انقالب اســالمی ایران چهل وچهارمین سالروز 
پیــروزی خود را در ۲۲ بهمن جشــن می گیرد. 
سیاســت خارجی ایران در ۴۴ ســال گذشــته 
یکــی از برگ های برنــده آن بود کــه با وجود 
فشارهای گســترده خارجی، به یک قدرت برتر 
منطقه ای تبدیل شــد. پرســش این نوشتار، این 
است که چشم انداز سیاســت خارجی ایران در 
چهل وپنجمین ســال پیــروزی انقالب چگونه 
خواهد بود؟ برای پاســخ به چشم انداز سیاست 
خارجــی، باید دو موضــوع را تحلیل کرد. اول 
اینکه، انقالب زمانی که به وقوع پیوست، شرایط 
منطقــه ای و جهانی چگونه بود؟ دوم اینکه، طی 
۴۴ سال گذشــته در سیاست خارجی ایران چه 

اتفاقی رخ داد؟

 B وضعیت منطقه ای و جهانی 
در زمان وقوع انقالب

در پاســخ به پرسش نخست، باید گفت انقالب 
اســالمی در حالی پیروز شــد که به تعبیر رهبر 
معظم انقالب در بیانیه گام دوم، جهان میان شرق 
 نظام دوقطبی 

ً
و غرب تقســیم شــده بود و عمال

حاکم بود. در ســطح منطقه ای نیز روند سازش 
اعراب با رژیم صهیونیستی آغاز شده بود و نظم 
منطقه ای به ســمت پذیرش ایــن رژیم حرکت 

می کرد. 

 Bانقالب چه تغییراتی ایجاد کرد؟
در پاسخ به پرســش دوم، باید گفت جمهوری 

اســالمی ایران در ۴۴ ســال گذشته تغییراتی را 
در نظــم منطقه ای و جهانی ایجاد کرد. در حوزه 
منطقــه ای، تغییــرات آشــکاری رخ داد و نظم 
مقاومت محور در مقابل ســازش شکل گرفت. 
در نتیجــه شــکل گیری این نظــم، جمهوری 
اســالمی ایران به یــک قدرت برتــر منطقه ای 
تبدیل شــد. امــروز بازیگــران مقاومت تکثیر 
 مقاومت نه تنها قابل چشم پوشی 

ً
شدند و اساسا

 نیســت؛ بلکه هیچ نظمی بدون مقاومت شکل 
نمی گیرد. 

در ســطح جهانی، پس از فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی ســابق، جمهوری اسالمی 
ایران پرچمدار استقالل خواهی در جهان شد و 
مبارزه با استکبار را در دستور کار خود قرار داد. 
رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم، ایستادگی 
در برابر قلدران و مســتکبران جهــان و در رأس 
آنها، آمریکای جهان خوار را یک دســتاورد مهم 
سیاست خارجی در ۴0 سال اول معرفی کردند. 
برون داد مهم این راهبرد، برچیدن بســاط نفوذ 
نامشروع آمریکا از غرب آسیا و گسترش حضور 
قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسالمی در منطقه 
غرب آســیا بود؛ لذا امروز جمهوری اســالمی 
در کانون توجــه محافل آکادمیک، سیاســی و 
رســانه ای قرار دارد. »انوشیروان احتشامی« این 
دســتاورد مهم را در اصطالحی با عنوان »غرور 

تسلیم ناپذیری« توضیح می دهد. 

 B چشم انداز سیاست خارجی
با توجــه به چارچــوب سیاســت خارجی در 
۴۴ ســال گذشــته و تأکید جمهوری اسالمی 
ایران بــر عزت، اســتقالل و اقتــدار در روابط 
خارجــی، به نظر می رســد ادامــه مرزبندی با 
دشمنان و تسلیم ناپذیری در مقابل آن، همچنان 

ادامه خواهد داشــت. اگرچه بــا روی کاربودن 
دولت انقالبی، فشــارهای خارجی علیه ایران 
ادامه خواهد داشت و تشــدید خواهد شد؛ اما 
جمهوری اسالمی ایران به این درک و باور رسیده 
 است که هزینه سازش به مراتب از مقاومت بیشتر 

است. 
عــالوه بر ایــن، رصد تحــوالت منطقه ای 
نشــان می دهد، ارتقای موقعیت منطقه ای ایران 
و مقاومت هم ادامه خواهد داشــت. از یک سو، 
از تنش هــا در روابط ایران با کشــورهای عربی 
کاسته خواهد شد و احتمال احیای روابط تهران 
و ریاض وجود دارد و از سوی دیگر، نظم و ثبات 
بیشتری در کشــورهای همســو با ایران، مانند 
سوریه دیده می شود. در کنار این شرایط، در رژیم 
صهیونیستی کابینه ای روی کار آمده که با وجود 
عمر کوتاه، شــاهد تنش های درونــی و بیرونی 
بی ســابقه ای اســت و احتمال فروپاشی آن هم 
وجود دارد. این وضعیت، می تواند زمینه ارتقای 
موقعیت منطقه ای ایران و مقاومت را فراهم کند؛ 
اگرچه آمریکا و نایبان آن سعی می کنند مانع این 

روند شوند. 
سومین موضوع، این اســت که روند روابط 
ایران با چین و روســیه، افزایشــی خواهد بود. 
جنگ اوکراین، روابط ایران و روســیه را تقویت 
کرده است و چین با وجود تالش برای گسترش 
روابط با کشــورهای عربی، این رونــد را برای 
 روابــط با جمهــوری اســالمی ایــران در نظر

 دارد.
با توجــه به ایــن رخدادهــای احتمالی در 
سیاســت خارجی ایران، به نظر می رسد امنیتی 
کردن ایران و اهریمن ســازی از ایران در رویکرد 
آمریکا و کشورهای اروپایی ادامه خواهد داشت 

و حتی تقویت هم خواهد شد.

فرهادکوچکزاده
کارشناس سیاسی

منطقه قدرت  ایران 
سیدرضیعمادی

دکترای  روابط بین الملل

زن زندگی آزادی
 ویژه نامه ای درباره جایگاه زنان، توسعه و آبادانی ایران

و مردم ساالری دینی درگام دوم انقالب ملت بزرگ ایران

انتخاب وی    تراز
نظام اسالمی به همه انتخابات ها به مثابه فرصتی 
برای تقویت ارکان نظام مردم ساالری اسالمی 
نگاه کرده و خواهان آن اســت که انتخابات به 
شایســته ترین حالت برگزار شــود. هر چند در 
طول 43 سال گذشته، بیش از 30 انتخابات در 
کشور برگزار شده است، اما همچنان با تحقق 
انتخابات مطلوب فاصله بسیار است که تحقق 
آن یکی از مطالبات جامعه اســالمی اســت. 
مهم ترین شــاخصه های انتخابات مطلوب و 
تراز مردم ساالری دینی را از زبان نظریه پردازان آن 

می توان شرح کرد:

۱- مشارکت گسترده ملت 

یکــی از مهم تریــن شــاخصه های انتخابــات، 
موضــوع »مشــارکت حداکثــری« و حضــور 
گســترده ملت پای صندوق های رأی اســت. امام 
خامنه ای)مدظله العالــی( از ایــن اصــل به منزله 
راهبرد اساسی چنین یاد می کنند: »آنچه که باید به 
عنوان راهبرد اساسی مورد نظر همه باشد، عبارت 
اســت از حضور حداکثری مردم... شر کتی باشد 
که دشــمن را از دســت اندازی به ایران اسالمی و 
ملت سرافراز ایران مأیوس کند.« )۱۳۸۳/۸/۲۴( 
مشارکت گسترده ملت در انتخابات آنقدر بااهمیت 
است که معظم له در اجتماع بزرگ مردم جیرفت ، با 
صراحت اعالم می دارند: »من بارها گفته ام که اصل 
حضور مردم در انتخابات، حتی از انتخاب اصلح 
هم مهم تر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسیار 

اهمیت دارد.« )۱۳۸۴/۲/۱7(

۲- آرامش و امنیت در انتخابات

برگزاری انتخابات آرام، بدون تنش و درگیری یکی 
از شاخصه های انتخابات مطلوب است. انتخابات 
همواره باید مظهر وحدت و انســجام ملی باشد و 
الزمه و نشانه آن وجود آرامش در انتخابات است. 
تشنج، درگیری و ناامن ســازی فضای انتخاباتی، 
اقداماتی اســت که از تبدیــل فرصت انتخاباتی به 
تهدیدی برای انسجام و امنیت ملی کشور حکایت 
 با تحرکات و سناریوهای 

ً
دارد. اقدامی که معموال

طرح ریزی شده در بیرون از مرزها و حمایت ایادی 
داخلی دشــمن و غفلت و ســوء تدبیر جناح های 
سیاســی داخلی و گاه هــواداران نامزدها به وجود 

می آید.

3- سالمت انتخابات

یکــی از دغدغه هــای مهم رهبر معظــم انقالب 
اسالمی مسئله ســالمت انتخابات است. در نگاه 
ایشان، رأی ملت امانتی است که در اختیار مسئوالن 
امر قرار دارد و ایشان موظفند با تمام توان در حفظ 

و سالمت آن بکوشند. ســالمت انتخابات هم به 
مرحله پیش از انتخابات و هم حین انتخابات و هم 
پس از انتخابات توجــه دارد. به واقع، همه فرآیند 
انتخابات از زمان آغاز فعالیت سیاســی جناح ها تا 
اعالم و تأیید نتایج نهایی انتخابات باید مورد توجه 
قرار گیرد. مسئول حفظ سالمت انتخابات نیز تنها 
ســتاد انتخابات کشور و شــورای نگهبان نیستند، 
بلکه همه جناح های سیاسی، نامزدهای انتخاباتی، 
رسانه ها، هواداران و توده های رأی دهنده در این میان 

نقش خواهند داشت.

4- قانون گرایی در انتخابات

یکــی از ارکان برگــزاری انتخابات تــراز انقالب 
اســالمی، قانون گرایی و پایبندی به ضوابط قانونی 
است. این قانون گرایی نیز از اصولی است که همه 
فعاالن صحنــه انتخابات از مجریــان و ناظران و 
نامزدها تا هــواداران و انتخاب کنندگان باید به آن 

پایبند باشند.

۵- رقابتی بودن انتخابات

یکی دیگر از مؤلفه های مؤثر در رسیدن به انتخابات 
تراز جمهوری اسالمی، رقابتی بودن و فراهم آوردن 
بستری برای حضور همه استعدادها و گرایش هایی 
است که به قانون اساسی و آرمان های ملت اعتقاد 
داشــته و برای اداره کشــور برنامه دارنــد. به واقع 
انتخابات شایسته و حقیقی به صرف تعدد نامزدها 
حاصل نخواهد شــد؛ بلکه الزمه این تعدد تکثر 
و تنوع افراد و ســلیقه ها و گرایش ها خواهد بود که 
امکان انتخاب های گوناگــون را برای مردم فراهم 

خواهد آورد. 
دغدغه  بــه کارگیری همه نیروها در مدیریت 
کشــور و فراهم آوردن حضور آنهــا در رقابت 
انتخاباتی و به نوعــی برگزاری انتخاباتی فراگیر 
با حضور همه گرایش های سیاســی به رسمیت 
شناخته شــده در قانون را می توان در این توصیه 
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی به اعضای 
هیئت مرکزی نظارت بــر انتخابات چهارمین 
دوره  مجلس شورای اســالمی مشاهده کرد که 
معظم له فرمودنــد: »هرچه افــراد از جهات و 
جناح های مختلف بیشــتر در انتخابات شرکت 
کنند، این برای نظام بهتر اســت؛ برای شورای 
نگهبان هم بهتر اســت. ما بایــد کاری کنیم که 
این امکان و وســیله برای ورود اشخاِص بیشتر 
فراهم بشــود. نباید طوری باشد که یک جریان، 
ولو در یک شهر خاص، احساس بکند که در این 
انتخابات وارد نیســت؛ باید طوری باشد که در 
همه جا همه احســاس کنند که می توانند آن فرد 
 آزادانه انتخاب بکنند؛ 

ً
مورد نظر خودشان را واقعا

یعنی شورای نگهبان و حرکتی که در این مقطع 
انجام می دهد، باید مظهر و آینه  اعتماد عمومی 

باشد.«)۱۳70/۱۲/۴(
البته این تکثر و تنوع باید چارچوبی داشــته باشــد 
که از منظر رهبر معظم انقالب اســالمی )اعتقاد 
به نظام اســالمی، اسالم، قانون اساسی و حضرت 
امام)ره(( شــروط الزم برای آن است. به واقع، این 
دایره فراگیری تنها جریان ها و گروه های سیاسی را 
در بر می گیرد که در نظر و عمل پایبندی خود را به 
انقالب اسالمی و قانون اساسی و منافع ملی ثابت 
کرده باشند که در قانون اساسی وظیفه تشخیص آن 

برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

۶- سالمت رقابت های انتخاباتی

یکی دیگر از شاخص ها توجه به سالمت رقابت های 
انتخاباتی است که تحقق آن در گرو رعایت اخالق 
در میدان رقابت هاســت. توجه به مسائلی از قبیل 
پرهیز از دروغ، تهمت و افترا، تخریب، بزرگ نمایی 
مشکالت، اسراف، هزینه کردهای غیرشرعی، دادن 
وعده های غیرواقعی، خرید رأی و... نمونه هایی از 
دغدغه هایی است که توجه به آن می تواند متضمن 
ســالمت انتخابات باشــد. این اصول در سطوح 
گوناگون رقابــت انتخاباتی، همچــون تبلیغات، 
مناظرات، گفت وگوها و مصاحبه ها با رســانه های 
مختلف، یادداشــت ها و تحلیل هــای مطبوعات 
وابسته به جریان های  سیاسی و همچنین رقابت نزد 

طرفداران و هواداران باید مورد توجه قرار گیرد.

۷- اصلح گزینی معطوف به کارآمدی

یکــی از شــاخصه های انتخابــات شایســته در 
مردم ساالری دینی آن است که فرآیند انتخابات به 
نحوی باشــد که در نهایت شایستگان و اصلحان 
بر مســند قدرت تکیه زنند. این مسئله رمز تعالی و 
ارتقای نظام اسالمی است که در آموز ه های دینی نیز 
فراوان بر آن تأکید شده است. رهبر معظم انقالب 
در همه انتخابات گذشــته بر ضــرورت انتخاب 
اصلح تأکید داشــته اند. ایشــان با صراحت اعالم 
می دارند: »آنچــه که برای مردم در این انتخابات و 
همه  گزینش های ملی و انتخابات ها مهم اســت، 
این است که سطح کارآمدی نظام روز به روز ارتقا 
پیدا کند؛ این اســاس مسئله است. اگر مردم دنبال 
رئیس جمهور یا دنبال نماینده  مجلس می گردند یا 
دنبال دیگر کسانی هستند که می خواهند آنها را با 
انتخاب تعیین کنند، در پی آن هستند که انسان های 
کارآمدی را بر اریکه  مسئولیت بنشانند تا آنها بتوانند 
سطح کارآمدی نظام را افزایش بدهند و مشکالت 
مادی و معنوی مردم را حل کنند؛ این خواست مردم 

است.« )۱۳۸۴/۸/۲۴( 

توسعه مسیر  در  سیاست 

نظام اسالمی در کنار الگوی توسعه فرهنگی، اقتصادی، 
امنیتی، نظامــی و...، باید الگوی سیاســی تراز خود 
را نیز در پیش داشــته باشــد. حرکت مبتنی بر الگوی 
سیاســی آنقدر اهمیت دارد که بخش قابل مالحظه ای 
از نظریه پردازان توسعه از تقدم توسعه سیاسی بر دیگر 

عرصه های توسعه سخن گفته اند.
در این میان، توجه به این نکته بسیار کلیدی است که 
در عرصه توسعه و پیشرفت کشور، ایجاد توازن و توجه 
به ابعاد همه جانبه توسعه، یکی از مالحظات راهبردی 
اســت که بی توجهی به آن آثار و عــوارض نامطلوبی 
برای کشــور به همراه خواهد داشــت. نبود توازن در 
توسعه به مثابه رشــدی کاریکاتوری است که ترکیب 
نامتــوازن آن عدم تعادلی در جامعه ایجاد کرده و حتی 
پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن موجب تشدید تنش ها 
و تعارضات و واگرایی ها در جامعه می شود. توجه به این 
مالحظه می تواند تحقق توسعه را در جامعه هموار کرده 

و پذیرش آن را نیز تسهیل کند.
در این میان، یکی از ابعاد مغفول الگوی پیشرفت، 

توجه به موضوع »توسعه سیاسی« است. در این زمینه، 
متأســفانه بی توجهی های فراوانی را شاهد بوده ایم که 
در دهه پنجم انقالب اسالمی نسبت به جبران آن باید 

تالش کرد.
در فضای سیاسی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، 
جریان اصالح طلب پیشگام سخن گفتن در این زمینه 
بود و توانســت با باال بردن پرچم توسعه سیاسی حتی 
پیروز انتخابات ۱۳7۶ شده و هشت سال صندلی پاستور 
را در اختیار داشته باشــد؛ اما متأسفانه الگوی توسعه 
سیاسی مدنظر این جریان فرآیند سکوالریزاسیون کردن 
جمهوری اســالمی و تهی کردن انقــالب از محتوای 
اســالمی آن بود! همین امر موجب شد تا تالش برای 
تحقق این الگو با آشــفتگی اجتماعیـ  سیاسی همراه 
 پروژه ناکام بماند. جریان اصولگرا نیز در 

ً
باشد و عمال

سال های پس از دوم خرداد ایده ای ارائه نکرد و بی توجه 
از کنار آن گذشت و داستان توسعه سیاسی بر زمین ماند!

معطوف به کارآمدی جمهوری اسالمی در گام دوم 
انقالب، ارائه الگویی از توســعه مبتنــی بر آموزه های 
اســالمیـ  ایرانی این سرزمین ضرورتی است که باید 
با همه توان از سوی حاکمیت و نخبگان سیاسی دنبال 
شود تا حاصل آن تحقق اصالحاتی در ساختار سیاسی 

کشور شود.
تبیین مختصات پیشرفت سیاسی نیازمند تأمالت 

فراوانی اســت، که در این نوشــتار تنها به دو مالحظه 
اشاره می شود.

حکمرانــی در دنیای پیچیده امــروز بدون تعریف 
و ســاماندهی و به رســمیت شــمردن کار تشکیالتی 
ممکن نخواهد بود. کار تشکیالتی اساس به کارگیری 
عقــل جمعی و ضریب دادن بــه عقالنیت و خالقیت 
در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاســی است. کار 
تشکیالتی در قالب رسمیت بخشیدن به فعالیت های 
حزبی معنــا می یابد و صورت قانونــی می گیرد. البته 
آنچه در تعریف حزب و تحزب باید توجه کرد، ترسیم 

الگویی بومی از آن است.
اما در گام عملی به رســمیت شــناختن تحزب در 
ســاختار حکمرانی اســت. باید کار به جایی رسد که 
رقابت های فردی و شخصی به فعالیت های تشکیالتیـ  
حزبی ارتقا یابد. در این وضعیت، انتخابات های کشور 
به رقابت احزاب و گروه های سیاســی شناسنامه داری 
تبدیل خواهد شــد که برای اداره کشور برنامه مدون و 

مکتوب و قابل ارائه به نخبگان و افکار عمومی دارند.
در این وضعیت، این برنامه ها هستند که با یکدیگر 
رقابت خواهند کرد، نه نام هــا و هر یک از مقبولیت و 
عقالنیت معطوف به کارآمدی برخوردار باشد، صندلی 

قدرت را در اختیار خواهد گرفت.
فرصت های چهار ســاله چه در مســند مجلس یا 

و چه در مســند دولت، فرصتی برای راســتی آزمایی و 
اعتبارسنجی مؤثر و عملیاتی برنامه هاست که اگر مقبول 
افتاد، کار برای چهار سال دیگر تمدید خواهد شد وگرنه 

برنامه ای دیگر اقبال عمومی را کسب خواهد کرد.
مســئله دیگر توجه به داستان تعریف حدود و ثغور 
اعتراضات اجتماعی است.این روزها مسئله اعتراضات 
و برگزاری تجمعات اعتراضی، 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 گوناگون 
جامعه وجود داشته باشد تا امکان رفع معایب سیستم و 
ساختار حکمرانی مشخص شود و از دیگر سو اعتراض 
باید در چارچوبی تعریف شــده باشد تا آنچه با هدف 
اصالح دنبال می شود، خود به عاملی برای بی نظمی و 
نابســامانی و تنش در جامعه بدل نشود. در این شرایط 
اســت که وجود دســتورالعملی برای ســاماندهی به 
اعتراضــات یکی از اولویت های جامعه خواهد بود که 
مختصات آن را باید در الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت 

تعریف کرد.
بدون شــک، الگوی اســالمیـ  ایرانی پیشــرفت 
سیاســی ابعاد گســترده دیگری دارد که برای پیشبرد 
اهداف انقالب اسالمی در دهه پنجم انقالب اسالمی 

به آنها نیازمندیم.

ضرورت توجه به ساز و کار رقابت های سیاسی و اعتراضات اجتماعی

مهدیسعیدی
کارشناس سیاسی

انقالب اســالمی در افق آینده، نیازمند حرکتی تحولی 
در مسیر تحقق اهداف است تا موانع موجود، موجب 
زمین خوردن و انفعال از دســتیابی به قله ها نشــود. در 
بررسی سرنوشت انقالب ها یکی از موضوعات مورد 
مناقشه تبدیل جریان »انقالب« به »نهاد« است. بیشتر 
نظریه پردازان انقالب معتقدند، انقالب های دنیا پس از 
آرام نشستن موج انقالبی و سرنگونی رژیم استبدادی، 
در فرآیند نظام سازی دچار استحاله شده و با فرا رسیدن 
»دوران ترمیدور« روحیه انقالبی خود را از دست داده و 
از جریانی انقالبی به نهادی محافظه کار تبدیل می شوند 
که از آن می توان به »قتلگاه انقالب« یاد کرد.در این میان، 
دیدگاه های گوناگونی برای جلوگیری از استحاله انقالب 
مطرح شده که می توان از نظریات »انقالب در انقالب« 
و »انقالب دائمی« یاد کرد. در این نگاه ها که به نوعی در 
ضدیت با نهادگرایی و نظام سازی است، از حفظ شرایط 
انقالبی برای حفظ روحیه انقالبی یاد می کند . این در 
حالی اســت که حفظ این وضعیت نه مطلوب است و 
نه ممکن! وضعیتی انقالبی وضعیتی ماندگار نیســت، 
مرحله ای موقت و برای عبور است که سرانجام باید به 
به مرحله نظام سازی ختم شود. اما در این میان بزرگان 
انقالب اســالمی برای مواجهه با آفت محافظه کاری و 
حفظ روحیه انقالبی در مرحله نظام سازی، نظریه »نظام 
انقالبی« را ارائه کرده اند. رهبر حکیم و فرزانه انقالب 
اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب می نویسند: »انقالب 
اسالمی پس از نظام ســازی، به رکود و خموشی دچار 
نشده و نمی شود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی 
و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه 
نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند.« در تحلیل الگوی نظام 
انقالبی نظرات گوناگونی وجود دارد که این نظرات را 

مبتنی بر سه رویکرد می توان تقسیم بندی کرد:
 رویکرد اول، رویکردی ساختاریـ  کارگزاری است 
که بر اسالمی و انقالبی بودن ساختار و کارگزار تأکید 
دارد و نظامی را اســالمیـ  انقالبی می داند که ساختار 
آن مبتنی بر اسالم انقالبی بنا نهاده شده باشد. در درون 
این ساختار ســاز و کار تعیین حاکم نیز باید اسالمی و 
انقالبی باشد؛ به گونه ای که افرادی با روحیه انقالبی در 
رأس قدرت قرار گیرند و مسئولیت ها به چنین افرادی 
واگذار شود. همچنین، در نگاهی فراتر چگونگی فرآیند 
تصمیم گیری ها و جهت دهی ها بــه جامعه نیز باید به 

تصمیماتی انقالبی بینجامد.
در رویکرد دوم که رویکرد کارکردی اســت، آنچه 
مالک و معیار ســنجش قــرار می گیرد، نــه تأکید بر 
ســاختارها و کارگزارها، بلکه توجه به کارکردهاست. 

از این منظــر، نظامــی را می توان انقالبــی نامید که 
خروجی های آن را بتوان با الگوها و آموزه های اســالم 
انقالبی تطبیــق داد. نظامی را می تــوان نظام انقالبی 
دانست که تصمیمات آن مقوم و بسط دهنده ارزش های 

انقالب اسالمی باشد.
نگاه سوم که نگاه تکمیلی و تلفیقی است، رویکرد 
ســاختاریـ  کارکردی اســت، که الزمه انقالبی بودن 
نظام را وجود الگویی در ساختار تشکیل نظام از مالک 
و معیار انتخاب حاکم تا مکانیسم انتخاب حاکم و معیار 
تصمیم گیری می داند و از طرفی بر کارکرد و کارآمدی 
تأکید می کند. این نظر از طرفی معتقد است، هدف از 
تشکیل نظام اســالمیـ  انقالبی آماده شدن زمینه برای 
برخورداری از رفاه مادی و رشــد و کمال معنوی است 
و اگر حکومت در این زمینه ناکارآمد باشد، مشروعیت 
خود را از دســت خواهد داد و از طرفی معتقد است، 
ایجاد چنین جامعه ای که هم رفاه مادی تأمین شود و هم 
رشــد و تعالی معنوی، جز از طریق ساختار اسالمیـ  
انقالبی محقق نخواهد شد و رسیدن به اهداف انقالب 
اسالمی بدون شکل گیری ساختار نظام انقالبی ادعایی 

بیش نخواهد بود.
آنچه مشــخص اســت، نظریه ســوم ترسیم کننده 
الگویی است که رهبر حکیم انقالب اسالمی از طرح 
نظریه نظام انقالبی در ذهن دارند. به همین دلیل است 
که از نگاه ایشان »نظام اسالمی عبارت است از اینکه: 
، قسط اسالمی و احکام اسالمی در جامعه تحقق 

ً
اوال

، افراد صالح و شایسته ای متصدی و مباشر 
ً
پیدا کند؛ ثانیا

این کار باشند )بدون وجود افراد شایسته و صالح، امکان 
ندارد احکام اســالمی و قسط اسالمی در جامعه پیاده 
، اعتماد و باور و قبول مردم و رابطه  مستحکم 

ً
شود( ثالثا

میان این مجموعه  خدمتگزار و مردم باید وجود داشته 
باشــد. هر کدام از این ســه پایه اگر کم باشد، فلسفه  

حکومت اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد.«
در کالم معظم له انقالب، یعنی نظام انقالبی؛ نظامی 
با هدف های انقالب، با حرکت انقالبی، با جهت گیری 
انقالب! و »برای تحقق آن یک دســتگاه مدیریتی الزم 
دارد که آن می شود دولت انقالبی... دولتی که ارکان آن، 
انقالب را از بن دندان باور کرده باشــند و دنبال انقالب 
باشــند.« و ما اکنون در مرحله تشــکیل دولت انقالبی 
قرار داریم. بنابرایــن مرحله  بعد از نظام انقالبی، ایجاد 
دولت انقالبی است و با عملکرد صحیح دولت انقالبی 
است که مرحله چهارم تمدن سازی که تشکیل »جامعه 
انقالبی« است، محقق خواهد شد و در نهایت بستر برای 

تحقق »تمدن انقالبی و اسالمی« فراهم خواهد شد.

شایسته ساالری و  نخبگانی  چرخش 
یکی از مباحث مهم در راســتای توسعه سیاسی 
معطوف به کارآمــدی در حکمرانی که می تواند 
آینده کشور را تضمین کند، چرخش نخبگانی و 
اعتماد به نســل جوان در عرصه حکمرانی است. 
مؤلفه ای که به طور ویژه در ســال های اخیر مورد 
توجه رهبر حکیم انقالب قرار گرفته و در بیانیه گام 

دوم نیز به طور جدی بر آن تأکید شده است.
تحقق حضــور »جــوان باانگیــزه و مؤمن و 
متشــرع« در مدیریت کشــور، فرآیندی است که 
اراده ای جمعی برای تحقق آن الزم است و باید به 
تدریج در فرآیندی معین این »چرخش نخبگان« 
صورت گیرد؛ اما همین امر مقدس و ضروری نیز 
با آسیب ها و آفت هایی همراه است که بی توجهی 
به آن می تواند منجر به انحرافاتی در آینده مدیریت 

کشور شود. 
جوان گرایــی مفهومی عام و کلی اســت که 
متناســب با هر مأموریت و مســئولیتی باید آن را 
تعریــف کرد. برای نمونه، نمــاز جمعه از جمله 
امور اجتماعی ـ سیاسی است که خطیب آن باید 
از شایســتگی هایی، از جمله صالحیت علمی ـ 
فقهی، وجاهت و مقبولیت عمومی، اعتبار اخالقی 
و... برخوردار باشد. بدون شک، جوان گرایی در 
نماز جمعه به معنای انتخاب ائمه  جمعه ۲0 تا ۳0 
ساله نیســت! چرا که این امر موجب ضعف نماز 
جمعه و کاهش حضور نمازگزاران خواهد شــد. 
بنابراین، باید دقت کرد که برداشــتی ســطحی و 
قشری از جوان گرایی، این تدبیر راهبردی را دچار 

انحراف نکند.
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در آخرین 
توصیه های خود در این زمینه که در دیدار تصویری 
دانشــجویی صورت  تشــکل های  نمایندگان  با 
گرفت، اعالم داشــتند: »من البّتــهـ  همچنان که 
 هم در سال گذشــته تأکید کردم و مکّرر هم 

ً
قبال

گفته امـ  به دولــت جوان و حزب اللهی معتقدم و 
 به معنای 

ً
به آن امیدوارم و البته دولت جوان صرفا

این نیست که باید یک رئیس دولت جوان، آن هم 
 جوان به معنای ۳۲ ســاله داشــته باشد؛ نه، 

ً
مثال

دولت جوان، ]یعنی[ یک دولت ســِر پا و بانشاط 
و آماده ای که در سنینی باشد که بتواند تالش کند 
و کار بکند و خســته و از کارافتاده نباشد؛ منظور 
این اســت. بعضی ها تا سنین باال هم به یک معنا 
جوانند؛ حاال همین شــهید عزیزی که شما از او 
اســم بردیدـ شهید ســلیمانی، و بنده شب و روز 

به یاد او هستم ـ شــصت و چند سال سنش بود، 
ایشــان که خیلی جوان نبود؛ اگر ده سال دیگر هم 
زنده می ماند و بنده زنده می ماندم و بنا بود که من 
مشخص بکنم، او را در همین جا نگه می داشتم، 
یعنی کنار نمی گذاشــتم او را که جوان هم نبود. 
بنابراین بعضی اوقات افرادی که در سنین جوانی 
هم نیســتند، کارهای جوانانه  خوبی را می توانند 

انجام بدهند.«)۱۳۹۹/۲/۲۸(
نکته قابل مالحظه دیگری کــه باید در فرآیند 
چرخش نخبگان توجه کرد، آن است که در منطق 
رهبری جوان گرایی در تقابل با شایسته ســاالری 
نیســت. اینگونه نیســت کــه بتوان بــا تأکید بر 
جوان گرایی، شایستگان را حذف کرد یا آنکه امور 
را به دست کسانی سپرد که شایستگی و تخصص 
انجام کاری را ندارند! بدون شک، نگرش رهبری 
در حوزه گردش نخبگان، ســپردن امور به جوانان 
شایسته و صاحب صالحیت است و باید نسبت 
به این شــاخص دقــت الزم را کرد تــا رویکرد 
حکیمانه اتخاذ شده به فساد و ناکارآمدی نینجامد. 
به واقــع، گردش نخبگانــی در چارچوب منطق 
شایسته ســاالری قابل تحقق است و هر انحرافی 
از شایسته ساالری نقض غرض و خروج از مسیر 

صواب خواهد بود.
مالحظــه ســوم آن اســت کــه آفــت دیگر 
جوانان گرایــی، »آقازادگی« اســت! واقعیت آن 
است که کسب قدرت و در اختیار داشتن مناصب 
کلیدی، موقعیت حساسی است که بسیاری برای 
دستیابی به آن چشم طمع دارند و حاضرند برای 
دســتیابی به آن هر اقدامی کــرده و خطوط قرمز 
فراوانــی را زیر پا بگذارند. متأســفانه، تجربیات 
تلخ سال های اخیر حکایت از آن دارد که حضور 
انگشت شــمار جوانان در مناصــب مدیریتی و 
تصمیم ســازی کشــور، اغلب تحت نفوذ روابط 
ژنتیکی دو جریان سیاسی غالب و آقازاده محوری 
بوده اســت. این روند فســادانگیز می تواند آینده 
فرآیند جوان گرایی در مدیریت کشــور را تهدید 
کرده و به انحراف بکشاند و به وضعیتی ضد آنچه 

انتظار می رفت، تبدیل کند!
برای چرخش نخبگان باید سامانی ترتیب داد تا 
در چارچوب آن جابه جایی  های تدریجی صورت 
گیرد و حاصل آن کارآمدسازی نظام سیاسی شود؛ 
وگرنه بــدون رعایت مالحظــات، نتیجه عکس 

خواهد داد.

  نظام انقالبی  و آینده آرمان ها

انتخابات مطلوب در مردم ساالری دینی
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پرونده

فضاییبرایآینده

اگر بگوییم جنگ در فضای ســایبر، جنگ آینده 
است، سخن ناروایی گفته ایم و افکار بشریت را 
منحرف کرده ایــم؛ زیرا هم اکنون که این مطلب 
را می خوانیــد، گزارشــی را از خط مقدم جنگ 
می خوانید، اما صفیر گلوله های آن دیده و شنیده 
نمی شود! بلکه عواقب خسارت بار آن، آینده های 
خــوب را ناممکن و دســت نیافتنی می کند؛ در 
این جنگ که تسلیحات آن شبکه های اجتماعی 
هســتند، هوش مصنوعی به جای فرماندهان و 
نخبگان نظامی در دســت کسانی است که شاید 
جنگ کالسیک را ندیده باشند یا شاید در دست 
کودکانی اســت که قبل از بــازی در یک دعوای 
محلی  در کوچه وارد یک جنگ جهانی سایبری 
شــده اند و می توانند نبرد گســترده تمام ناشدنی 
را مدیریت کنند، بدون آنکه بدانند با چه کســی 
می جنگند و از چه چیــزی دفاع می کنند و حتی 
برای چه کسی یا کشوری عرصه گشایی می کنند؟!
چند سالی اســت که کاربران اینترنت با واژه 
جدیدی به نام »شــبکه ملی اطالعات« مواجه 
شــده اند؛ به جای اینکه مردم از این پروژه جدید 
خوشــحال بشــوند، نگرانی عجیبی در فضای 
مجازی ـ که بیشــتر ناشــی از تعریف نادرست 
یا عدم پیوســت رســانه ای اســتـ  حاکم شده 
است. این در حالی است که موهبت شبکه ملی 
اطالعات می تواند قدرت و امنیت و هویت ملی 
ما را در سطح برتری در منطقه و جهان قرار دهد 
و دستاوردهای ذیل را برای کشور به دنبال داشته 

باشد:
1- ایجــاد الیه های چهارگانــه  فضای مجازی؛ 
»شــبکه  زیرســاختی«، »الیه  کاربــر«، »الیه  
محتوا« و »الیه  خدمات« موجب پیشرفت های 
گسترده ای در حوزه فضای مجازی، مانند عرصه 
هوافضا خواهد شــد و می توانیم در عرصه های 
متعدد دیگر اعمال فناوری و قدرت فناورانه کنیم و 

وابستگی ما به خارج قطع شود.
۲- یکــی از مهندســی های فضــای مجازی، 
مهندسی افکار عمومی با توجه به داده کاوی هایی 
اســت که از طریق آن صــورت می گیرد. اکنون 
بسیاری از شبکه های اجتماعی که در کشورهای 
گوناگون فعالیت می کنند، به مشخصات هویتی 
افراد آن کشــورها دسترسی دارند و از این طریق 
ذائقه ها و افکار عمومی آنها را به دست آورده و آنها 
را از طریق شرکت های چند ملیتی و امپراتوری 
رسانه ای مدیریت می کنند. قدرت در این عرصه 
باعث امنیت هویتی و ذهنی جامعه  و مصونیت 

همه ابعاد آن خواهد شد.
3- تحوالت فناوری اطالعات در ســطح ملی 
و جهانی می تواند آینده  انســان ها را تحت تأثیر 
خود قرار دهد. اگر امروز کسی در حوزه فناوری 
اطالعات نتواند از خود دفــاع کند، در آینده نیز 
نخواهد توانست با موشک و حتی پیشرفته ترین 
ابــزار جنگ نظامــی از خود دفاع کنــد؛ به این 
ترتیب کشــور بایــد از قدرت به حــوزه فناوری 
تغییر ریل بدهــد؛ زیرا با همین ابزار هم می توان 
از بحران های اداری، فرهنگی، سیاسی، نظامی و 
حتی حوزه های سرزمینی و جغرافیایی  به راحتی 

گذر کرد. 
۴- حضور فعال ایران اسالمی سبب خواهد شد 
دشمن در زمینه فعالیت های خرابکارانه خود از 
این فضا تار و مار شود و تهدیدهایش علیه منافع 

ملی به حداقل برسد.
رهبر معظــم انقالب از مدت ها قبل که هنوز 
گوش و چشــم بســیاری از کشــورها با فضای 
مجازی و شبکه اطالع رسانی اینترنتی آشنا نبود، 
از ســال 138۴ از فناورانه شــدن امور حمایت 
کرده اند و از مســئوالن خواســته اند کــه از این 
ظرفیت اســتفاده کنند. ایشان در این زمینه حتی 
قدرت گرفتن در فضای مجازی را حیاتی دانسته 
و می فرماینــد: »امروز قــّوت در فضای مجازی 
حیاتی اســت؛ امروز فضای مجــازی حاکم بر 
زندگی انسان هاســت در همه  دنیا؛ و یک عده ای 
همه  کارهای شان را از طریق فضای مجازی پیش 

می برند؛ قوت در این حیاتی است.«

گروه پرونده
صبح صادق

مطالعه روند توسعه کشورهای پیشرفته و مقایسه 
آنها با یکدیگر حاکی از آن است که فرآیند رشد و 
توسعه همواره شامل دو مرحله بوده است؛ مرحله 
اول آماده سازی زیرساخت های توسعه و مرحله 
دوم توســعه پرشــتاب مبتنی بر زیرساخت های 
فراهم شــده. چین در مرحله اول جذب سرمایه 
خارجی و تســهیل محیط کسب وکار برای تجار 
و توســعه بخش خصوصی را عینیت بخشید و 
در مرحلــه بعد مبتنی بر زیرســاخت های فراهم 
شده رشد پرشتاب خود را آغاز کرد. ژاپن مبتنی 
بر قطع وابستگی خارجی و گسترش شرکت های 
خانوادگی، فضای توسعه درون زای خود را رقم 
زد. کشورهایی، مانند مالزی و سنگاپور نیز جذب 
سرمایه گذاری خارجی را زیرساخت توسعه خود 
قرار دادند؛ اما کشور هند با توسعه زیرساخت های 
کشاورزی فرآیند توسعه پایدار خود را برنامه ریزی 
کرده اســت. جمهوری اســالمی ایران نیز برای 
رشد پرشــتاب خود در فرآیند پیشرفت و توسعه 
پایدار، اقدام به تأمین زیرســاخت هایی کرده که 
نویــد حرکت و جوشــش در ســال های آتی را 
می دهد. اگرچه الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 
با الگوهای عملیاتی شــده در کشــورهای دیگر 
نقــاط افتراق و اشــتراکی دارد؛ ولــی باید آن را 
مختص خود ایران دانست. رشــد پایدار مبتنی 
بر دانش و بدون وابســتگی به قدرت های شرق و 
غرب و افزایش رفاه عمومــی بر مدار عدالت از 
نکات برجسته الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 
اســت. البته برای تحقق این الگو نیز الزم است 
در مرحله اول زیرساخت های آن فراهم شود. در 
حال حاضر، جمهوری اسالمی ایران بسیاری از 
زیرساخت های پیشرفت و رشد پرشتاب را فراهم 
 رشــد اقتصادی مطلوب در 

ً
کرده است که قطعا

آینده ای نه چندان دور را میسر خواهد کرد. در زیر 
به برخی از این زیرساخت ها اشاره خواهد شد:

 Bنیروی انسانی متخصص
چشم انداز بیست  ساله کشــور بر »سهم برتر منابع 
انســانی و ســرمایه اجتماعی در تولید ملی« تأکید 
می کند. منابع انســانی یکــی از مهم ترین نهاده های 
علم، فناوری و نوآوری اســت که می تواند پیشــران 
توســعه اقتصاد دانش بنیان باشد. در سال های اخیر، 
ظرفیت قابــل توجه نیروی انســانی تحصیل کرده و 
متخصص در حوزه های گوناگون در کشــور، توجه 
نهادهای بین المللی نیز را به خود جلب کرده است. بر 
اساس گزارش های بین المللی، مانند شاخص جهانی 
نوآوری، شاخص های مربوط به منابع انسانی )مانند 
تعداد ثبت نام شــوندگان و دانش آموختگان آموزش 
عالی، تعداد دانش آموختگان مهندســی و علوم پایه 
و...( همــواره از نقاط قوت ایران بوده اســت. طبق 
گزارش شاخص توسعه سرمایه انسانی مجمع جهانی 
اقتصاد در سال ۲015 که نشریه »فوربز« آن را منتشر 
کرده است، ایران با نرخ ســاالنه بیش از ۲33 هزار 
دانش آموخته در رشته های مهندسی، رتبه سوم جهان 
را پس از روسیه و آمریکا دارد، و باالتر از کشورهایی 
چون ژاپن و کره جنوبی قرار گرفته اســت. بر اساس 
یک پژوهش در ســال 1397، ســهم دانشــجویان 
مقطــع تحصیالت تکمیلی به کل دانشــجویان ۲۲ 
درصد اســت که این سهم در ســال 1357، ۴/3۲ 
 درصد بوده اســت. طبق شــاخص جهانی نوآوری
 )Global Innovation Index( جمهوری اســالمی 
ایران از نظر زیرشاخص آموزش عالی با کسب امتیاز 
63/۲ در رتبه سوم جهان قرار دارد. این زیرشاخص 
از سه بخش تشکیل شــده که عبارتند از: نام نویسی 
آمــوزش عالی، تعــداد دانش آموختــگان علوم پایه 
و مهندســی، و نسبت دانشــجویان خارجی به کل 
دانشــجویان. )پژوهش معاونت سیاســت گذاری و 

توسعه ریاست جمهوری در سال 1397(

 Bظرفیت سازی در صنعت پتروشیمی
صنعــت پتروشــیمی به منزلــه یکــی از مهم ترین 
بخش های توسعه دهنده و ارزش افزا، در ادامه زنجیره 
صنایع نفت و گاز قرار دارد. در بیان اهمیت صنعت 
پتروشیمی، ذکر این نکته کافی است که در میان صنایع 
موجود با فعالیت زنجیره ای، این صنعت طوالنی ترین 

زنجیره تولید محصوالت )مشــتق شده نفتی( را به 
خود اختصاص داده اســت. ارزانــی و فراوانی مواد 
اولیه، ایجاد فرصت های شغلی، انتقال فناوری های 
پیشــرفته و مهم تــر از همه ارزش افزوده چشــمگیر 
سبب شده است که در برنامه های توسعه اقتصادی و 
اجتماعی به این صنعت توجه بیشتری شده و احداث 
مجتمع های پتروشیمی در اولویت قرار گیرد. در حال 
حاضر، صنعت پتروشیمی ایران در صنایع باالدستی 
رشد خوبی را داشته است. برای نمونه، فقط در منطقه 
پارس جنوبی بیش از 1۴8 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
شده اســت و گاز استخراج شــده از این منطقه کل 
خوراک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را فراهم می کند 
که این پاالیشگاه به تنهایی بیش از 60 درصد بنزین 
کشور را تأمین می کند. تنوع محصوالت پتروشیمی 
که بیش از 3500 محصول اســت، سبب شده است 
 تحریم صنعت پتروشیمی محال باشد. با این 

ً
که اساسا

حال، ارزش افزوده اصلی در صنایع پایین دستی است. 
 گسترش صنایع باالدستی گام اول پیشرفت در 

ً
قطعا

این حوزه بوده اســت و در حال حاضر ظرفیت رشد 
پرشتاب در صنایع پایین دستی فراهم است.

 Bتهیه زیرساخت های ترانزیتی کشور
برای رشد و توسعه پایدار باید درآمدهای کشور مبتنی 
بر منابع پایدار باشــند. یکی از مهم ترین منابع پایدار 
در کشور ما با توجه به موقعیت کم نظیر ژئوپولیتیکی 
کــه دارد، درآمدهای حاصل از ترانزیت کاالســت. 
کریدور شــمال ـ جنوب، جاده ابریشــم، طرح یک 
جاده یک کمربند که چیــن آن را دنبال می کند، تنها 
بخشی از ظرفیت هایی است که منافع مشترک ایران 
و هم پیمانانش در فعال شدن سریع تر آن است. روسیه 
 زیادی با هند دارد که ترانزیت 

ً
مراودات تجاری نسبتا

محصوالت آنها از مســیر ایــران از نظر هزینه انتقال 
 به یک سوم نسبت 

ً
حدود نصف و از نظر زمان تقریبا

به وضع موجود کاهش می یابد. در این راستا، اسکله و 
بندر چابهار ساخته شده و شبکه ریلی کشور گسترش 
بسیار زیادی یافته است و با تکمیل مسیر ریلی چابهار ـ 
خاش و رشت ـ انزلی این کریدور تجاری فعال می شود 
که درآمدهای بســیار مناسبی برای کشورمان دارد. به 
جــز ترانزیت کاال، وجود شــبکه عظیــم انتقال گاز 

در کشــور ما زیرساخت تبدیل شــدن به هاب گازی 
منطقه فراهم شده است. ســوآپ گاز ترکمنستان به 
کشور آذربایجان بخش بسیار کوچکی از این ظرفیت 
است که در حال حاضر فعال شده است. در مجموع 
سرمایه گذاری عظیم صورت گرفته درحوزه های جاده 
و راه  آهن، شبکه گاز و همچنین شبکه سراسری برق 
ظرفیتی را فراهم کرده است که ایران می تواند مبتنی 

برآنها به سرعت در مسیر پیشرفت قرار بگیرد.

 Bگسترش دولت الکترونیک
اگرچه گســترش دولت الکترونیک به اندازه انتظار 
صورت نگرفته است؛ ولی اقداماتی که تاکنون انجام 
شــده، به ویژه اقدامات دولت سیزدهم در این راستا، 
ظرفیت بســیار مهمی را برای پیشرفت کشور فراهم 
 از 

ً
کرده اســت. در حال حاضر، پــول کاغذی تقریبا

زندگی مردم حذف شــده است و بســیاری از افراد 
 از پول کاغذی استفاده نمی کنند. این 

ً
هستند که اصال

موضوع سبب شده است که دولت امکان اخذ مالیات 
از طریــق پایانه های فروشــگاهی را پیدا کند. اگر ما 
به یک دهه قبل برگردیم، چون هنوز اســکناس سهم 
باالیی در تجارت داشــت، امکان کنترل درآمدها از 
طریق آن وجود نداشت. در سال گذشته ما حدود دو 
میلیون مالیات دهنده داشتیم که در سال جاری این رقم 
به حدود هشــت میلیون مالیات دهنده رسیده است. 
درگاه یکپارچه مجوزها از دیگر زیرساخت هایی است 
که برای افزایش اشــتغال و رشــد پرشتاب ضروری 
است که به همت دولت سیزدهم عملیاتی شده است. 
برنامه های کاربردی، مانند اســنپ، فروشــگاه های 
اینترنتی، مســیریاب ها و... بخشی دیگر از اقدامات 
صورت گرفته برای رشــد دولت الکترونیک است. 
بنابراین، با بهره  گیری از ظرفیت های موجود فناوری 
اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در کشور و 
گسترش سریع آن می توان کشور را به سرعت در مسیر 
پیشرفت قرار داد. سخن پایانی اینکه بخش اول توسعه 
در کشــور که تأمین زیرساخت های پیشرفت است، 
تا حد زیادی تأمین شــده است و موارد ذکر شده تنها 
بخش کوچکی از ظرفیت های ایجاد شــده را مورد 
اشــاره قرار داد. بنابراین، انتظار می رود کشور هرچه 

زوتر وارد مرحله پیشرفت سریع و پرشتاب شود.

سکوی پیشرفت
علی کارگر

کارشناس  اقتصادی

با نگاهی به تاریخ درمی یابیم که در تمدن اســالمی 
مبتنی بر بنیان خانواده، زنان  شأن و جایگاه متفاوتی 
داشــته اند. نمونــه بــارز آن در وجود مبــارک دو 
بانوی بزرگ اســالم، یعنی حضــرت زهرا)س( و 
زینب کبری)س( هویدا شــده اســت. چه آنجا که 
دخت پیامبر اســالم)ص(، حضرت فاطمه)س( در 
مقام نخســتین رهبر زن در جهــان، هدایت جنبش 
اجتماعی، تاریخی و سیاسی عصر خویش را به دست 
می گیرد و چه آن زمان که دخترش زینب کبری)س( 
با خواندن خطبه ای در کاخ یزید واقعه عاشــورا را به 
یکباره زنده می کنــد. از همین منظر، می توان گفت 
توجه به ســبک زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی 
این دو بانــوی بزرگ، این مهم را یــادآوری می کند 
که همواره دین اســالم زنان را به عفت، پاکدامنی، 
شــجاعت و البته آزادگی سفارش کرده و برای تمام 
بشریت دو الگوی بی نظیر را معرفی کرده است. با این 
همه، قرن ها وجود حکومت های پادشاهی در کشور 
ما و به کار نگرفتن آموزه های دینی از سوی حاکمان، 
این مسئله را از پیش چشم مردم دور نگه داشته بود؛ 
بــه گونه ای که پیش از پیروزی انقالب اســالمی در 
بهمن سال 1357، زنان در سایه حکمرانی سلطنتی، 
از کمترین حقوق فــردی و اجتماعی محروم بودند. 
هرچند در این گزارش ســعی داریم نگاهی به آینده 

بانوان کشورمان داشته باشیم.

 B رهایی از عزلت
با رهنمون های حضرت امام خمینی)ره( در مســیر 
مبارزه با حکومت ستمگر پهلوی، زنان رفته رفته از 
عزلتی که رهاورد قرن ها سلطنت بود، خارج شدند 
و پس از پیروزی انقالب اســالمی در بهمن 1357 

در سایه سار حکومت اسالمی، به جایگاه رفیعی در 
جامعه دست یافتند. به تعبیر رهبر معظم انقالب در 
سال 1383، »پس از پیروزی انقالب اسالمی زن از 
هویتی اسالمی ـ الهی برخوردار شد. در این بینش و 
رویکرد زن در عین آنکــه ویژگی های زن بودن خود 
همچون احساســات رقیق، عواطف جوشان، مهر 
فراوان و صفــای پاک را حفظ می کنــد، در میدان 
ارزش های معنوی، مانند علم و عبادت نیز پیشروی 
می کند و در عرصه مســائل سیاسی ـ اجتماعی هم 
با درک و هوش باالی سیاســی حضور می یابد. این 

الگوی یک زن مسلمان است.«

 Bنگاهی به مقام زن در قانون اساسی
در قانون اساســی جمهوری اســالمی به کرامت و 
شــخصیت انســان، اعم از زن و مــرد توجه جدی 
شــد تا آنجا که در بند 6 اصل دوم این قانون، ایمان 
به کرامــت و ارزش واالی انســانی و آزادی توأم با 
مســئولیت او در برابر خداوند یکی از پایه های نظام 
جمهوری اسالمی شمرده شده است؛ اما این توجه 
و اهتمام درباره زنان، دو چندان شــده و این قانون در 
موارد متعددی بر پاسداشت شخصیت انسانی زن و 
زمینه سازی برای رشد شخصیت او تأکید کرده است. 
در بخشــی از مقدمه قانون اساســی، پس از معرفی 
خانواده به منزله »واحد بنیادین جامعه و کانون رشد 
و تعالی انسان«، درباره شخصیت انسانی زن چنین 
آمده است: »زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، 
از حالت )شیء بودن( یا )ابزار کار بودن( در خدمت 
اشــاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن 
بازیافتــن وظیفه خطیر و پر ارج مــادری در پرورش 
انسان های مکتبی، پیشاهنگ، خود همرزم مردان در 
میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه، پذیرای 
مســئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسالمی برخوردار 
از ارزش و کرامتــی واالتر خواهد بــود.« در اصل 

بیست ویکم قانون اساســی نیز می خوانیم: »دولت 
موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت 
موازین اســالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام 
دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت 

زن، احیای حقوق مادی و معنوی او و... .«

 Bو اما زن امروز
با بررســی تحوالت امــروز در می یابیــم که اکنون 
جایگاه زنان در عرصه های گوناگون ارتقا یافته و زنان 
به عنوان نیمی از جمعیت اجتماعی کشور در بسیاری 
از عرصه ها پیشــتاز بوده و هستند. به عبارت دیگر، 
پس از انقالب اســالمی زنان توانستند به جایگاه و 
نقش تأثیرگذارتری در تصمیم گیری ها و اداره کشور 
برسند. تعداد دانشــجویان دختر حدود 60 درصد 
رشد داشته و میزان بیکاری زنان تا 1۴ درصد کاهش 
داشته است. همچنین، تا سال 1۴00 در حوزه ورزش 
16111 باشگاه ورزشی برای زنان در کشور فعالیت 
داشته و 330۲ مدال در رویدادهای گوناگون جهانی 
با تالش ورزشکاران زن کسب شده است. همچنین، 
در حوزه رسانه میزان مشارکت زنان فعال در عرصه 
فناوری اطالعات به 31/5 درصد رسیده است و 903 
زن فیلم ساز در عرصه سینما و ۲000 زن متخصص 
در پشت صحنه سینما فعالیت داشــته اند. در ادامه 
باید یادآوری کرد کــه 11۴ جایزه ملی و 1۲8 جایزه 
بین المللی از سوی فیلمسازان زن در جشنواره های 
مطرح کســب شــده و زنان در ۴5 جشنواره مطرح 
بین المللــی در نقش رئیس هیئــت داوران حضور 
داشــته اند. در عرصه قدرت و تصمیم گیری، ۲5/۲ 
درصد از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، 
میانی و پایــه مدیریت اجرایی، فعالیــت 11۲1 زن 
قاضی در کشور، رشد ۲۲7 درصدی زنان داوطلب 
نمایندگی مجلس در دوره یازدهم، کسب 111 کرسی 
مجلس شورای اسالمی از ســوی زنان در 11 دوره، 

ارتقای میزان مشــارکت زنــان در مجلس به 5/59 
درصــد و حضور 16/5 برابری زنان نماینده مجلس 
شورای اسالمی از دور اول از دستاوردهای زنان پس 

از پیروزی انقالب اسالمی تا سال 1۴00 است.

 B پیش بینی آینده
بررســی اجمالی در یک ســیر تاریخی این مهم را 
خاطرنشان می کند، زنان ایرانی قدرتمندانی هستند 
که با اتکا به جوهره درونــی خود، قادر خواهند بود 
بلندترین قله ها را فتح کنند. از همین منظر، باید گفت 
جامعه ای که چنین بســتری را در خود می پروراند، 
باید نکاتــی را در بهبود وضعیت کنونی به کار گیرد 
تا نســلی موفق به جامعه تحویل داده شود. در کتاب 
»آینده پژوهی نقش زنان و توســعه سیاسی در ایران« 
نوشته »مشکوه اسدی« آینده حوزه زنان بیش از هر 
عاملی به دو عامل »سیاســت« و »مذهب« وابسته 
دانسته شده اســت. در این میان، هر چند این روزها 
پروپاگاندا سعی دارد مواردی، چون خشونت خانگی 
علیه زنــان، ازدواج تحمیلی، محرومیت از ظرفیت 
اجتماعی و... را پررنگ نشــان دهــد؛ اما واقعیت 
این اســت که با پیروزی انقالب اسالمی این موارد 
در جامعــه به حداقل خود رســیده و چون آن روزها 
چیزی به نــام فضای مجازی در جامعه نبود، آگاهی 
از وقوع آنها به شدت کم بود. این در حالی است که 
افزایش چشمگیر حضور زنان در سطوح فرهنگی، 
اجتماعــی، صنعتی، پزشــکی، هنری، ورزشــی، 
دانشگاهی و... نشــان از وجود امنیت و آزادی برای 
زنان در جامعه است. اشتغال در فضاهای خصوصی، 
تعاونی و دولتی، انجمن های خیریه، »ان جی او«ها 
یــا حتی مجامع علمی و فرهنگــی و...، مواردی از 
فعالیت های اجتماعی زنان امروز هستند که با تکیه بر 
آموزه های دینی می تواند بستری مناسب را برای آینده 

درخشان بانوان کشورمان ترسیم کند. 

آینده  درخشان  زن ایرانی
انسیه ربیعی

خبرنگار
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راهپیماییدرجشن
پیروزیانقالب

تعظیم شــعائر دینی یکی از دســتورات 
خداوند در قرآن اســت. شعائر به معنای 
عالمت هاســت و در آموزه هــای قرآنی و 
دینی برای معرفی دین، مکتب، دعوت به 
خداوند و دوری از شــیطان اســت. شعار 
دادن و نشــان دادن عالمــت از یــک امر 
دینی جزء شعائر اســت که در شکل های 
گوناگون به کار گرفته می شود. در آیه 158 
ســوره بقره، صفــا و مروه، شــعائر الهی 
معرفی شده است؛ اما از نظر تمام علمای 
اسالم، محدود به آن نیست؛ بلکه عمومیت 
دارد. صاحــب جــان هنــدی از علمای 
حنفی مذهب اهل سنت ذیل آیه 3۲ سوره 
حج می نویســد: »هرچه کــه از دیدن آن 
خدا به یاد آید شــعائر خداســت و شعائر 
الله اختصاص به صفــا و مروه ندارد.« در 
کتاب حجت الله البالغه از دهلوی نیز نقل 
شده است: »بزرگ ترین شعائر و نشانه های 
خدا چهار چیز اســت: قرآن، کعبه، پیامبر 
و نماز.« در کتاب الطاف القدس نیز آمده 
است: »محبت شعائرالله عبارت است از 
محبت قرآن، پیامبر و کعبه، بلکه هر چیز که 
به خدا منتسب باشد، حتی اولیای خدا.« 
آیت الله مکارم شیرازی نیز تصریح می کند: 
»عمومیت مفهوم آیه 3۲ سوره حج)تعظیم 
شعائر الهی( نسبت به تمام شعائر اسالمی 
به قوت خود باقی است و هیچ گونه دلیلی 
بر تخصیص آن به خصوص قربانی یا همه 
مناسک حج وجود ندارد.«)تفسیر نمونه، 
ج 1۴، ص 97( اذان، جزء شــعائر الهی 
قــرار گرفت؛ به  دلیل اینکه زمان نماز را به 
مردم یادآوری کرده و بندگان با شــنیدن آن 
به یاد خــدا می افتند؛ بنابراین هنگامی که 
می خواهیم کســی را به یاد خدا بیندازیم، 
می توانیم از نشــانه ها و عالماتی استفاده 

کنیم که خاص آن موضوع باشند. 
انقــالب اســالمی که بــه بیــان امام 
خمینی)ره( انفجار نور بود )منظور همان 
نور الهی است( با کمک خداوند به پیروزی 
رسید و در جهت عمل به دین خدا و طریق 
بندگی خدا قرار گرفت. پس جزء شــعائر 
قرار دارد و باید با عالمت و نشانه ای خاص 
یادآوری شــود. یکی از شکل های تعظیم 
شــعائر و یادآوری آن »راهپیمایی« است؛ 
یعنی بیرون آمــدن از خانه ها و حرکت به 
مکانی خاص به جهت یادآوری این اتفاق 
مهم، همچنین بــرای یــادآوری ذهنی و 
عملی این هدف خاص بــه دیگران و نیز 
خشمگین ســاختن و دور کردن دشمن، 
می توان از راهپیمایی یاد کرد. در آیه 1۲0 
ســوره توبه، خداوند مردم مدینه را برای 
قدم زدن در راهی که دشمن را خشمگین 
سازد، مستحق پاداش می داند و می فرماید: 
اَر...؛ یا قدمی 

َّ
ف

ُ
ک

ْ
 ال

ُ
ُئوَن َمْوِطًئا َیِغیظ

َ
»َوال َیط

که کافران را خشــمگین سازد برندارند یا 
به دشمن دستبردی نزنند، مگر آنکه عمل 
صالحی برایشان نوشته شود که خدا پاداش 
نیکوکاران را تباه نمی سازد.« بیرون آمدن 
از خانه و در کنــار یکدیگر حرکت کردن 
تا رسیدن به مکانی خاص، حتی اگر بدون 
مراسم خاص باشد، می تواند کارایی باالیی 
داشته باشــد و مردم را به یاد یک موضوع 
مهم بیندازد. جشن پیروزی انقالب جزء 
شعائر الهی است و یادآور روزی است که 
مردم ایران از قید و بند تفکری ســتمگرانه 
بیرون آمدند و توانستند اهداف الهی و دینی 
 به همین دلیل 

ً
خــود را پیگیری کنند. دقیقا

اســت که ده روز قبل از پیروزی انقالب را 
دهه فجــر نام گذاری کرده اند. طلوع فجر، 
طلوع خورشــید معرفــت و اخالق بود و 
مردم انقالبی با پیاده روی خود، جهانیان را 
به یاد خداوند و کمک های خدا می اندازند.

دین

آیه

  انقالب اسالمی و  رشد معنویت جامعه
   مکتب    

آیت الله ســیدعبدالله فاطمی نیا: شیعیان امیرالمؤمنین)ع( نزد 
خداوند عزیز هســتند. آنها اگر بر نماز مراقبت کنند، مســئله 
والدین، مسئله  غیبت  و حسن  خلق و... را رعایت کنند، این انوار 
هر روز به در خانه شــان می آید. منتها ما چه می کنیم؟ این انوار 
را حفظ نمی کنیم. از یکی از بزرگان علما که با شیخ حسنعلی 
نخودکی  محشور بود، پرسیدم ایشــان  چگونه به این مقام نزد 
خدا رسیدند؟ آن ولی خدا جواب دادند: ایشان هر چه به دست 
می آورد نگه می داشت؛ ولی  ما انوار را ضایع می کنیم. شب بلند 
می شود نمازشب می خواند، صبح بداخالقی با والدین می کند، 

بداخالقی با همسر می کند. چه شد؟! نور نماز شب  رفت.

خوب اعمال  
سلوک

خانواده محور  جامعه 
راهنما

حجت االسالم سیدمنذر حکیم: مفهوم جامعه خانواده  محور مورد 
تبیین و توجه قرار نگرفته است و الزامات آن در نظام آموزشی، نظام 
اجتماعی و سیاسی دنبال نشده و بر منشأ این گسست بین نسلی 
که در حال رخ دادن اســت، دقت نظر نشده است. جوان امروزی 
برای رفع شبهات ذهنی و اشــکاالتی که هر روز از سوی دشمن 
بیان می شود، نیاز به تئوری دقیق و تبیین آن دارد که ما سرنخ های 
اصلی این تئوری را در کلمات رهبر معظم انقالب می بینیم. ایشان 
رابطه خانواده و جامعه را خوب تبیین کردند و اولویت و اصالت 
را به خانواده دادند. ایشان زن را مسئول تربیت سرمایه های حقیقی 

جامعه معرفی می کنند و این یک نگاه دقیق اجتماعی است.

شأن حضرت زینب کبری)س( نسبت به اینکه 
من بخواهم در این مورد حرف بزنم اجل است، 
من چند جمله از ایشان می خوانم. آنچه من در 
خطبه  عجیب حضرت زینــب کبری)س( در 
شــام نگاه می کردم که یک لحظه شمشیر کالم 
را از روی صــورت یزید ملعون برنداشــته اند، 
 گفتنی نیست. 

ً
برای آن شرایطی است که اصال

اگر حضرت زینب کبری)س( این ســخنان را 
نمی فرمودند، باید امام سجاد)ع( می فرمودند؛ 
بنابراین باالخره باید معلوم بشود که به چه دلیل 
حضرت سیدالشهدا)ع(، مانند پدران و فرزندان 
خود تقیه نکردند. باالخره این یک سؤال است 
دیگر، که چرا حضرت سیدالشهدا)ع( با یزید 
ملعون تقیه ای بیعت نکردند، مگر امام حســن 
مجتبی)ع( با معاویــه ملعون بیعت اضطراری 
نکردند؟ خود حضرت سیدالشــهدا)ع(  مگر 

با معاویه ملعون بیعــت اضطراری نکردند؟ یا 
حتی ائمه بعد از حضرت سیدالشهدا)ع(. این 
یک سؤال اســت ولی یک جمله  آن این است 
که حضــرت می خواهنــد بفرمایند جبهه  کفر 
آمده است و عالم اســالم را فتح کرده است و 
پرچم کفر را بر در دارالعماره  مسلمین زده اند. 
باالخره این ملعون بعد از این دیگر جرئت نکرد 
همچنین غلطی کند، باالی سر مطهر حضرت 
سیدالشهدا)ع( گفت: »ای کاش اجداد من در 
بــدر بودند.« یعنی ابراز کفر کــرد، بعد از این 
هرگز این کار را نکرد، یعنی اهل  بیت)ع( کاری 
با او کردند که آن ملعون به نفاق خود بازگشت... 

.
حضرت زینب کبری)س( اینجا کار را با امام 
سجاد)ع( تقسیم کردند.جاهایی را که جسارت 
داشت، خودشان برداشتند؛ لذا وقتی جمالت 

حضرت زینب کبری)س( تمام شــد و یزید 
نتوانست حرف بزند... وقتی من می گویم 

یزید، شــما چه کســی را می توانید در 
ذهن خودتان معــادل او بگیرید؟ کدام 
رذل پســت کثیف شری را می شناسید 

که بخواهید او را بــا یزید قیاس کنید؟ 
آن جمع شــروع کرد به هتاکی به حضرت 

زینب کبری)س(. حضرت زینب کبری)س( 
بین خود و امام ســجاد)ع( آنجایی را 

انتخاب کردند که کار سخت تر 
بــود.  و همــراه جســارت 

به  متعال  خدای  ان شاء الله 
زمان)ارواحنا  امام  برکت 
فداه( بــا ما کاری کند که 
ما هم یک قدمی در راه 

اهل  بیت)ع( برداریم.

تمام حق برابر تمام باطل
 منبر  

گفتاری از  حجت االسالم والمسلمین حامد کاشانی به مناسبت سالروز رحلت حضرت زینب)س(

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

 سرود در مسجد
احکام

پرسش: برای مقابله با تهاجم فرهنگ غیر اسالمی، حدود سی 
دانش آموز را از گروه ابتدایی و متوسطه به شکل گروه سرود در 
مســجد جمع کرده ایم که این افراد درس هایی از قرآن کریم، 
احکام و اخالق اسالمی را به مقتضای سن و سطح فکری شان 
فرا می گیرند. اقدام به این کار چه حکمی دارد؟ استفاده از آلت 
رگ چه حکمی دارد؟ انجام تمرین به وسیله آن در 

ُ
موســیقی ا

مسجد با رعایت موازین شرعی و مقررات مربوطه و متعارف 
رادیو و تلویزیون و وزارت ارشــاد جمهوری اسالمی ایران چه 

حکمی دارد؟

پاســخ: تعلیم قرآن و احکام و آموزش اخالق اســالمی 
و تمرین ســرودهای مذهبی و انقالبی در مسجد اشکال 
ندارد، ولی در هر حال مراعات شــأن، قداست و جایگاه 
مســجد واجب اســت و از کارهایی که با شأن و منزلت 
مســجد منافات دارد، پرهیز شــود. همچنین، مزاحمت 

نمازگزاران جایز نیست.
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یکی از شــبهات درباره اهداف انقالب اسالمی 
کــه در ذهن مردم جای گرفــت، بحث »مجانی 
کردن آب و برق و اتوبوس« بود که مثالی از وفور 
خدمات و پایین آوردن هزینه زندگی برای مردم، 
 
ً
به ویژه قشر مستضعف در نظام اسالمی بود. اوال
بحث مجانــی کردن آب و برق پــس از انقالب 
شــروع شــد و قبل از انقالب و در روز 1۲ بهمن 
1357 به هیچ عنوان صحبتی از این موضوع نشد 
و فیلم بهشت زهرا)س( هم صداگذاری و دسیسه 
دشمنان بود. در این خصوص یک جست وجوی 
ساده در اینترنت کفایت می کند. امام خمینی)ره( 
بارها اهداف انقالب را به  صورت شفاف ترسیم 
می فرمایند که مردم بداننــد انقالب چه اهدافی 
در نظر دارد تا بــا این آگاهی کامل برای انتخاب 
نظام اسالمی پای صندوق های رأی بیایند. ایشان 
در تاریخ 10 اسفند ســال 1357 می گویند: »ما 
عالوه بر اینکه زندگی مادی شــما را می خواهیم 
مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم 
مرفه باشــد... دلخوش نباشــید به اینکه مسکن 
می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه 
مســتمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه 
مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید؛ معنویات 

شما را روحیات شما را عظمت می دهیم... ما هم 
دنیا را آباد می کنیم هم آخرت را... .« در واقع امام 
خمینی)ره( از مهم ترین وظیفه حکومت اسالمی 
ســخن به میان می آورند و توأمــان با آن وظایف 
مسئوالن حکومتی را هم تبیین می فرمایند. اینکه 
امام)ره( می گویند ما شــما را عظمت می دهیم و 
رشد می دهیم به  عنوان اینکه مردم در معنویات، 
فرودســت بــوده و از معنویت خالی هســتند، 
نیست، به این معناســت که شرایط بهتری برای 
رشــد معنوی ایجاد می کنیم، کمااینکه در همین 
سخنرانی می گویند: »شــما به معنویات احتیاج 
دارید، معنویات ما را بردند اینها...«؛ بهتر است 
تعریــف حکومت دینی را بدانیم تا از وظایف آن 
هم مطلع شویم. »حکومت دینی حکومتی است 
که مرجعیت همه جانبه دین خاصی را در عرصه 
سیاست و اداره جامعه پذیرفته است. یعنی دولت 
و نهادهای مختلــف آن، خود را در برابر آموزه ها 

و تعالیم دین و مذهب خاصی متعهد می دانند.« 
حکومت دینی و انســانی آن حکومتی است که 
شرایط رشد معنوی را ایجاد کند و خود را ملزم و 
پاسخگوی به آن بداند. در این حکومت است که 
مبلغان دینی از میان مردم برای رشد دین، معنویت 
و اخالق باید برخیزند و کمک حال مردم باشند. 
عالمان علم اخالق و متفکران و فالسفه در طول 
تاریخ برای موجودیــت و دوام اخالق در جامعه 
بحث های زیادی داشتند. از فالسفه یونان گرفته 
تا فالسفه و علمای اسالم وجود اخالق در جامعه 

را مورد تأکید قرار داده اند و یکی از ضرورت های 
وجــود حکومت دینــی را حفظ و حراســت از 
اخالق در جامعه دانسته اند. اینکه برخی رفتارهای 
غیراخالقی جریان انگاری  می شوند، برای »رشد 
اخالق« است؛ یعنی آن جامعه دینی که خودش 
در مسیر اخالق و معنویت حرکت می کند؛ باید 
با مجرم دانســتن و مجازات متخلفان اخالقی و 
معنوی، از سوی حکومت یاری شود؛ زیرا انسان 
فطرتی دارد که می تواند با آن به تعالی برسد مگر 
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مطهری در توضیح فطرت ذیل این آیه می گوید: 
»ایــن آفرینش خاص را آمادگی انســان ها برای 
پذیرش دین می داند به گونه ای که اگر انســان به 
حال خود رها شــود راه دین را انتخاب می کند، 
مگر آنکه محیط و شرایط اجتماعی او را منحرف 
کند.«)فطرت، ص 19( پس قدرت هایی هستند 
که مانع رشــد اخالقی انســان می شوند که باید 
به مادی و معنوی تقسیم شــان کرد. انسان ها نیز 
می توانند این نیروهای معارض مادی و معنوی را 
بشناسند؛ اما گاهی نمی توانند آنها را کنار بزنند. 
حکومت دینی در مهار هر دو می تواند کمک حال 

شهروندان خود باشد.
 بنابراین الزم اســت قدرت ها و معارضان مادی 
را مهار  کند؛ زیرا اختیارات و امکانات حکومت 
دینی بــرای این امر بســیار قوی تر، ســریع تر و 
کارآمدتر از افراد جامعه اســت. حکومت لیبرال 

فقط مزاحمت های مادی را جرم انگاری  می کند؛ 
ولی حکومت  دینی بــا مزاحمت های معنوی و 
اخالقی هم برخورد می کند. ضمن آنکه حکومت 
دینی در توسعه امور اخالقی و آسان کردن مسیر 
رشد اخالق باید تالش کند و تمام قوانین و قوای 

خود را در این مسیر به کار  گیرد. 
ســؤال اساسی آن اســت که چه کسانی باید 
این حکومت دینی را هدایت و اداره کنند؟ وقتی 
امام خمینی)ره( در همین ســخنرانی می گویند: 
»ما می خواهیم زندگی معنوی شما مرفه باشد.« 
منظورش از ما چه کسانی هستند؟ مسلما امامان 
و پیشوایان دینی که در نصوص مکتب ما فراوان 
ســخن از آن به میان آمده است. امام رضا)ع( در 
این بــاره می فرمایند: »امامت جانشــینی خدا و 
جانشــینی پیامبر، جایگاه امیرالمؤمنین و میراث 

حسن و حسین است. 
در ســایه امامت، دین رهبری می شود، امور 
مســلمانان ســامان می یابد، خیر و صالح دین 
تأمین می گــردد و مؤمنان عزت می یابند. امامت 
ریشه بالنده و شــاخه بلند اسالم است. به وسیله 
امــام نمــاز، زکات، روزه، حج و جهــاد کامل 
می شــود و دارایی های، عمومی و صدقات جمع 
می گردد، حدود و احــکام الهی اجرا می گردد و 
از مرزها و مناطقی که در ناحیه های دور دســت 
قرار دارد، محافظت می شود.« این حکومت زمان 
 غیبت معصوم در والیت فقیه متجلی می شود.«

)کافی، ج 1، ص ۲00(

سیدمحمد هاشمی
کارشناس علوم دینی
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مجازستان

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای 

نگهبان: مصوبه موصوف به مولدســازی 

مســتند به اصول متعدد قانون اساســی، 
از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد اســت 
که در صــورت اجرای صحیح، می تواند 
مشکالت و معضالت زیادی را از کشور 
حــل نماید. لــزوم نظارت بــر عملکرد 
مســئوالن مربوط، امری است بدیهی که 
حسب شــنیده ها مورد تأکید رهبری نیز 

واقع شده است.

عبدالله گنجی، فعال رسانه ای: مولدسازی به 

معنای تبدیل به احسن امکانات بالاستفاده 
دولــت و روزآمد کــردن آن کار عقالیی 
است. ممکن اســت روش اجرای آن را 
عده ای مناسب ندانند. نقد کنیم، استدالل 
کنیم. آنچه دیدم مســخره کردن دولت، 
معاون اول، مســخره دانســتن مجلس، 

تعطیلی قانون اساسی و... است.

محمد عنایتی، کاربر فضای مجازی: از اول 

ســال 1۴01 تا اآلن 16 نیروگاه حرارتی 
به ظرفیت نصب  شــده شبکه برق کشور 
اضافه شــده اســت. خبر خوب تر اینکه 
نیروی کار متخصص نیروگاه سازی از ۲ 
هزار و 980 نفر بــه 19 هزار و 600 نفر 
افزایش پیدا کرد و پنج برابر شد. بله آقای 
قاضی، اتکا به تــوان داخل و بند نکردن 
مشکالت کشور به برجام و FATF نتیجه 

می ده... .

احســان منصوری، فعال فضــای مجازی: 

دو کارزار اینترنتی اخراج ســفرا )حامد 
اســماعیلیون و کاوه شــهروز( و وکالت 
می دهــم )رضا پهلوی( بــا آن همه بات 
و امضــای تقلبــی و تبلیغ ۲۴ ســاعته 
تلویزیون ها شکست مفتضحانه ای خورد. 
قرار بود یک خوان گوایدو ایرانی ســاخته 
شــود؛ اما مشــخص شــد اینها نماینده 
کاربران مجازی هم نیستند، چه برسد به 

مملکت 85 میلیونی.

محسن رضایی:   صدام با شعار جنگ طلبانه 

قادسیه، می خواست واقعیت های مرزی، 
جغرافیایی و تاریخی  ایران و منطقه را تغییر 
دهد، اما آنچه تغییر کرد و سرنگون شد، 
خودش بود. آنان کــه در پی تحریف نام 
به سرنوشت صدام   خلیج فارس هستند، 

گرفتار خواهند شد.

سیاســی  معــاون  جمشــیدی،  محمــد 

رئیس جمهــور: حادثــه تلــخ حملــه به 

سفارت کشور برادر و همسایه جمهوری 
آذربایجان را محکــوم می کنیم. آیت الله 
رئیســی بالفاصله پس از شنیدن این خبر 
بررسی همه جانبه موضوع  ناگوار دستور 
را صادر و مراتب تسلیت و همدردی خود 
را با دولت، ملت و بازماندگان دیپلمات 
جانباخته اعالم و برای مجروحان آرزوی 

شفای عاجل کردند.

محمدرضا فرزین، رئیــس بانک مرکزی: ما 

یک روز خــوب، یک روز معمولی و یک 
روز ناپایــدار را در عملیات احیای ثبات 
قیمت ارز گذراندیم. در فرصت آخر هفته 
تیم بانک مرکزی با بررسی  عوامل و رفع 
اشــکاالت به مداخله و نرخ سازی خود 

ادامه خواهد داد.

حســین امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجه 

کشورمان: کاخ ســفید در جایگاهی قرار 

ندارد که از حقوق بشــر دم زند. کشــتار 
حدود ۲ میلیون انســان در افغانســتان، 
عراق، یمن، فلسطین، سوریه و دمیدن در 
آتش جنگ اوکراین و مانع صلح بودن، از 
نتایج مداخالت آمریکاست. به اظهارات 
ریاکارانــه پایان دهید. مــردم آگاه ایران، 
دندان زینت شــده گرگ هــا را به خوبی 

تشخیص داده اند.

   نکته گرام    

پژوهشــگران دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر موفق به کســب دانش 
فنی ساخت سبک ترین ماده دنیا 
با نام »آئروگرافن« و مهندســی 
ســاختار آن برای اســتفاده در 
ابرخازن ها شــدند.  و  باتری ها 
این ماده در ســندهای تحول و 
نقشه راه های علمی کشورهای 
دنیا قرار گرفته و به دلیل امکان 
اســتفاده در صنایع گوناکون و 

ایجاد تحول در بیشتر صنایع، بسیار مورد توجه جهانیان است. 
همه تجهیزات ســاخت این ماده، تولید داخل است و قابلیت 
تولید در مقیاس بزرگ وجود دارد تا کمترین وابستگی به خارج 

از کشور برای تولید آن وجود داشته باشد.

به سبکی پر!
سبک ترین ماده دنیا بومی شد

دولت ژاپن واحد ویژه ای ایجاد 
می کند که به مقابله با اطالعات 
خواهد  کمک  برخط  نادرست 
کرد. این واحد متشکل از افراد 
متخصص در وزارت خارجه و 
دفاع و همچنین اداره اطالعات 
و تحقیقات کابینه خواهد بود و 
از سایر ارگان ها نیز در این زمینه 
کمک گرفته خواهد شــد. این 
واحد بر انتشار اخبار جعلی در 

رسانه های اجتماعی نظارت خواهد داشت. همچنین این واحد 
ویژه وظیفه ارسال اطالعات دقیق در این زمینه را برعهده دارد. 
انتشــار اطالعات نادرست نه تنها ارزش های جهانی را تهدید 

می کند؛ بلکه بر امنیت آن نیز تأثیر می گذارد.

جعل علیه 
نظارت بر انتشار اخبار فیک در ژاپن

روش های بســیاری برای استعالم 
و پرداخت خالفی خودروی شــما 
وجود دارند؛ ولی هیچ یک به اندازه 
این برنامه جامع راحت نخواهد بود! 
با »فرمون« برای استعالم و پرداخت 
خالفی خودرو با وارد کردن کد 8 یا 
9 رقمی زیر بارکد کارت ماشــین 
خود، می توانید جریمه های خود را 
به صورت قســطی پرداخت کنید. 
افزون بــر پرداخت خالفی، فرمون 

خدمات دیگری، مانند نمایشــگر و کنترل ســرعت ماشین در حین 
رانندگی و هشدار هنگام تجاوز از سرعت مجاز، هشدار هنگام نزدیک 
شــدن به دوربین های کنترل سرعت، هشــدار هنگام نزدیک شدن به 

محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک و... را دارد.

فرمون
استعالم خالفی خودرو و موتور

   دانش بنیان       پژواک       نرم افزار    

مجازستانجهان

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

»هوش مصنوعی« روز به روز در حال پیشــرفت 
اســت و اســتفاده از این فنــاوری در حوزه های 
گوناگون بیش از پیش شــده است. نمونه جدید از 
هوش مصنوعی که در نوامبر سال ۲0۲۲ معرفی 
شد، ChatGPT است که به آن »بات« یا »ربات« 
گفت وگو می گویند. این هــوش مصنوعی که در 
قالب خدمات گفت وگو با کاربر قابل دسترســی 
و استفاده اســت، قابلیت های پیشــرفته ای دارد 
که از االن ســایه ترس بر جوامــع گوناگون، اعم 
از برنامه نویســان، کارگران، مدیران، بازاریاب ها 
و... انداخته اســت! طرز کار این بات به این شکل 
اســت که کاربر پشت دســتگاه خود و در مقابل 
صفحــه اینترنتی مربوط به ChatGPT نشســته و 
شــروع به پرســیدن درباره هر چیزی می کند! این 
بات به پشتوانه داده های خود که از سراسر اینترنت 
جمع آوری و ذخیره کرده اســت، به این پرسش ها 
پاسخ می دهد. پرسش ها می تواند هر چیزی باشد، 
از پرســیدن اینکه هوا در آخر هفته چطور است تا 
دلیل اینکه چرا پنگوئن هــا نمی توانند پرواز کنند! 
از پرسش های علمی گرفته تا پرسش های سیاسی 
و... همه قابل پرسیدن است و این بات پاسخ های 

عقالنی به همه آنها می دهد.
توانایی های پیشــرفته این بات گفت وگو به آن 
اجــازه می دهد تا کارهایی، مانند نوشــتن مقاله، 
رایانامه و شــعر، نوشتن و اشــکال زدایی کدهای 
برنامه نویســی و حتی قبولــی در امتحانات را به 

طور کامــل و به تنهایی انجام دهد. این فناوری در 
حوزه های دیگر هم کارایی دارد و همین موضوع 
موجب ایجاد نگرانی هایی برای کارشناسان شده 

است.
توسعه ابزارهای مولد هوش مصنوعی، مانند 
ChatGPT نشان دهنده یک پیشرفت فناوری قابل 

توجه است. با این حال، مانند هر فناوری جدید، 
مهم است که مزایا و معایب آن را در نظر گرفت.

از روزی که این فناوری معرفی شــد، استادان 
دانشگاه و دانشجویان در حال استفاده از آن هستند. 
برای نمونه، استادی در دانشکده بازرگانی وارتون 
در دانشگاه پنسیلوانیا از ChatGPT برای شرکت 
در آزمــون MBA اســتفاده کــرد و در آن آزمــون 
با نمره B قبول شــد. از آنجایی کــه قابلیت های 
ChatGPT همچنان در حال آزمایش است، یکی 

از بزرگ ترین نگرانی های مردم درباره این فناوری 
چگونگی اثرگــذاری آن روی آموزش در مدارس 

دانشگاه هاست.
افزون بر نظام آموزشــی، مــردم اغلب نگران 
این هســتند که ابزارهای هوش مصنوعی مشاغل 
انســانی را به دســت بگیرنــد. از آنجایی که این 
فناوری می تواند متن هایی مشابه با دست نوشته های 
انســان تولید کند، ایــن نگرانی وجــود دارد که 
ایــن فناوری ســبب بیکاری نمایشنامه نویســان، 
استادان دانشگاه ها، برنامه نویســان و خبرنگاران 
شــود. اخباری که به تازگی منتشر می شود، نشان 
می دهد برخی از شــرکت های فناوری در دنیا در 
حال مرخص کــردن برنامه نویســان نیمه آماتور 
خود با هوش مصنوعی هســتند. بیکار شدن فقط 
به برنامه نویسان محدود نشده است و مدتی است 
که گرافیســت ها، بازاریاب هــا، تدوین گرها و... 

سایه هوش مصنوعی را باالی سر خود می بینند و 
ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای حل نیازهای 
کاربران، روز به روز گســتره بیشــتری را پوشش 

می دهد!
اما نکتــه مهم تر این اســت کــه، از این بات 
گفت وگو می تــوان برای ایجــاد اخبار جعلی که 
مشــروع به نظر می رسد، اســتفاده کرد که در این 
وضعیت تشــخیص تفاوت بین واقعیت و تخیل 
برای مردم دشــوارتر می شود. یکی از این خطرها 
این است که ChatGPT می تواند اخبار جعلی را 

در مقیاس وسیع منتشر  کند.
موضوع دیگری که بایــد درباره آن نگران بود، 
اســتفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای ایجاد 
حســاب های جعلی در رســانه های اجتماعی یا 
ربات هایی است که اطالعات نادرست را منتشر 
می کنند. این حســاب ها می توانند برای پر کردن 
خبرهای جعلی در شــبکه های اجتماعی استفاده 
شوند و یافتن منابع اطالعاتی قابل اعتماد برای مردم 
را دشوارتر کنند. این موضوع می تواند تأثیر منفی 
ویژه ای بر گفتمان عمومی داشته باشد و بحث های 
ســازنده و آگاهانه درباره موضوعات مهم را برای 
 )AI( مردم دشوارتر کند. ابزارهای هوش مصنوعی
برای ایجاد اخبار جعلی نیز می توانند در ساخت 
و انتشار اخبار جعلی که از نامزدهای انتخاباتی یا 
سیاست های خاص حمایت یا مخالفت می کنند، 
اســتفاده شــوند. این موضوع می تواند تأثیر قابل 

توجهی بر نتایج انتخابات داشته باشد.
 ChatGPT هوش مصنوعی و به طور مصداقی
هم جنبه های مثبــت دارد و هم جنبه های منفی. 
جنبه مثبت آن از این جهت است که تسهیل کننده 
کارهــا در آینده خواهد بود، اما جنبه های منفی آن 

بسیار زیاد اســت! ChatGPT افزون بر تأثیری که 
بر شغل ها می گذارد، نگرانی های بسیاری را برای 
ناهنجــاری و بی قانونی ها در پــی دارد و نیامده به 
ابزاری برای تقلب، دزدی، کالهبرداری و... تبدیل 
شده است! با همه این موارد، در آینده هرچند اگر 
هوش مصنوعی، بســیاری را بیکار کند، اما شاید 
بیش از آن افراد، اشــخاصی که طرز اســتفاده از 

هوش مصنوعی را بلد هستند، به سر کار بفرستد!
نگرانــی بعــدی، جاسوســی ای اســت که 
از کاربــران و آنچــه در ذهن شــان   ChatGPT

 هوش 
ً
می گــذرد. این بــات گفت وگــو و عموما

مصنوعــی در ذات خود، قابلیــت تقلید باالیی 
دارد. فرض کنید چند سال با این هوش مصنوعی 
همدم شده باشید، بعد از مدتی او تمام روحیات، 
اخالقیــات و ویژگی هــای اخالقی شــما، نظیر 
تکیه کالم، ســلیقه و... را می شناسد؛ به حدی که 
می تواند با دوســتان شما به گونه ای معاشرت کند 
که دوســتان تان متوجه نشوند با یک ربات در حال 

گفت وگو هستند و شمایی در کار نیست!
آخرین مورد نگرانی هایی اســت که از فراگیر 
شــدن این بات گفت وگــو در کشــورمان داریم. 
ChatGPT، محصــول یکی از شــرکت های زیر 

مجموعــه »ایالن ماســک« اســت و هرچند او 
دسترســی کاربران ایرانی را بــه بات گفت وگوی 
خود بســته اســت، اما راه های دور زدن آن وجود 
دارد و کاربران ایرانی به مرور در حال اســتفاده از 
آن هســتند. این بات آمریکایی با همه ویژگی های 
فریبنده ای که دارد، تله ای برای شــروع حاکمیت 
هوش مصنوعی بر کاربران از ســوی آمریکاست 
 ویژگی های 

ً
و در ایــن میان کاربران ایرانــی قطعا

جذاب تری دارند.

هوش مصنوعی با  همدمی 
ChatGPT نویدبخش عصر ماشین ها است؟

به تازگی، مطالعه ای در دانشگاه کارولینای جنوبی 
)USC( بــر روی بیش از ۲ هــزار و۴00 کاربر 
فیس بوک انجام شــده است که نشــان می دهد 
شبکه های اجتماعی بیشــتر از کاربران در انتشار 
اطالعات نادرســت برخط نقش دارند. ساختار 
بسترهای اجتماعی برای پاداش دادن به کاربران 
به منظور به اشتراک گذاری اطالعات، بزرگ ترین 
عامل تأثیرگذار در انتشــار اخبار جعلی شناخته 

شد.
یافته های این پژوهش تصــورات غلط رایج 
مبنی بر گســترش اطالعات نادرســت را که به 
دلیل نداشتن مهارت های تفکر انتقادی الزم برای 
تشخیص حقیقت از باطل می داند، از بین می برد. 
15 درصد از به اشتراک گذارندگان معمولی ترین 
اخبار در این تحقیق مســئول انتشار حدود 30 تا 

۴0 درصد از اخبار جعلی بودند. حال این سؤال 
بــرای گروه تحقیقاتی به وجود آمد که چه چیزی 

این کاربران را تحریک می کند؟
رسانه های اجتماعی یک ساختار پاداش دارند 
که کاربران را تشویق می کند در حساب های خود 
باقی بمانند و به پســت کردن و اشــتراک گذاری 
ادامه دهند. کاربرانی که به طور مکرر پســت ها 
را به اشتراک می گذارند)به خصوص اطالعات 
 توجه ها را به خود 

ً
هیجان انگیز و جذاب( احتماال

جلب می کنند.
محققان نوشــتند: »با توجه به سیســتم های 
یادگیری مبتنی بر پاداش در رسانه های اجتماعی، 
کاربران عادت به اشتراک گذاری اطالعاتی دارند 
که از سوی دیگران به رسمیت شناخته می شود. 
پس از شــکل گیری عادت ها، اشــتراک گذاری 
اطالعــات به طور خودکار بــدون در نظر گرفتن 

پیامدهای پاسخ انتقادی انجام می شود.«
بنابراین، پست کردن، اشتراک گذاری و تعامل 

با دیگران در رسانه های اجتماعی می تواند به یک 
عادت تبدیل شــود. »وندی وود« استاد دانشگاه 
روانشناســی اظهار کرد، اطالعات غلط در واقع 
تابعی از ســاختار خود ســایت های رسانه های 

اجتماعی است.
وود می گویــد: »یافته های ما نشــان می دهد 
اطالعــات نادرســت از طریق کاربران منتشــر 
نمی شــود و درواقــع تابعــی از ســاختار خود 

سایت های رسانه های اجتماعی است.«
محققان این پژوهش با کمال تعجب دریافتند 
که عادات کاربران در رسانه های اجتماعی میزان 
اخبار جعلی را که به اشتراک می گذارند، دو یا در 
برخی موارد سه برابر می کند. عادات آنها بیشتر 
از عوامل دیگر روی اشتراک گذاری اخبار جعلی 
تأثیر داشت، حتی بیشــتر از باورهای سیاسی و 

نداشتن استدالل انتقادی.
کاربــران معمولــی و آنهایــی که مکــررا از 
شبکه های اجتماعی استفاده می کردند، شش برابر 

بیشتر از کاربرانی که گاه و بی گاه حضور داشتند 
یا جدید بودند، اخبار جعلی را ارسال می کردند.

»ایان اندرسون« دانشمند رفتارشناسی گفت: 
»این نوع رفتار در گذشــته پاداش داده شــده اند؛ 
آن هم از طریق الگوریتم هایی که هنگام انتخاب 
پســت های مشاهده شــده توســط کاربران در 
خوراک خبری و ساختار و طراحی خود سایت ها، 
به تعامل اولویت باالتری می دهند. درک پویایی 
موجود در پشت صحنه انتشار اطالعات نادرست 
با توجه به پیامدهای سیاسی، بهداشتی و اجتماعی 

آن مهم است.«
بنا بر این تحقیق، می توان گفت عامل اصلی 
اشتراک گذاری اخباری جعلی میل به دیده شدن 
در اشــتراک گذارنده است و او با کسب الیک و 
ویو بیشتر، حســاب کاربری خود را باالتر برده و 
از تأثیر بیشتری در بین دیگر حساب های کاربری 
برخوردار می شــود که این تأثیرگذاری بیشــتر، 

بعدها برای او آورده های مالی خواهد داشت. 

   رسانه   

وغ سازی در عامل  اجتماعی  شبکه های 
گروه مجازستان

صبح صادق

نقش بسترهای مجازی در شکل گیری اخبار جعلی ثابت شد
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آرش فهیم
منتقد سینما

صیانتازحقوقمخاطب

انتشــار غیرمنتظره و بــدون مجوز برخی 
ســریال ها در شــبکه نمایــش خانگی و 
نامه اخیر ریاست ســازمان صداوسیما به 
رئیس جمهور برای درخواست فیلتر شدن 
یکی از ســامانه های پخش برخط فیلم و 
سریال، گویای اوج گیری وضعیت بلبشوی 
مدیریت این سامانه هاست. ورای اینکه در 
این کشــمکش ها حق با چه کسی است، 
 دود این آتش بیش از همه به چشــم 

ً
قطعا

مخاطب مــی رود. مخاطبی که محصول 
فرهنگی داخلی را بــر تولیدات وارداتی و 
ماهــواره ای ترجیــح داده و به تصور اینکه 
وی اودی های ایرانی، فضایی امن و قانونمند 
دارند، هم هزینه می کند و هم چشم و ذهن 
و روح خود را بــه آثار برخط این پلتفرم ها 
می سپارد، غافل از اینکه گاهی با محتویاتی 
مواجه می شود که او را در مقابل خانواده اش 
شــرمنده می کند یا کیفیتــی در حد هزینه 
پرداخت شده ندارند و از آن بدتر، هر لحظه 
ممکن اســت ســریال هدف تعقیبش، از 

حرکت متوقف شود!
با وجود آنکه 1۲ سال از عمر تولید سریال 
در شــبکه نمایش خانگی گذشته، اما این 
بخش از نظام فرهنگی کشورمان همچنان 
بر مدار بالتکلیفی و ســرگردانی فعالیت 
می کنــد! این در حالی اســت که شــبکه 
نمایش خانگی، حاال به یک منبع فرهنگی 
و ســرگرمی مهم و تأثیرگذار تبدیل شــده 
است؛ هم مخاطب گسترده و قابل توجهی 
دارد و هم بسیاری از هنرمندان و سینماگران 
را مشغول کرده است. این در حالی است 
که هنوز هم مســئله مهمی به نام »حقوق 
مخاطب« در این فضا از سمت طرف های 

دعوا جدی گرفته نمی شود. 
بــرای نمونه، نیمــه کاره مانــدن پخش 
ســریال ها و تأخیر در انتشار برخی از آنها 
یــک چالش مخاطــب در ایــن عرصه و 
مصــداق بارز نادیده گرفته شــدن حقوق 
معنوی اوســت. البته این مشکل از همان 
اولین ســریال های نمایش خانگی، یعنی 
»قلب یخی« و »قهوه تلخ« به وجود آمد. از 
همان موقع با چنین معضلی در سریال های 
نمایش خانگی مواجه بودیــم، تا االن که 
ناگهان پخش یک ســریال برای مدتی به 
تأخیر می افتد یا قسمتی از یک کار با چند 
روز تعلل به دســت مخاطب می رسد. به 
هر حال، همه این اتفاقات از مصادیق زیر 
پا گذاشتن حقوق معنوی مخاطب در این 
عرصه به شمار می آید. به اینها اضافه کنید 
برخــی کارهای بی کیفیــت و دچار نزول 
محتوایی که گویی فقط برای خالی کردن 
جیب مخاطب و در ادامه، خالی کردن او 
 این 

ً
از فکر و فرهنگ تولید می شــود. واقعا

همه هنجارشــکنی و فرهنگ ســتیزی در 
برخی از سریال های پلتفرم ها، حیرت انگیز 

و سؤال برانگیز است!
هر چند تجربه نشــان می دهد، بیشتر این 
مشکالت ناشی از تخلفات یا شیطنت های 
آثــار و عرضه کنندگان  خــود صاحبــان 
آنهاست؛ اما موضوع این است که مدیریت 
بسامان که وظیفه اش اعمال و اجرای قانون 
در این عرصه اســت، نبایــد اجازه چنین 
ابتالئاتی را به نظام فرهنگی کشور بدهد و 
پاسدار حقوق معنوی و فرهنگی مخاطب 
باشــد. به نظر می رســد، نهادهای کالن 
فرهنگی کشــور باید فکری اساسی برای 
بلبشوی این عرصه کنند و چاره ای اندیشیده 
شود که بیش از این دچار خسارت نشویم. 
مســئله این نیســت که چه نهادی مسئول 
نظارت و مدیریت شــبکه نمایش خانگی 
است، بلکه االن مشکل اصلی در چگونگی 

اعمال نظارتی قوی و عملیاتی است.

فرهنگ

یادداشت 

  نمایشگاه     کتاب    

نمایشگاه پوســترهای »محمد 
حسین نیرومند« با عنوان »کار 
مشاور  حضور  با  خودشــونه« 
وزیر ارشاد، رئیس حوزه هنری 
و جمعی از هنرمندان در گالری 
بازگشــایی  هنری  حوزه  عالی 
شــد. به گفته نیرومند، این آثار 
مــروری بر جنگ شــناختی و 
ادراکی است که طی 70 روز در 
قالب ناآرامی ها و اغتشاشات بر 

ســر کشور آمد و حاوی 70 اثر اســت که نزدیک به ۴5 مورد 
از آنها در این نمایشگاه ارائه شده است. نمایشگاه پوستر »کار 
خودشــونه« که از 1۲ بهمن ماه افتتاح شــده، تا ۲6 بهمن در 

گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری برقرار است.

خودشونه کار 
جهاد تبیین با گرافیک

مراحــل تولیــد فصل نخســت 
سریال 30 قســمتی »هادی« در 
گروه فیلم و ســریال شــبکه دوم 
سیما به تهیه کنندگی »امیرمهدی 
و  نویســندگی  و  پوروزیــری« 
کارگردانــی »امیــر داســارگر« 
در شــهر الهیجان کلید خورد. 
و  کارگــردان  داســارگر،  امیــر 
فیلمنامه نویــس اســت کــه در 
کارنامه خود کارگردانی فیلم های 

سینمایی »هنگامه«، »منطقه پرواز ممنوع« و »پرچم« را برعهده 
داشته است.محور داســتان این درام که بازیگرانی، چون هدایت 
هاشمی، نسرین بابایی، حسین رفیعی و... در آن نقش ایفا می کنند، 
پیرامون دوران نوجوانی تا بزرگسالی یک شهید مدافع حرم است.

هادی
روایت زندگی مدافعان حرم

کتاب »ســربازان زبان بسته« با 
نثری روان و ساده و زبانی دلنشین 
برای نوجوانــان و دانش آموزان 
به قلــم »حامد جاللــی« و با 
رضایی«  »کوثــر  تصویرگری 
منتشر و روانه بازار نشر شد. این 
از  کتاب مجموعه داستان هایی 
پیامبرانی  سرگذشت  و  زندگی 
است که نام شــان در قرآن آمده 
اســت. در این داستان ها راوی 

حیوانات هستند و آنها در ماجراهایی که اتفاق می افتد، حضور 
دارند و وقایع مربوط به زمان پیامبر خودشان و سختی هایی را 
که پیامبران شان کشیده اند، تعریف می کنند.این کتاب به تازگی 

به بازار نشر عرضه شده است.

بسته زبان  سربازان 
انتشار داستان زندگی پیامبران

  داستان  

   برداشت    

بارها شنیده ایم و خوانده ایم که »گردشگری« یکی 
از منابع مهم درآمد در کشــورهای گوناگون است و 
در کشور ما هم با تنوع وسیع جاذبه های گردشگری 
تاریخــی و طبیعی، فرصتــی طالیــی و کم نظیر 
برای افزایش درآمدهــای ارزی و حتی جایگزینی 
بــا درآمدهــای نفتی وجــود دارد، به شــرط آنکه 

فرصت سوزی نکنیم.
چندمــاه پیــش و در خردادماه بود که شــورای 
جهانی ســفر و گردشگری از رشــد ۴0 درصدی 

صنعت گردشــگری ایران در سال ۲0۲1 خبر داد و 
اعالم کرد، گردشــگران خارجی ۲/5 میلیارد دالر 
طی این ســال در ایــران هزینه کرده انــد. طبق این 
گزارش، سهم گردشگری از کل اقتصاد ایران در سال 
۲0۲0، حدود 3/1 درصد بوده که این رقم در ســال 

۲0۲1 میالدی به ۴/1 درصد افزایش یافته است.
هرچند این آمار به نوعی امیدوارکننده اســت؛ 
اما نکته وقتی جالب می شــود که بدانیم این رقم در 
مقایســه با درآمد ۲۴ میلیارد دالری ترکیه در همان 
ســال، حدود »یک دهم« بوده است! حاال اگر این 
درآمد 10 برابری ترکیه از محل گردشگری داخلی و 
خارجی را با میزان جاذبه های گردشگری کشورمان 

که بدون تعــارف و مبالغه، چندین ســر و گردن از 
کشوری، مانند ترکیه باالتر اســت، مقایسه کنیم، 
می بینیم هنوز که هنوز است برای جهش گردشگری 

و افزایش درآمد کشور از این محل می لنگیم.
در ایــن وضعیــت، نقــش رســانه ها در تبلیغ 
مســئله میراث فرهنگی و گردشــگری، چالش ها 
و فرصت هــای آن حســاس تر و مهم تر می شــود؛ 
اما مع  االســف تب و تاب مســئله گردشگری در 
رســانه های مان آن طور که باید و شاید نیست و این 
انتظار از رسانه های جبهه انقالب بیشتر می رود که 
از میراث فرهنگی به منزله یک امانت ملی صیانت 
کنند. واقعیت این اســت که اخبــار و گزارش های 

حوزه میراث فرهنگی در این رســانه ها گاهی آنقدر 
ســوت و کور می شود که انگار کســی نمی داند در 
عرصه میراث فرهنگی و گردشــگری کشــور، از 
مرمت و احیای آثار تاریخی گرفته تا معرفی جاذبه ها 
و جذب گردشگر داخلی و خارجی، چه کاستی ها 
و فرصت سوزی هایی رخ می دهد! در این وضعیت 
کم کاری خیلی از رسانه ها، شاید بتوان راهبرد و مدل 
حرکتی رسانه هایی، مانند »ایسنا« را تحسین برانگیز 
دانست که به ویژه در سال های اخیر و در عین اصالح 
برخی رویکردهــای محتوایی، از پیگیری به موقع، 
همه جانبه و مطالبه گرانه نســبت به این مسئله مهم 

غفلت نمی کنند.

غم میراث فرهنگی در رسانه ها
حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

»ســینمای ایران پس از سال ها آزمون و خطا، اینک 
با سیاست های کالن فرهنگی همسو شده است.« 
این بخشی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است؛ 
ســخنانی امیدوارکننــده که از بازشــدن افق هایی 
جدید در این رویداد بزرگ هنــری حکایت دارد.  
امسال به دلیل اتفاقات تلخ چند ماه قبل در کشور، 
برخی هــا تالش کردند رویدادها و جشــنواره های 
فرهنگی ـ  هنری ریشــه دار را به تعطیلی بکشانند تا 
درهای شان بسته شود، اهالی هنر کشور خانه نشین 
شــوند و در حقیقــت تالش کردند تا نــور امیدی 
که بایــد با رونق هنــر در دل مردم روشــن بماند، 
خاموش شــود؛ اما خوشبختانه جشنواره تئاتر فجر 
با شور و هیجان برگزار شد و حاال با آغاز جشنواره 
بین المللی فیلم فجر دوباره شــاهد شور و شوق در 
بین شرکت کنندگان و مخاطبان خواهیم بود؛ شور 
و شوقی که شاید به ذائقه برخی ها خوش نیاید!  در 
واقع می تــوان گفت، انگار در یک برهه تاریخی در 
عرصه هنر هفتم کشــورمان ایستاده ایم و قرار است 
شــاهد یک پوســت اندازی جدی باشیم و می توان 
امید داشت که این پوست اندازی  ـ همان طور که وزیر 
ارشاد هم گفته است ـ با سیاست های کالن فرهنگی 

 برگرفته از آرمان های انقالب همین 
ً
کشور ـ که قاعدتا

مردم است ـ همسو باشد. 

 Bبازگشت 
  به ریل اصلی

جشــنواره فیلم فجر نامش همیشــه فجر بوده؛ اما 
گاهی رّدی از آرمان های فجر انقالب در بســیاری 
از آثار حاضر در ادوار گوناگون جشنواره دیده نشده 
است؛ مســئله ای که همیشــه با انتقاد دلسوزان و 

صاحب نظران آگاه همراه بوده است.
امــا در همیــن مقطع هــمـ  که وزیر ارشــاد و 
همکارانش نویــد روزهای بهتــر را می دهندـ اگر 
برخی اشتباهات راهبردی رخ دهد، مسیر »فجر« 
به بیراهه کشــیده می شــود و در طوالنی مدت، آن 
پیشــرفتی را که امروز خواهانش هستیم، مشاهده 

نخواهیم کرد.
مهم تریــن تلنگر و نکته این اســت کــه در این 
تحوالت، اگر عده ای سازشان ناکوک شده است و به 
هنر کشورشان پشت کرده اند، به سراغ کسانی برای 
جایگزین آنها برویم که جزء پیشکسوتان و کاربلدان 
این حوزه هستند؛ برای نمونه، اگر قرار است منتقدان 
آثار فجر را بــرای برنامه های تلویزیونی بیاوریم، از 
منتقدانی استفاده کنیم که سال هاست در این حوزه 
قلم زده  و به اصطالح دود چراغ خورده اند؛ کسانی 

که االن نیز در این حوزه در کسوت استاد هستند.
در رویدادهــای فرهنگــی کســانی را به میدان 
بیاوریــم کــه همچنان پای کشــور و پرچم شــان 

ایســتاده اند. در حوزه مستند، کسانی را بیاوریم که 
سال هاست فیلم ســاخته اند و در فیلم کوتاه و بلند 
نیز مرجع و صاحب نظرند! که این مهم خوشبختانه 
در این دوره از جشــنواره فجر تا میزان قابل قبولی 
محقق شده است و هنرمندان جوان انقالبی  در کنار 
استخوان ترکانده های هنر این مرز  وبوم قرار گرفته 
است و سمفونی با شکوهی  از تجربه، هنرمندی و 

خالقیت را خلق کرده اند.

 Bمراقبت 
 از مرزها

باید این نکته را به متولیان فرهنگی کشــور گوشزد 
کــرد و تذکر داد کــه اگر مراقب نباشــیم و در این 
مقطع حساس پوســت اندازی، به جای کسوت و 
استعداد، اولویت را به باند و باندبازی بدهیم و حوزه 
فرهنگ و هنر کشــور را هم میــدان رفاقت و رانت 
کنیم، بدون شک سال های بعد مجبور خواهیم بود 
به دلیل نــزول کارهای هنریـ  فرهنگی دوباره یک 
پوســت اندازی ـ همین قدر دردنــاک و با عوارض ـ 
 آن زمــان، کار از حاال نیز 

ً
داشــته باشــیم که قطعا

ســخت تر خواهد بود. االن، بهترین زمان است که 
آن باندبازی ها و حلقه های بسته ای را که در گذشته 
و به اذعان بسیاری از فعاالن فرهنگی و هنری شاهد 
بوده ایم، دور بیندازیم و یک رویه شایسته ســاالری 
واقعی را حکم فرما کنیم تا کام هنردوستان شیرین تر 
شــود و به هنر انقالب دلگرم تر شــوند. در غیر این 
صورت، نــه تنها موجب امیدواری اســتعدادهای 

دلسوز نمی شویم؛ بلکه ناامیدی بیشتری هم به آنها 
تزریق می کنیم؛ زیرا با خود می اندیشــند که چرا با 
وجود استعدادهای شان، جایی در بین حلقه هایی که 
باید موجب رشد هنر شوند، ندارند. شایسته ساالری 
نیز محقق نخواهد شــد، مگر اینکه  برای ساخت 
کارهای جدید در جشــنواره  تئاتر یــا فیلم فجر از 
نیروهایی استفاده کنیم که از حمایت مالی کمتری 
برخوردارند و به جوانانی فرصت بدهیم که شــور 
و شــوقی وصف ناپذیر در این مسیر دارند. البته این 
به معنای آن نیســت که بقیه را حذف کنیم و تنها به 
نیروهای جوان میدان بدهیم؛ بلکه هســتند کسانی 
که با تولید آثار چــه در حوزه کتاب، چه فیلم و چه 
حتی هنرهای تجسمی، ثابت کرده اند که کار خود 
را بلدند؛ اما به حمایت بیشتری نیاز دارند تا بتوانند 
کارهای بهتری را نیز عرضــه کنند؛ هرچند مدتی 
اســت بســیاری از حمایت ها را منوط به شــرایط 
سنی کرده اند!  در حقیقت، اینکه گفته می شود باید 
از نیروی جوان حمایت کرد، به این معنا نیست که 
در جشــنواره ها و رویدادها و کالس های فرهنگی 
ـ هنری، شــرایط سنی قائل باشــیم؛ چراکه هنر و 
فرهنگ سن و سال نمی شناســد؛ بلکه حمایت از 
نیروهــای جوان به معنای آن اســت کــه به صرف 
جوان بودن افراد، نباید نسبت به آنها بی اعتماد بود و 
باید به آنها نیز فرصت داد تا خود را اثبات کنند؛ اما 
این دلیل حذف کســانی نیست که استعداد دارند و 
به هر دلیل از جمله حمایت نشدن، نتوانسته اند آن را 

بروز دهند.

جدید یل  ر
هفتم هنر 

نیم نگاهی به جشنواره چهل ویکم فیلم فجر

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ
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دوستندارم
بهاسممنچیزیبگیرید

چهار پنــج ماه یک بار می آمد 
تعداد  ســال ها  آن  مرخصی. 
کمی از خانه ها تلفن داشتند. به قیمت آن 
روز، 100 هزار تومان پول دادیم و خط 
تلفن کشــیدیم. فقط برای اینکه هادی 
بتواند از منطقه تماس بگیرد و از حالش 

با خبر شویم.
خیلی وقــت بود ندیــده بودیمش. 
تلفن کرد و گفت: موقعیت منطقه خیلی 
حساسه و به نیرو ها مرخصی نمی دهند. 
فقــط دو روز دیگــه تــوی جابه جایی 
اختیارخودمون  در  نیروها، ۲۴ ساعت 
هستیم. اگه می تونید، شما بیایید اهواز. 
من و مرحوم حاج آقا شال و کاله کردیم 
و رفتیم اهواز. از شــهر با یک ماشــین 
نظامــی تا مقــر نیروهــا، نزدیک مرز 
عراق، رفتیم. خوب یادم هســت برای 
ناهار رزمنده ها آبگوشت درست کرده 
بودند. حاج آقا هم رفت و هم سفره شان 
 شــد، اما هرچه منتظر شــدیم، هادی

 نیامد.
نیرو ها به خط مقدم اعزام شــده اند 
و امــکان مالقات نیســت! خیلی دلم 
گرفت. گفتم یعنی باید دســت خالی 
برگردیم؟ یک طلبــه آنجا بود که انگار 
دورادور احواالت ما را زیر نظر داشت. 
خدا خیرش بدهد. یک نفر را فرستاد تا 
هادی را پیدا کند و بیاورد. عاقبت آمد. 
هرچند فقط به اندازه یک پرتقال خوردن 
کنار ما بود، اما همان هم برای ما غنیمت 
بود و دلتنگی چندماهه را برطرف کرد. 
زود بلند شد و گفت: باید برم سر پستم. 

دیر برسم، مسئولیت داره.
همیشه همین قدر دقیق و مقید بود. 
دو بار بــا مجروحیــت از منطقه آمد، 
اما با اینکــه در اســتخدام ارتش بود، 
حاضر نشد به بیمارســتان ارتش برود. 
دکتر آوردیم خانه و بــه خرج خودمان 
درمانــش کردیم. یــک روز هم جلوی 
چشم ما دفترچه تعاونی ارتشش را پاره 
کرد! گفت: دوســت ندارم به اسم من 
چیزی بگیرید. هرچیزی که از امکانات 
دولتی اســتفاده کنی، برات مسئولیت 
 مــی آره. فردا باید بــه خاطرش جواب

 پس بدی…
 روایتی از مادر شهید 
هادی عدالتجو

شهید هادی عدالتجو در یکم شهریور 
13۴۲، در تهــران چشــم بــه جهان 
گشــود. پدرش محمدحسن شهربانی 
بود و مــادرش، فاطمه نام داشــت. تا 
چهــارم متوســطه در رشــته مکانیک 
ارتش  یکــم  درس خوانــد. گروهبان 
بود. از ســوی ارتــش در جبهه حضور 
یافت. دهم شــهریور 1363، با سمت 
دیده بان در شرهانی بر اثر اصابت گلوله 
به دســت نیروهای عراقی شهید شد. 
 مزار او در بهشــت زهرای تهران واقع

 است.

افرادی که مجســم تاریخ هســتند و ســند تمامی 
جواب ها و چراها و شبهات، ارزش و جایگاه ویژه ای 
دارند. گاهــی اوقات به افرادی کــه جبهه و جنگ 
را دیده انــد و خاطراتش را کــول کرده اند تا به این 
روزها بکشانند، فکر می کنم. افرادی که شاید توفیق 
شهادت در آن روزها را نداشتند، اما خداوند آنها را 
نگه داشت تا عطر جبهه و جنگ را به نسل های بعد 
منتقل کنند. کسانی شبیه حاج قاسم و طهرانی مقدم. 
این ها هرچنــد در ظاهر یک نفر بودنــد؛ اما مردم 
هــزاران هزار رزمنــده مخلص و متقــی را در آنها 
می دیدند. شهادت این بزرگواران در ایام کنونی نیز 

استمرار و گواه همان روزهاست.
بنابرایــن، درس گرفتن از ایــن عزیزان در موقع 
حیات شــان برکت و پس از شهادت شان نیز نعمت 
اســت. این عزیــزان تاریخ دانــان، تاریخ گویان و 
تاریخ سازان مملکت و چراغ راه آیندگانند. نباید از 
کنار ســیره زندگی این مردان غیور کشور به راحتی 
و با بی اعتنایی گذشــت. وقتی کشــورهایی که نه 

قدمتی دارند و نه خدمتی، اما برای نداشته های شان 
قلم فرســایی می  کنند و با جعل تاریــخ برای خود 
حماســه ها و رشــادت ها و مرزســازی هایی رقم 
می زنند، چرا ما نباید درباره حقایقی که در تاریخ مان 

ریشه دارد، دست به قلم شویم.
کتاب »خط مقــدم مبارزه« یک نمونــه از این 
کتاب هایی اســت که با قلمی شــیوا و سلیس و با 
نثری داستانی توانســته کارآمدی فرزند دالور ایران 
اسالمی، یعنی شهید حسن طهرانی مقدم را به رشته 
تحریر درآورد و برای آیندگان ماندگار کند. نویسنده با 
خوش ذوقی تمام از اسناد و مدارکی که در اختیارش 
قرار گرفته، به خوبی بهره برده و اثری را رقم زده که 

چندین خط داستانی را همزمان جلو می برد.
تلفیق فضای عاطفی با فضای ســخت نظامی 
و جنگی، پس از نشــان دادن اقتــدار، توانمندی و 
کارآمدی جمعی از قهرمانان وطن، شاید مهم ترین 
ویژگی این کتاب است که صحنه هایش بسیار است.

در بخشــی از کتاب می خوانیم: »جمعه جشن 

تشــرین بود. داخل زمین والیبــال صندلی هایی که 
در چندین ردیف قرار داشــت، از افراد گروهان ها 
و گردان های تیپ 155 و 156 موشــکی سوریه پر 
شــده بود. جایگاه عریض و طویلی هم در قسمت 
باالی زمین برای ســخنرانی درست کرده بودند که 
با گل های مصنوعی و عکس حافظ اســد و پرچم 
ســوریه تزیین شده بود. پشت تریبون سخنران، یک 
ردیف مبل چیده شــده بود که جایــگاه فرماندهان 
بــود. یک ردیف صندلی هم در پشــت ردیف مبل 
گذاشــته بودند که مخصوص مهمانــان ویژه بود. 
حســن آقا بر روی یکی از مبل های ردیف اول مابین 
ســرتیپ ترکی و سرلشــکر عبدالقادر نشسته بود. 
بچه ها هــم روی صندلی های ردیــف دوم بودند. 
فرمانده یکی از گردان های موشــکی پشت تریبون 
گزارش می داد. حسن آقا کم وبیش بعضی کلمه ها و 
موضوع صحبتش را می فهمید، ولی بیشتر حواسش 
 روس ها بود. 

ً
به جمعیت دورتادور زمین و مخصوصا

فقط هفت هشــت نفر از روس ها در جشن شرکت 

کرده بودند که در ضلع باال و گوشــه سمت راست 
زمین نشســته بودند. همگی لباس ارتش سوریه را 
پوشیده بودند. بدون درجه بودن لباس شان آنها را از 
بقیه جمعیت متمایز می کرد. رد نگاه شان هم بیشتر از 
آنکه به سخنران برسد، روی ردیف دوم صندلی ها و 
بچه های ایرانی بود. هر کسی می توانست کنجکاوی 

را توی چهره شان ببیند.«

   کتابخانه    

مقدم در حماسه و جهاد

   قبیله عشق    

جبهه

جنگیدن برای دیده نشدن و خود را فدای گمنامی کردن 
و هوای نفس را زیر پا لگدمال کردن، از جمله مناسک 
عرفانی و اخالقی اســت که از انســان، آدم می سازد. 
کسی که گمنامی را پیشــه خود می کند و شبانه روز از 
تالش و خدمت دست برنمی دارد، پنجره ای به سوی 

خداوند متعال باز می کند که جز او را نمی بیند.
گمنامی و برای رضای خــدا کار کردن و جز او را 
ندیدن و نخواستن ســیره ای است که در فرماندهان و 
سربازان هشت سال دفاع مقدس به وفور دیده می شد. 
در خاطرات شهید باکری نوشته اند: »باران شدیدی در 
شهر می بارید. سیل جاری شد. آقای شهردار گروه های 
امدادی را به کار کمک رسانی واداشت. به پیرزنی رسید 
که با فریاد از مردم کمک می خواســت. تمام اسباب و 
اثاثیه او در زیرزمین آب گرفته خانه اش مانده بود. آقای 
شــهردار بی درنگ به زیرزمین خانه او رفت و مشغول 
کمک شد. کم کم کارها رو به راه شد. پیرزن به او گفت: 
»خدا خیرت بدهد مادر! نمی دانم این شــهردار فالن 
فالن شده کجاست تا شما را ببیند و یک کم از غیرت 
و شــرف تان یاد بگیرد!« آقای شهردار با خنده گفت: 

»راست می گویی مادر، ای کاش یاد می گرفت!«
یا در خاطرات شهید زهرایی)س( جنگ تحمیلی، 
شــهید ابراهیم هادی که خود خشت خشت کعبه دل 
بنا کرد تا حج خود را در بیســت ودوم بهمن ماه 1361 
بجا آورد، نوشته اند: »از ویژگی های ابراهیم این بود که 
 کسی از کارهایش مطلع نمی شد. به جزکسانی 

ً
معموال

که همراهش بودند و خودشــان کارهایش را مشاهده 
می  کردند. اما خــود ابراهیم جز در مواقع ضرورت از 
کارهایش حرفی نمی زد و همیشــه این نکته را اشاره 
می کرد کــه: »اگر کار برای رضای خداســت، گفتن 
نداره«  یا »مشکل کارهای ما اینه که برای رضای همه 

کار می کنیم، به جز خدا«.«

یا در دست نوشته های سردار بزرگ اسالم که ندیده، 
قلب ها از دوریش تنگ و چشــم ها از فقدانش اشک 
می شود، می خوانیم: »باید به این بلوغ برسیم که نباید 

دیده شویم! آن کس که باید ببیند، می بیند...!«
شهید شــدن یک اتفاق، تصادف و در مسیر گلوله 
دشمن قرار گرفتن نیست. شــهادت یک سیر زندگی 
است. شــهادت در جنگ نیســت، در مبارزه است. 
ســیره هر یک از این شــهدا را که ورق بزنیم، در برگ 
برگ صفحات زندگی شــان مبارزه با هــوای نفس، 
کمک به مستضعفین، حمایت از حق، پرهیز از گناه، 
اقبال به خیر و ثواب موج می زند. راه شــهادت را باید 
از زبان آنهایی که در جوالنگاه عشــق پروانه وار به دور 
شمع شهادت چرخیده اند، شنید. شهدا در خصوص 
شهادت نقل قول های دقیق و روشنی دارند که هر یک 
برای مایی که زندگی را ســهل و بی حســاب و کتاب 
 یک زنگ اخطار است. رهبر معظم 

ً
می بینیم، حقیقتا

انقالب می گوید: »هدیه شــهادت را خدا به چه کسی 
می دهد؟ خدا این هدیه را ارزان نمی دهد؛ به کســانی 
می دهد کــه در راه او مجاهدت کنند.« حاج قاســم 
می گوید: »تا کسی شهید نبود، شهید نمی شود. شرط 
شهید شدن، شــهید بودن است. اگر امروز بوی شهید 

از رفتار و اخالق کسی استشمام شد، شهادت نصیبش 
می شود. تمام شهدا دارای این مشخصه بودند.«

حق را شــناختن و روی دیوار حق راه رفتن شرط 
اول شــهید بودن است. کســی که حق را نمی شناسد 
و ُمهر حق را نشــناخته و بنابر هوای نفس، به پیشانی 
 روزی 

ً
این و آن می چسباند، خود را گول زده و مطمئنا

گرفتار راهزنان دین و ایمان خواهد شد. هیچ گاه هم به 
آن درک حقیقی از شــهید بودن دست نخواهد یافت. 
فردی که حق را شناخت، می  تواند مهر حق و باطل را 

به افراد بزند. 
بایــد حواس مان جمع باشــد که برخــی افراد با 
خرقه بازی و ریــاکاری و دکان داری و بــا ارائه اخبار 
عرفانی و حکایت های اغراق آمیز سعی در فریب مردم 
ساده لوح دارند تا از این طریق تنور هوای نفس و حب 
ریاست خود را گرم کنند. اینها نه پای مکتب شهادت 
بوده اند و نه قدمی برای شــهادت برداشــته اند. به قول 
مولوی این افراد حرف مردان خدا را دزدیده تا متاعی 
برای دکان خود تدارک ببینند.»چند دزدی حرف مردان 

خدا/ تا فروشی و ستانی مرحبا«.
افرادی مثل حمید قره حسنلو، پزشک و قاتل شهید 
روح الله عجمیان، مشتری همین دکان ها شده بودند و 

به بهانه دفاع از حقوق مردم صحنه گردان اغتشــاش و 
آشوب وحشیانه ای می شــوند. اینها که روی داعش را 
سفید کرده اند، درس خوانده همین مکتب های پوشالی 
و توخالی غربی هســتند که می خواستند راه انسانیت 
را بیاموزند و تعلیم بدهند! اینها خواســتند اصالت و 
اخالق و انسانیت را از جایی که مبانی اخالقی ندارد، 
وام بگیرند. آنها غرب را مدخل اخالق می دیدند، در 
حالــی که مخرج اخالق بود. از همیــن  رو بود که در 
اوج ریاکاری و دروغگویی و با ضرب و زور رســانه و 
با منحرف کردن ذهن جوانان و مردم، خود را منجیان 
و دلسوزان و خادمان همیشگی ملت معرفی کردند و 
جوانان بسیجی پا به رکاب و امدادرسان مردم را دشمن 

و فرصت طلب!
اگر بخواهیم تسمه از گرده رســانه های آن ور آبی 
بکشیم و ناخواسته بله قربان گوی آنها نشویم، باید حق 
را بشناسیم. یکی از معیارهای جاودانه حق، شهیدان 
هستند. تبیین دقیق زندگی، انتخاب و سلوک شهیدان در 
شناخت جریان حق کمک بسزایی می کند. از همین رو 
است که رهبر معظم انقالب می فرمایند: »گاهی رنج و 
زحمِت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت 
کمتر نیست. رنج ســی ساله امام سّجاد)علیه الّصالة 
والّسالم( و رنج چندین ساله زینب کبری)علیها سالم( 
از این قبیل است. البته شرایط امروز، با آن روز متفاوت 
ه حکومت حق- یعنی حکومت 

ّ
است. امروز بحمدالل

شهیدان- قائم است. پس، ما وظایفی داریم.«
یا در ســخنرانی دیگری می فرمایند: »یاد شهیدان 
نباید در جامعه ما از ذهنیت ها خارج شــود. شهیدان 
را باید زنده نگه داشــت. نگذارید غبارهای فراموشی 
روی این خاطره های گرامی را بگیرد؛ زنده نگه دارید. 
مسئوالن هم بایستی این کار را بکنند؛ خود خانواده ها 
هم در محیط هایی که شعاع نفوذ و سلطه  آنهاست، این 
کار را انجام بدهند. از نام شــهید و از افتخار به شهید 
هرگز غفلت نکنید. تبلیغات عنادآمیز دشــمنان سعی 
کرده اند که ارزش های شهید را ه به تدریج کم کنند و در 
مواردی به ضد ارزش تبدیل کنند! این در کشور ما اتفاق 

افتاد؛ این سعی انجام گرفت؛ البته خنثی شد.« 

چند دزدی حرف مردان خدا؟
حسن نوروزی
دبیر گروه جبهه

درست در چهلمین ســالروز آغاز جنگ تحمیلی 
رژیــم بعث عــراق علیه ایــران، خبری از شــبکه 
»االتجاه« عراق جو فضای مجازی را متشنج کرد. 
»اســناد به  دست  آمده از ســرویس اطالعات رژیم 
ســابق عراق، نشــان می دهد که خاندان پهلوی و 
برخی نزدیکان شان در جریان جنگ هشت  ساله، از 

رژیم بعث حمایت کرده اند تا به ایران حمله کند.«
این خبر به ســرعت و در عرض چند ساعت در 
فضای مجازی ترند می شــود. از آنجایی که اسناد 
این خبر در کشــور دیگری بود، در صحت و سقم 
این خبر موافقان و مخالفانی شــکل گرفت؛ اما بنا 
بر ســرنخ های موجود در داخل ایــران و رفتارهای 
خاندان پهلوی پس از انتشار این خبر، می توان یقین 

کرد که این خبر بی راه نبوده است. 
یکی از اســناد بسیار مهمی که »مجید تفرشی« 
سندپژوه و کارشناس تاریخ معاصر ایراِن مقیم لندن، 
در این زمینه منتشــر کرده، گزارشی است که در 16 

آبان سال 1359، »کریس رندل« یکی از مسئوالن 
بخــش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به رشــته 
تحریر درآورده اســت. رندل می نویســد: »یکی از 
دالیل یورش بی محابــای حکومت عراق به خاک 
ایران، اطالعــات گمراه کننده ایرانیــان تبعیدی از 
 
ً
جمله شــاپور بختیار، مبنی بر این بود که احتماال

به دلیل وجود اغتشــاش در ارتش و بی ثباتی رژیم، 
به دلیل مخالفت مردم، به ویژه در خوزســتان، ایران 
قادر به جنگ نخواهد بود و مخالفت مردم موجب 
برافراشته  شدن پرچم نیروهای آزادی بخش خواهد 

شد.«
افزون بر این، تفرشــی از گزارش »دیوید میرز« 
رئیس بخش خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس در 
روز ســوم مهرماه سال 1359 نیز پرده برمی دارد که 
براساس آن، بختیار در روز 31 شهریورماه، روز آغاز 
تجاوز ارتش بعث به ایران، در بغداد حضور داشته  

است.

 Bهدف پهلوی فقط حکومت است
از طرفی هم دشــمنی بقایای رژیــم پهلوی با انقالب 
اسالمی بر کسی پوشیده نیست؛ به گونه ای که این رژیم 
منحوس پهلوی برای شکســتن دژ مستحکم انقالب 
اسالمی لحظه ای آرام ننشسته و کارنامه شان پر است 
از مدد گرفتن از بیگانه و سیرکردن شکم جیره خواران و 
سنگربانان داخلی دشمن برای زمین گیر کردن انقالب 
اسالمی. البته برای این خاندان، تنها سلطنت بر ایران 
اهمیت داشته و دارد و برای شان مهم نیست که قدرت 
را چگونه به دســت می آورند. ســوم اســفند 1۲99، 
شهریور 13۲0 و مرداد 133۲، نمونه هایی است که آنها 
با کمک بیگانگان قدرت را به چنگ آوردند. بنابراین، 
اینکه آنها برای به دست آوردن دوباره قدرت، دست به 
دامن صدام شده  باشند، نه موضوع عجیبی است و نه 
محال. پهلوی ها طی دوران حکومت شان نشان دادند 
که حتی به قیمت وابستگی محض و سلطه همه جانبه 
بیگانه بر کشــور، ســعی در حفظ حکومت خودشان 

دارند. خود رضاشــاه هم چنین رویکردی داشت، در 
ابتدای کار بحث وابستگی او به انگلیس مطرح بود و 
بعدها در سال های پایانی حکومتش که گمان می کرد 
هیتلر و رژیم نازی قدرت را قبضه خواهد کرد، سعی 
کرد وابســتگی به آلمــان را در دســتور کار خودش 
قرار دهد؛ مالحظه می کنید کــه خاندان پهلوی ذات 
 از آنها بعید نیســت که چنین 

ً
وابســته ای دارد و اصال
رویکردی داشته  باشند.

نکته آخر در تأیید ارتبــاط خاندان پهلوی می توان 
گفت، اگر فرح یا رضا پهلوی مخالف ارتباط بختیار، 
اویســی و... با صدام بودند، دست کم در هشت  سال 
جنگ فرصت داشتند که به این رویکرد اعتراض کنند؛ 
اما آنها ترجیح دادند تا امروز، درباره این مسئله سکوت 
کنند. در ارتباط بختیار با رژیم صدام شــکی نیست؛ 
وقتی همین بختیار از خاندان پهلوی اســم می برد و از 
حمایت آنها سخن به میان می آورد و آنها هم تکذیب 

نمی کنند، چه می توان گفت؟

پهلوی شوم  دیپلماسی 
دیکتاتور پهلوی و مزدورانش حامی دیکتاتور بعثی تحت برای بمباران به ملت ایران
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سیاست
۱5

 حاشیه ای از دیدار معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه
 از خانواده سردار شهید محسن حاج بابا

 سبز پوشان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 در کنار مردم زلزله زده در شمال غرب کشور

سپاه پای کار امدادرسانیدیدار و خاطراتی که  تازه شد

باز هم قراری دیگر برای  دیدار از خانواده شهدا. 
این بار منزل شهیدی که وقتی نشانی آن را گفتند، 
نزدیــک خودمان بود. به خانه پدر و مادر شــهید 
رســیدیم، یکی از آشنایان خانواده با استقبال از ما 
در حیــاط، ما را راهی طبقه دوم ســاختمان کرد. 
به محض ورود پدر شــهید خیلی گرم به استقبال 
ما آمد و مادر شــهید هــم همین طور، ســردار 
فرجیان زاده و دیگر همراهان شان چند دقیقه زودتر 
از ما رســیده بودند. سردار که نشسته بود تمام قد 
به احترام ما ایســتاد و با ما خوش و بش کرد؛ البته 
این رسم بزرگان است و ســرداران اسالم اغلب 
به آن پایبند هستند. وقتی نشستیم، از آقای توکلی 
پرسیدم این خانواده چند شهید داشته اند که آقای 
توکلی، مسئول ایثارگران نیروی انسانی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه گفت: دو شهید به نام های محسن 
و حســن؛ البته نام حســن را دوباره سؤال کرد که 
درســت بگوید، و در نهایت نــام خانوادگی آنها 
را هــم گفت: »حاج بابا«. من به شــدت تعجب 
کردم! پدر محسن حاج بابا را که می شناسم، دقت 
کردم دیدم بله، خودش است، خیلی هم دوستش 
داشــتم، خیلی تو دل برو بود. چند ســالی بود که 
ایشان را ندیده بودم، تازه متوجه شدم آمده ام خانه 
آقا محســن حاج بابا. من چنــد باری در خدمت 
خانواده آقا محســن توی چند ســفر راهیان نور 
بودم.  با پدر و مادرش بر ســر مزار دوم آقا محسن 
رفته بودیم و خاطره های بســیاری از این سفرها 
داشتم. سردار فرجیان زاده هم ظاهرا آقا محسن را 
خوب می شناخت، خودش می گفت من آن دوران 
پاسدار و یک رزمنده عادی  در سپاه همدان بودم. 
آقا محســن آن دوران فرمانده جبهه غرب بود و ما 
هم در محوری از این جبهه حضور داشتیم. خوب 
یادش بود که شیرمرد جبهه غرب رعب زیادی در 

دل بعثی ها ایجاد کرده بود.  پدر آقا محسن پنج پسر 
داشــت که دو تا از آنها با فاصله چهل روز از هم 
شهید شدند.  اما قضیه مزار دوم را در جلسه مطرح 
کردم و گفتم آقا محســن داخل ماشین و با گلوله 
توپ شهید می شود و البته اربا اربا و او را می آورند 
تهران برای تشــییع و تدفین. بعد از چند مدت به 
سراغ ماشــین که می روند، قطعه ای از بدن را که 
سوخته و مانده بود، در ماشین پیدا می کنند و این 
ماجرا باعث می شود که آن قطعه از بدن را همانجا 
در کنار جاده، جلوی منزل مردم همان روستا دفن 
کنند. آقا محســن دو مزار دارد: بهشــت زهرای 
تهران و مقتلش کــه دلگرمی و محل رجوع مردم 
آنجا هســت.  در میان بحث ها، مادر و پدر شهید 
خیلی بــه دنبال پذیرایی از مــا بودند. بحث های 
بســیاری در این دیدار مطرح می شــود که شاید 
جالب ترینش همان حضور خورشید در منزل این 
پدر و مادر است. خورشید والیت همانند خیلی 
دیگر از منازل خانواده معظم شهدا در این منزل نیز 
طلوع کرده، و حضرت آقا سال 1397 در این منزل 
شرف حضور داشتند که ماجرای آن مفصل است.  
نکته جالب این بود که ســردار فرجیان زاده درباره 
جبهه غرب و سختی کار در این جبهه چند سطری 
ســخن گفت که یکی از حاضران در جلسه ای که 
حضرت آقا در این منزل حاضر بودند، گفت: بله، 
دقیقا همین نکته ای را که شما گفتید، حضرت آقا 
در آن جلسه به خانواده شهید فرمودند. خب شاید 
یک ساعتی در منزل شهید بودیم که این دیدار تمام 
شد و ســردار فرجیان زاده، سردار نقی زاده و سایر 
دوســتان رفتند و ما گروه دوم چند دقیقه ای با پدر 
شهید خوش و بش کردیم، درباره مدیر کاروانی که 
با او در راهیان نور همراه بودیم و مرحوم شده بود 

گفتیم و... از پذیرایی ایشان تقدیر کردیم.
۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳

  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

پاسدار

فرصتبینظیر
راهیاننور

 ۰9۱2۰۰۰8949/ شایســته است اردوی 
ارزشمند راهیان نور و آشنایی با حماسه های 
فرزندان این مرز و بوم در هشت سال دفاع 
مقدس بــرای معلمان، دبیــران مدارس 
و اســتادان دانشــگاه در کنــار اردوهای 
دانش آمــوزی و دانشــجویی پیش بینــی 
و اجــرا شــود. حفظ و نشــر ارزش های 
انقالب و دفاع مقدس؛ این سرمایه بزرگ 
و عزت بخش ملی و اجتماعی وظیفه همه 

ایرانیان است./ همدانی

۰9۱3۰۰۰5277/ سالم. چرا امتیازهایی 

را که برای فرزند ســوم می دهند، به ما که 
فرزند سوم ما متولد ســال 1398 است، 

نمی دهند؟ چه فرقی دارد؟ 

مطالــب  از  ســالم.   /۰9۱9۰۰۰۶4۶9

جذاب و پرمحتوای شــما سپاسگزاریم. 
 بخشــی را به شــهدای مدافع حرم، 

ً
لطفا

از جمله شــهید ابراهیم رشید اختصاص 
دهید. 

۰9۱2۰۰۰8949/ برنامه هــای مردمــی 

جشن های دهه فجر و عید انقالب اسالمی 
نیازمند بهره گیــری از نظرات آحاد جامعه 
برای بالندگی و هرچه باشکوه تر این مراسم 
بزرگ ملی است. متأسفانه، بستری برای 
مشــارکت و اخذ نظرات و پیشنهادهای 
مردمی از سوی متولیان ذی ربط در شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی فراهم نشده 
است. امید است در سال جاری این نقیصه 

مرتفع شود./ همدانی

۰9۱3۰۰۰9939/ با سالم و خسته نباشید 

خدمت شما، اســتدعا دارم ترتیبی اتخاذ 
فرمایید تا مهد و پیش دبستانی های سپاه هر 
چه سریع تر با آموزش و پرورش به منظور 

دریافت کد تفاهم نامه امضا کنند.

 ضد انقالب 
ً
۰9۱2۰۰۰983۶/ احتمــاال

متوهــم که از آخر شــهریور امســال هر 
روز نظام جمهوری اســالمی را شبانه بر 
می انــدازه و صبح بیدار می شــه هنوز با 
نظام اســالمی مواجه هســت، برای ۲۲ 
بهمن فراخــوان میدن و بعد که مردم برای 
جشن ۲۲ بهمن میان بیرون میگن ملت، 
جمهوری اســالمی را ۲۲ بهمن شکست 

داد... روی این جماعت کم نمی شه.

۰9۱9۰۰۰47۱2/ امام جامعه فرمود جهاد 

تبیین یک واجب عینی است و ما باید برای 
ادای این واجب شــرعی با تمــام توان به 

میدان جهاد بیاییم.

۰933۰۰۰2۰۰7/ یکی از علت های مهم 

دالرمحوری  ایران  اقتصادی  مشــکالت 
ریال است.

۰9۱3۰۰۰5۶23/ ما بازنشســتگان سپاه 

انقالب اسالمی اعالم می کنیم  پاسداران 
که برای کمک به هموطنــان عزیزمان در 
مناطــق زلزله زده خوی آمــاده حضور در 

منطقه هستیم.

۰935۰۰۰78۱5/ سالروز پیروزی انقالب  

یکی از بزرگترین اعیاد ایرانیان است و الزم 
است دســتگاه های متولی برای برگزاری 
باشکوه این عید ملی از تمام ظرفیت های 

اجتماعی و مردمی بهره بگیرند.

علیرضا جاللیان   روی خط    
دبیر گروه سپاه

نابغه فرمانده 
سرلشکر رشید در یادواره بزرگداشت  سردار شهید باقری و شهدای اطالعات عملیات سپاه عنوان کرد

 

 نهم بهمن ماه ســال ۱3۶۱ سرنوشــت نابغه 
جنگ عاقبت بخیری با شهادت شد. او و چهار 
نفر دیگر از همراهانش هنگام بررســی مناطق 
عملیات فکه بــرای اجرای عملیات والفجر در 
یک سنگر دیده بانی به شهادت رسیدند و تعداد 

دیگری از همراهانش نیز مجروح شدند.

 B پس از چهل سال
حاال چهل سال گذشته است، یکشنبه نهم بهمن ماه 
سال 1۴01، چهلمین سالگرد شهید باقری و شهدای 
اطالعات عملیات در ســپاه در مسجد امام حسن 
مجتبی)ع( دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 

حسین)ع( در حال برگزاری است. 
دانشگاه های نیروهای مسلح و هم رده های سپاه 
در جای جای کشــور به صورت مستقیم و از طریق 
ســامانه های برخط داخلی در این مراســم حاضر 
هســتند، انبوه جمعیت هزار نفــری حاضران نیز 
در مسجد امام حســن)ع( جمع هستند و استقبال 
بی نظیری از مراســم شــده است. حســن باقری 
اسطوره بســیاری از جوانان انقالبی است. بسیاری 
از فرماندهــان مؤثــر دفاع مقدس حضــور دارند. 

 به دلیل مشغله کاری 
ً
آنهایی هم که نیستند، احتماال

حساس آنهاست.  مراسم با شور و طراحی خاصی 
اجرا می شود. برادر گرامی راوش، مجری مراسم و 
طراح صحنه ها و اجراهای مراسم است و به خوبی 
همچون همیشــه و همچون طراحی های رژه های 

نوین توانسته از عهده این کار بر بیاید.
اســتفاده خوب از دانشجویان دانشــگاه برای 
اجرای ریز برنامه ها، همچون قرآن، سرود، نمایش 

و... خیلی عالی است.
بخش اصلی مراســم اما یکی از افراد همیشــه 
همراه با شهید غالمحسین افشردی، یعنی غالمعلی 
رشید است. سرلشکر رشید اما در سخنرانی هایش 
حرف بسیار دارد و بخشی از مطالبی که قصد داشت 

بیان کند، نیمه ماند. 
تعبیر بلند او از حسن باقری این بود: »هم در دفاع 

مقدس و هم در صفت باقر بود.«
او معتقد است، حســن باقری متفاوت از همه 
فرماندهان بود. همه فرماندهان نظریه دفاعی و امنیتی 
دارند، اما شاید توانایی دسته بندی و شکل دهی به این 
نظریات را ندارند. او با بیان این مهم پیشنهاد داد تا 
ستاد کل نیروهای مسلح کارگروهی تخصصی برای 
احصای نظریات این حوزه فرماندهان به ویژه برادر 

شهید، سرلشکر محمد باقری تشکیل دهند.
اما در همین جا اســتثنا بودن شهید باقری را هم 
اشاره کرد و گفت، حســن در بین همه فرماندهان 
خاص و اســتثنا بود. او همه چیــز را ثبت می کرد، 

هیچ کس دیگر مثل او وجود نداشــت و اگر امروز 
بود، جزء تراز اول ترین فرماندهان و مسئوالن کشور 

به شمار می آمد.
او در این جمع چند خاطره به یادماندنی از شهید 
باقری را هم تعریف کرد که یکی بیان دقیق تر خاطره 
مواجهه شهید باقری با جاویداالثر احمد متوسلیان 
در کشــاکش نبرد الی بیت المقدس بود. خاطره ای 

بسیار مهم از مواجهه دو شیر مرد میدان.
اما ســخنرانی به درازا کشید و ناقص ماند. البته 
در حین ســخنرانی مراسم کلنگ زنی مدرسه شش 
کالسه در روستای افشــرد آذربایجان شرقی هم از 
سوی سپاه استان انجام شــد و در انتهای مراسم از 
خانواده شهید باقری و شهدای همراه ایشان قدردانی 
شد و تابلوی عکس شهید باقری که در خود مراسم 
نقاش محترم کشیده بود، با امضای مسئوالن حاضر 
در مراســم به مــادر بزرگوار شــهید باقری تقدیم 
شــد. مادر شــهید باقری به همراه احمد حسین، 
برادر کوچک تر برای دریافت لــوح یادبود آمدند، 
محمدحسین برادر دیگر، اما در جمع فرماندهان بود 
برای قدردانی. آری، فرمانده شایسته و رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، سرلشکر محمد باقری دیگر 
پسر این شیر زن هم اینجاست و باید به این شیر زن 
انقالبی تبریک گفت؛ بــرای تربیت این دو فرمانده 

مؤثر برای انقالب اسالمی.
در پایان مراســم فرصت را مغتنم شــمردم و به 
ســراغ مادر شهید باقری رفتم، ضمن عرض ادب و 

احترام، التماس دعا گفتم.

وقوع زلزله 5/9 در مقیاس ریشتر در محدوده 
شهرستان خوی استان آذربایجان غربی آن هم 
در شرایطی که سردترین زمستان یک دهه اخیر 
را در حــال گذر داریم، میدان ابتال و امتحانی 
دیگر شــد برای مجاهدان راه اســالم ناب، 

پاسداران و بسیجیان امامین انقالب.

 B قرارگاه حمزه در کنار مردم
کمک هــای روزانــه نیــروی زمینــی ســپاه به 
زلزله زدگان خوی با محوریت قرارگاه منطقه ای 
حمزه سیدالشهداء)ع( در چهار بخش مهندسی، 
اسکان، تغذیه، درمان و سالمت در حال پیگیری 
است. سردار محمدتقی اوصانلو، فرمانده قرارگاه 
حمزه سیدالشــهداء)ع( با حضور در این منطقه 
تأکید کرد: »عملیات امدادرسانی قرارگاه حمزه 
سیدالشهداء)ع( نیروی زمینی سپاه تا تثبیت کامل 
شرایط و رفع مشکالت مردم در مناطق زلزله زده 
ادامه می یابد. قرارگاه حمزه سیدالشــهداء)ع( 
با دســتور فرمانده نیروی زمینی سپاه از نخستین 
لحظات وقوع زلزله خوی، عملیات مردم یاری 
را دوشــادوش ســایر بخش ها آغاز کرد.« وی 
افزود: »عالوه بر مشــارکت فعال این قرارگاه در 
تأمین امنیت مناطق زلزله زده، در نخســتین گام 
و در اولین ســاعات، یک بیمارستان صحرایی 
شامل اتاق عمل جراحی، اورژانس، رادیولوژی، 
متخصص بیهوشــی، داروخانه و... برپا کردیم. 
اســتقرار دو واحد نانوایی و یک واحد آشپزخانه 
سیار برای تأمین نان مصرفی مشغول هستند؛ به 
گونه ای که تهیه بخشی از نان مصرفی و 5 هزار 
پرس غذای گرم در هر وعده، ارســال تجهیزات 
ســنگین مهندســی از قبیل بیل به همراه هشت 
دستگاه کمپرســی و خودروهای سنگین و سایر 

ادوات مهندسی از دیگر فعالیت های این قرارگاه 
است.«

 Bبسیج و گروه های جهادی هم آمدند
سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در دو بخش 
گروه های جهادی و بســیجیان و مجموعه سپاه 
اســتان در امداد و کمک به زلزله زدگان حضور 
دارند. شاید این عزیزان تنها مجموعه ای باشند که 
از لحظه وقوع زلزله تا لحظه تحویل کامل واحد 
تعمیر یا بازسازی شده کنار مردم هستند. بیش از 
پنجاه گروه جهادی در این عملیات فعال هستند.  
همه مجموعه سپاه و بسیج استان بازوهای مردم 
به ویژه خیرین و دســتگاه ها در عملیات امداد و 
اســکان و کمک به زلزله زدگان هستند. سردار 
محمد زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی 
کشــور، در همین زمینه می گوید: »در حوادث 
غیرمترقبه، همچون زلزله و سیل و... بسیج و سپاه 
همواره قرارگاهی جهادی به منظور شناســایی 
دقیــق نیازمنــدان و نیازها، توزیــع دقیق کاال و 
خدمات متناســب با نیازها تشکیل می دهند که 
در عین عدم موازی کاری با سایر نهاد ها، به یک 
کار هدفمند، مستمر و اثربخش مشغول می شوند 
و از مجموعه اقشــار تخصصی بســیج در این 
راستا استفاده می شود.« وی افزود: »10 قرارگاه 
منطقه ای و ۲5 قرارگاه محله ای برای این منظور 

در خوی ایجاد شده است.«

 Bیگان های سپاه در خدمت مردم 
بخش دیگر یگان های سپاه استان هستند که با در 
اختیار داشتن امکانات مهندسی، نانوایی، ترابری 
و ســایر امور مربوطه به مردم خدمت رســانی 
می کنند. حضور فرماندهان ارشد سپاه در منطقه 
نیز بیان کننده سطح باالی دغدغه مجموعه سپاه 

در بحث کمک و امداد به زلزله زدگان است.
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 روزگار ارابه های زمانش را بی رحمانه 
می تازاند، برف پیری را به سر و صورت 
آدم ها می بارانــد و ترک های کویری را 
به چهره آدم ها می اندازد. این خاصیت 
روزگار اســت؛ خاصیتی کــه بی هوا و 

ناگهانی رخ می دهد.
در یک لحظــه و بی اینکه بفهمیم، 
پیر می شــویم. در خلوت خانــه و در 
گرماگرم فرزندان و نوه ها پیر می شویم. 
باید باور کنیم که گذر زمان یک حسرت 
همیشــگی به ما می دهد؛ حســرت از 
دست دادن لحظه ها و فرصت ها. با همه 
دل مشغولی ها و وسوســه های روزگار 
باید به دنبال کسی باشیم که این تاریکی 
پیری را کنار بزند و پنجره روشنایی را به 

روی مان باز کند.
در این شلوغی های روزگار که صبح 
را به شب و شب را به صبح گره می زند، 
یادمان نــرود جایی در انتهای مســیر 
نیســت. مقصد لذت بردن از قدم هایی 
است که برای پیدا کردن آن یار حقیقی 

برمی داریم.
مــوال جان، تــو آن یــار حقیقی ما 
هســتی. همان یاری که می خواهیم در 
آخرین غروب زندگی برجای پای شما 
نماز بگذاریم؛ ای همیشه آشنا، باز گرد؛ 
دیگر جانی نمانده اســت. جوانی مان 

رفت و نیامدی...

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام صادق)ع( می فرماید: به راستی که انسان دعا می کند و خداوند عّزوّجل به دو فرشته می فرماید: »من 
دعای او را مســتجاب کردم، اما حاجتش را نگه دارید، زیرا دوست دارم صدای او را بشنوم« و دیگری 
دعا می کند و خداوند تبارک و تعالی می فرماید: »زود خواسته اش را برآورید، که من خوش ندارم صدای 

او را بشنوم.«                                                                                                                     کافی، ج 2، 489، ح 3

بندگی دلچسب  نوای 
   صادقانه    

برای داشتن حس خوب به داشته هایت توجه کن؛ حتی اگر کم باشد. بابت آن شکرگزار باش. نگو آنقدر 
کم است که شــکر کردن ندارد. به کمبودهایت توجه نکن؛ به بیماری یا مشکالتی که داری و هر چیز 
دیگری از این دست. ویژگی های خوب را ببین؛ همچون مهربانی، همدلی و هر چیز دیگری که به شما 

احساس خوب می دهد. شکرگزار بودن موجی از نعمت به همراه دارد.

حس خوب
   صبحانه    

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای روز 
۲۲ بهمن 1357 را با کارگران کارخانه  
جنرالــی گذراند که چنــد روز قبل به 
اعتراض دســت زده بودنــد و تصمیم 
داشتند شــورش عظیمی بر پا کنند؛ اما 
سخنرانی های پرشور آیت الله خامنه ای 
باعث شده بود کارگران، کمونیست ها 
را بیرون کنند و غائله تمام شــود. عصر 
همان روز وقتی خیال ایشان از شورش 
کارگران کمونیســت راحت شده بود، 
کارخانه را به ســمت مدرســه  علوی 
ترک کردند. رادیوی ماشــین روشــن 
بود که ناگهان صدای آشــنایی شــنیده 
شــد؛ صدای حجت االسالم فضل الله 
محالتــی بود کــه می گفــت: »توجه 
بفرمایید! توجــه بفرمایید! اینجا طهران 
ایران؛  اســت، صدای راســتین ملت 
صــدای انقالب اســت!« با ایــن پیام 
آرزو یی که ســال ها برایش مبارزه کرده 
بودند، زندان رفته و تبعید شــده بودند، 
محقق شده بود. رژیم شاهنشاهی ساقط 
شده بود. با خشنودی تمام ماشین را نگه 
داشته بودند، از ماشین پیاده شده بودند و 
روی زمین خیابان برای تشکر از خداوند 
متعال سجده کرده بودند. به تعبیر خود 
ایشــان، »این حادثه برای من عجیب و 

 باورنکردنی بود.«
ً
یک چیز اصال

هدایت الله بهبودی
کتاب شرح اسم

پدرامت

زیباترین قاب این روزها، فرشــته هایی دور و 
بر پدرشــان مثل پروانه بال می زنند، از شادی 
در پوســت خود نمی گنجند، می خندند و از 
هیجان و شــوق دیدار پدر مهربان شــان کف 
می زننــد و همه عشق شــان را بــا فریادهایی 
 دخترانــه و جــذاب نثــار رهبــر می کنند. 
با خنده های شان انگار  پا به عرش می گذارند 
و بعد لبخند زیبای رهبرشان را مثل آبی گوارا 

سر می کشند.
خنده های پدرانه رهبرشــان هم جنســی 
متفــاوت دارد. زیبــا از عمــق جــان و پر از 

عطوفت...
صورتی ترین قــاب این روزها چقدر به دل 

می نشیند.
حسینیه امام خمینی)ره( در شورانگیزترین 
لحظــات خود بود. انگار بــوی زندگی با این 
نوگالن پا به حریم الهی گذاشــته و همه جا را 
پر کرده بود. چه گلستانی، چه دشت بهاری و 
زیبایی... معصوم ترین صورتی های دنیا مهمان 

نوازش پدربزرگشان بودند...
دو دیدار رهبری با زنــان و دختران، عمق 

نگاه جمهوری اسالمی به مسئله زنان است.
این را همه باید ببینند و به خاطر بسپارند.

چند توصیه پدرانه
E دختران و نوگالن عزیز من! جشن تکلیف 
یک جشــن و عید واقعی است چون از لحظه 
تکلیف این قابلیــت را پیدا کرده اید که خدا با 
شما حرف بزند و به شما تکلیفی بدهد که آن 
را انجام دهید و این رتبه یعنی »مخاطِب خدا 
شــدن«، رتبه ای بســیار با ارزش در انسانیت 

است.
E جشــن تکلیف یعنی شــما دیگر کودک 
نیســتید بلکه نوجوان و مســئولیت پذیرید و 
می توانید در خانواده، مدرســه و محیط بازی 
با دوستان خود اثرگذار باشید و دیگران را نیز 
به راه راســت هدایت و راهنمایی کنید که این 

مسئولیتی بر عهده همه ما است.
E شــما با دل های نورانی، روشن و با صفای 
خود از همین امروز می توانید با خدا دوســت 

شوید.
E یکی از راه های دوستی با خدا این است که 
در نماز توجه داشــته باشید که در حال سخن 
گفتن با خدا هســتید بنابراین معانی و ترجمه 
کلمات نماز را فرابگیرید. راه دیگر دوستی با 
خداوند هم این اســت که کارهایی را که گفته 
انجام بدهید انجام دهید و آنچه را نهی کرده، 

انجام ندهید.

   دیدار    

»صبحانه« مهم ترین وعده غذایی روز اســت؛ اما  بســیاری از کودکان 
و نوجوانان از خوردن صبحانه ســر بــاز می زنند. خوردن صبحانه کامل 
می تواند کمک کند تا تغذیه بهتر و بدن عملکرد بهتری داشته باشد. اهمیت 
مصرف صبحانه در سال تحصیلی بیشتر می شود، به ویژه در زمستان که 
بدن به انرژی بیشتری نیاز دارد. در ادامه دالیلی را که نشان دهنده اهمیت 

مصرف صبحانه در کودکان و نوجوانان است، ذکر خواهیم کرد.
صبحانه در کنار خــواب و ورزش، یکی از بهترین راه ها برای تجدید 
قواســت. این فرصتی عالی برای دریافت کربوهیدرات های  سرشــار از 
انرژی، همچون نان سبوس دار اســت. با استفاده از ترکیبات پروتئینی و 
کربوهیدرات، مانند نان و پنیر، غالت سبوس دار با شیر یا مغزدانه ها یا کره 
بادام زمینی، صبحانــه ای مقوی و پر انرژی دریافت کنید. صبحانه راهی 
ایده آل برای تقویت انرژی است، بنابراین برای آموختن و انجام کارهای 
مهم و دقیق نیاز اســت که بدن انرژی الزم را داشــته باشد. خوردن یک 
صبحانــه مغذی موجب بهبود عملکرد مغز، بــه ویژه حافظه و یادگیری 
می شود. این امر برای خون رسانی، متابولیسم و سوخت وساز بدن بسیار 
ضروری است. صبحانه مواد مغذی الزم برای دستگاه عصبی را به منظور 
تقویت قدرت مغز تأمین می کند. همچنین، صبحانه گرسنگی  را کاهش 
می دهد، که می تواند موجب حواس پرتی شود و عملکرد تحصیلی، رفتار 
و عزت نفس را مختل کند. کســانی که صبحانه می خورند، تمایل دارند 
غذای ســالم تری را در طول روز انتخاب کنند، که می تواند بر ســالمت 
طوالنی مدت تأثیر مثبت بگذارد. همچنین، صبحانه خوردن سبب می شود 
بدن نیاز خود به دریافت کالری را به صورت سالم و درست برطرف کند.

    سالمت    

صبحانه را از دست ندهید

تولد فرزند دوم تأثیرات بســیاری در کل خانواده، به ویژه فرزند اول دارد. 
اینکه شــما توجه ویژه ای به تغییر رفتار فرزند اول تان داشته باشید، بسیار 

مهم است؛ در اینجا به چند نکته اشاره می شود.
مراقب هدیه هایی که مهمانان برای فرزند دوم می آورند، باشید و برای 

فرزند اول هدایایی را در نظر بگیرید.
به او اجازه دهید نوزاد را در آغوش بگیرد.زمانی که شیرخوار خواب 
اســت، با فرزند ارشــد بازی های مورد عالقه او را انجام دهید و او را به 
واســطه آرام بازی کردنش، تشویق کنید.از کمک ها و محبت هایی که او 
به شما و فرزند دوم می کند، قدردانی کنید.بی حوصلگی و رفتار نادرست 
فرزند اول با فرزند دوم تنها به دلیل ترس او بابت از دست دادن شماست. 
او را مطمئن کنید که همیشــه پناه و عاشق او هستید. او را در چارچوب 

محبت خود نگه  دارید.
به نیاز او در خصوص معاشــرت با هم سن و ساالنش توجه بیشتری 
نشان دهید. این فرصت را به گونه ای مدیریت شده در اختیار او قرار دهید و 
در منزل کنار خودتان فرصتی را برای بازی آنها فراهم کنید.مسئولیت هایی 
در حد توان وی بدهید؛ کارهایی که از درست انجام دادنش اطمینان دارید 

تا از این طریق اعتماد به نفس وی را افزایش دهید.
در پایان بهتر است بدانیم برخی کودکان به واسطه خلق و خوی ذاتی 
خود حساسیت بیشتری نسبت به اتفاقات جدید محیطی دارند و در نتیجه 
ممکن اســت واکنش های متفاوتی از خود نشــان دهند و دیرتر با ورود 
عضو جدید خانواده سازگار شوند که در این وضعیت وظیفه پدر و مادر 

سنگین تر می شود.

 راه نرفته  

فرزند دوم
بهاره ادب دوست

مشاور خانواده
گروه جوان
صبح صادق

 همکار گرامی جناب آقای محمد صالح نادری
  با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را  خدمت جناب عالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

و از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران واسعه و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنیم.

 همکاران شما در هفته نامه صبح صادق

   تلخند    
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   داستان    

نقاب

شماره صندلی ام را چک کردم و نشستم. 
چند دقیقه ای تا حرکت مانده بود که مرد 
خوش پوشــی به همراه دو جوان روی صندلی های 
کنارم نشستند. قطار که راه افتاد، از پنجره به بیرون 
خیره شــدم. کارهایم را در ذهنم مرور می کردم و 
دلهره داشتم که مبادا کاری از قلم بیفتد و دوباره در 
این شلوغی آخر سال مجبور به مسافرت باشم. تلفن 
مردی که کنارم بود، مدام زنگ می خورد و معلوم بود 
شــخص مهمی اســت. حرف هایش را ناخواسته 
می شــنیدم و گاهــی نگاهش می کردم. ســر و ته 
حرف هایش کمک به مردم و خرید جهیزیه و تالش 
برای حل مشکل آنها بود. به آن  همه تالش و تکاپو 

برای انجام کار خیر غبطه خوردم.
هنوز مسافت زیادی نرفته بودیم که لبخندی زد 
و مرا به نوشــیدن چایی دعوت کرد. با همان خنده 
دوستانه عذرخواهی کرد که تلفن هایش زیاد است 

و امکان دارد با این ســر و صداها آرامشــم به  هم 
بخورد. خودم را جمع و جور کردم و از اینکه آدمی 
به این نازنینی کنارم نشسته بود، حال خوبی داشتم. 
مشغول صحبت شدیم. رئیس دو کارخانه بزرگ بود 
و دو مؤسسه خیریه را اداره می کرد. راه ها به خاطر 
شرایط جوی بسته بود و مجبور بود به خاطر شرکت 

در افتتاحیه شعبه جدید با قطار سفر کند.
خوش صحبت بود و در همان لحظات اولیه از 
 وقتی 

ً
کارهای خیریه برایم حــرف زد. مخصوصا

فهمید خبرنگارم، دعوتم کرد تا برای پوشش خبری 
همراه شان شوم. دوست داشتم بروم، اما کار مهمی 
که برای آن سفر می کردم، روی زمین می ماند. نگاه 
حســرت باری انداختم و مراتب تأســفم را با یک 
خنده تلخ نشان دادم. صحبت باز هم حول و حوش 
کار خیر گشت و از اینکه چه افرادی تحت پوشش 
هستند و چقدر توانسته کمک  جمع کند حرف زد. 
از ذوق و شــوق مردم برای دریافت کمک گفت، از 
 به دنیا آمده 

ً
دلــی که برای آنها می تپید و اینکه اصال

تا کمک  حال مردم باشــد. در دلم آرزو کردم کاش 
من هم می توانستم اینقدر مهم و محبوب باشم. دلم 
می خواســت من هم یک انسان نیکوکار باشم و به 

درد جامعه و اطرافیانم بخورم.
مشــغول همین فکرها بودم کــه دوباره تلفنش 
زنگ خورد. نگاهی به صفحه گوشی انداخت و در 
حالی که اخم هایش در هم رفته بود، گوشــی را به 
طرف جوانی که کنارش نشسته بود، گرفت و گفت: 
»بابابزرگه! دیروز بهش گفته بودم زنگ می زنم، یادم 
رفت. بگیر گوشــی رو بهش بگو جلسه  است! فردا 
که داشتیم برمی گشتیم بهش زنگ می زنم...« باورم 
نمی شد. دلم می خواست بگویم قدر این لحظه را 
بدان! کاش پدر من زنده بود و االن می توانستم فقط 
صدایش را برای لحظاتی بشنوم، اما سکوت کردم. 
کمی نگاهش کــردم و بعد آرام از او فاصله گرفتم. 
از پنجره بزرگ قطار به بیرون خیره شــدم. بیابان، 
خارهایی که پشت هم روییده بودند، جاده بی انتها و 
آفتاب کم رمق زمستان، تماشای اینها ارزش بیشتری 
داشــت تا بخواهم مرد نیکوکاری را تماشا کنم که 
فرصت ندارد با پدرش چند کلمه ای صحبت کند، 
اما وقت دارد با غریبه ای که کنارش نشسته، از ریز و 
درشت کارهای خیر و کمک های بی شمارش حرف 
بزند. با خودم فکر کردم دنیا پر است از آدم هایی که 

نقاب زده اند.
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