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سرمقاله
ماجرای سادهای
که پیچیده شد

میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی

ماجراهای پیش آمده برای آرد
مورد استفاده در صنعت و تغییر
قیمتــش طی روزهای اخیــر و به تبع آن
افزایش قیمت برخــی از اقالم محدود،
مانند نانهای صنعتی و ماکارونی با وجود
اما و اگرهای پیش آمده بســیار ســاده و
خطی است .ماجرا از این قرار است که
ایران همواره یارانه قابل توجهی به گندم و
آرد مورد نیاز برای تهیه نان سنتی و حتی
صنایع آرد پایه اختصاصداده است .در
ماههای اخیر با توجه بــه عواملی چون
افزایش شدید تورم جهانی ،تقابل نظامی
روســیه و اوکراین و ...قیمت بسیاری از
مواد غذایی ،از جمله گندم به عنوان ماده
اولیه تولید آرد با افزایش شدیدی مواجه
شده است .از طرفی نرخ خرید تضمینی
گندم از کشاورزان ایرانی نیز در راستای
توجه به امنیت غذایی کشــور و تشویق
کشاورزان به کاشــت گندم با رشد قابل
توجهی مواجه بوده و به کیلویی 11500
تومان رسیده است .مجموع این اتفاقات،
در کنار کاهش شــدید ارزش پول ملی
منجر به افزایش تعهــدات دولت برای
تأمین مالی گندم و آرد مورد نیاز کشور با
قیمتهای ســابق شده اســت .افزایش
تعهدات دولت و افزایش شکاف قیمت
آرد داخلی با بازار کشورهای همسایه نیز
منجر به گســترش پدیده قاچــاق آرد به
خارج از کشور و حتی ضرورت بازنگری
در قیمــت آرد تخصیص داده شــده به
صنایع شــده است .ماجرا تا اینجای کار
ساده است.
اما برخورد یا به عبارت دیگر واکنش
دولت به موارد فوق ،مسئله را با چالشی
جدی مواجه کرد .ســؤال اصلی در این
ماجرا این بود که آیا قرار است قیمت آرد
اصالح شود تا به واسطه این اصالح ،هم
قاچاق دیگر منطقی نباشــد و هم یارانه
تخصیص یافته به بخش صنعت معقول
شــود؟ یا نه ،قرار اســت با گران شدن
قیمت آرد کمی از تعهدات دولت کاسته
شود؟ دو موضوعی که تفاوتی از زمین تا
آســمان دارند .آنچه هجمههایی را علیه
دولت در رســانهها و میان مردم رقم زد،
تفاوت در نیت تا عمل دولت بود .اصالح
نسبی قیمتها با هدف مبارزه و ریشهکنی
ً
قاچاق آرد ،حتی با یک سیاســت کامال
قیمتی (تغییر قیمتها) به شــرط فراهم
کــردن مقدمات اجرا و ســخن گفتن با
مردم و آمادهسازی افکار عمومی قبل از
ً
اجرا کامال منطقی ،شدنی و امکانپذیر
بود؛ اما آنچــه رخ داد ،نه اصالح قیمتی
که افزایش قیمت آن هم بیخبر ،دفعی و
بدون آگاهی مردم بود.
آنچه از ســوی دولت رخ داد به هیچ
عنوان اصالح قیمــت آرد برای مقابله با
قاچاق یــا صادرات یارانه آرد از ســوی
صنایــع آرد پایه نبود؛ چرا کــه حتی با
افزایــش فعلی قیمــت آرد نیز همچنان
قاچاق آرد ایران به کشــورهای همسایه
ســودآور و وسوسه برانگیز است .به نظر
میرسد دولت در ماجرای فوق ،بیبرنامه
عمل کــرد؛ در حالی که میتوانســت
از تجربه اندوخته کشــور در هدفمندی
یارانهها در سال  1389استفاده کرده و با
بررسی تمام جوانب اجرای این طرح را
آغاز کند.

پیام مشترک فرمانده کل و نماینده ولیفقیه در سپاه به مناسبت هفته عقیدتی  -سیاسی

تعالی معنوی مهمترین عامل قدرت
ســردار سرلشکر حسین ســامی و حجت
االسالم و المسلمین عبدالله حاجی صادقی
در پیامــی هفته عقیدتی سیاســی در ســپاه
پاسداران را گرامی داشتند؛ متن پیام به شرح
ذیل است:
سالروز شــهادت ،عالمه شــهید استاد مرتضی
مطهری(ره) و روز معلم و هفته عقیدتیـ سیاسی
در سپاه که همزمان با ایام نورانی عید سعید فطر
میباشد ،فرصت مغتنمی است تا از سرمایههای
معنوی ســپاه و بسیج در عرصه تعلیم و تربیت به
ویژه ایثارگران و شهدای مربی تجلیل و قدردانی
نموده و اهتمام فرماندهان مسئوالن و فعاالن این
عرصه را:
1ـ رشد و تعالی معنوی کارکنان به عنوان مهمترین
عامل قدرت نرم سپاه مبتنی بر تعلیم و تربیت دینی
و انقالبی ،آرمانگرا ،تحولآفرین و اثربخش ،در
تراز گام دوم انقالب اســامی ،در قالب طراحی
و تدوین نظــام معرفتی تربیتی پاســداران مورد
توجه قرار گرفته و طی یک برنامهریزی منســجم
و هدفمند سعی شود در کمترین زمان ،زمینههای

تحقق عملی آن فراهم گردد.
2ـ تحقق خودسازی ،دگرسازی و جامعهسازی
مربیــان با ایجاد دغدغه ایمان اســامی ،تربیت
معنــوی اخالقی و بصیــرت دینــی انقالبی با
بهرهمندی از علما و استادان مهذب ،عالم ،عامل،
والیتمدار و اثرگذار ،که الگوبخش سیره رفتاری

پاسداران و بسیجیان باشند ،در اولویت برنامههای
تحولی قرار داده شود.
3ـ تقویت توانمندی و روشمندســازی استادان و
مربیان به عنوان عناصر اصلی تأثیرگذار در آموزش
عمیق و تربیت جامع پاســداران با بهرهگیری از
الگوهای نوآورانه و خالقانه مورد توجه قرار گیرد.

4ـ طراحــی و برنامهریزی عالمانــه و کاربردی
برای تقویت بعد تربیتی دورههــا و آموزشهای
عقیدتیـ سیاســی با توجه به تعمیق مهارتهای
سبک زندگی اسالمی در دورههای تربیت و تعالی
عقیدتیـ سیاســی فــردی و خانوادگی ،همراه با
توانمندسازی مخاطبین برای نقشآفرینی در جهاد
تبیین مورد انتظار میباشد.
5ـ برخــورداری از محیط و مراکز پرورشدهنده
اســتعدادهای فطری و درونی متربیــان همراه با
بهرهگیری از شــیوهها و الگوهای پویا و نوآورانه
برای ایجاد رشد عقالنی و ایمان آگاهانه در اجرای
برنامههای تربیت و آموزش عقیدتیـ سیاسی مورد
تأکیدمیباشد.
از خداوند متعال مســئلت داریم ،در مسیری
که فتنههــای آخرالزمــان و انحرافــات فکری،
اعتقادی و رفتاری بر جامعه اسالمی سایه افکنده،
نصرت و یاری خود را به مانند همیشــه بدرقه راه
مــا نکرده و ما را از دعای خیــر امام زمان(عجل
اللــه تعالی فرجــه الشــریف) و نائب برحقش
امام خامنهای(مدظلهالعالــی) بهرهمند فرماید.
انشاءالله

غفلت ممنوع!
فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

هنگامی که شــرکت «جنرال موتورز» آمریکا برای
اولیــن بار اتومبیل شــورلت «نــوا» را به آمریکای
جنوبی وارد کرد ،کســی خواهان خرید این ماشین
نشد؛ چون آنها آگاه نبودند که واژە « »No Vaدر زبان
این قسمت از قاره آمریکا به معنای «وسیلهای است
که راه نمیرود ».این شرکت خودروساز در اقدامی
سریع ،نام این محصول را در آن بازار به «کاراییب»
تغییر داد.
مســئوالن رســانهای هنگام انتشــار بیانیه،
اطالعیه یا پیام رســانهای باید به افکار عمومی
توجه داشته باشند ،زیرا پس از دولت روحانی،
اطالعرســانی و باورپذیری مردم از ســخنان
دولتمردان بســیار دشــوار شده اســت و مردم
دریافتهاند که وقتی رئیسجمهور دستور میدهد
وســیلهای ارزان شــود یا قیمتی واقعی فروخته
شــود ،باید همان معنا به افکار عمومی منتقل
شود.
مردم در شــرایط جدیــد دریافتهای متفاوت
از پیامهای رســانهای دارند؛ زیرا هر پیام دارای سه
بخش متن ،زیرمتن و فرامتن است .الیه اول «متن»
اســت ،تولیدکننده پیام به شــکلی صریح ،واضع،
آشــکار و بیواسطه آن را میســازد .پیش از عصر

دیجیتال مخاطب تمام متن را دریافت میکرد و هیچ
بخشی از پیام هدر نمیرفت.
در «زیرمتن» همان پیامی که در پشت متن به
صورت پنهانی ارائه شده تا مفهوم متن را کاملتر
کند ،به عبارت دیگر فرستنده پیام منظور خود را
واضح بیان نمیکنــد و آن را به صورت کنایه و
پوشیدهمیگوید.
امروزه این قســمت از پیام بســیار مهم است و
ماندگاری باالیی دارد.
«فرامتن» فراتر از ســاختار رســانه و خارج از
خواســت و اراده تولیدکننــده و مصرفکننده پیام
است و به فرهنگ ،وضعیت زمانی و مکانی و عناصر
بیرونی پیام برمیگردد.
اکنون میتوان فهمید چرا وقتی دولت اعالم
میکند که در آینده بخشــی از کاالهای اساسی
تثبیت میشــوند ،مردم باز هــم روی به انبار،
احتکار و گرانفروشی و گران خریدن میکنند؛
زیرا متن زیادی برای اقناع تولید شده ،اما افکار
عمومی همچنــان بر زیر متــن و فرامتن تکیه
دارد کــه البته بخش اعظم آن به خاطر عملکرد
نادرســت مدیران پیشــین ،القائات رسانههای
معاند و معارض است و زمان زیادی الزم است
که مخاطب و پیامهای دولت در یک خط فکری
قرار بگیرند و شاید هم محال باشد.
دولت مردمی رئیســی با وجــود اینکه بهترین
رســانهها و زبدهترین تیمهای رسانهای را در اختیار
دارد و میتوانــد پیامهــای خود را با ســرعت به

ُ
عامه مــردم انتقال دهد؛ اما«ک ِمیت رســانهایاش
میلنگد»،زیرا؛
۱ـ مجابســازی و اقنــاع افــکار عمومی یکی از
ارکانی است که متاســفانه عناصر رسانهای دولت
تاکنــون آنطور که باید به آن توجه نکردهاند تا مردم
را مجاب و قانع کنند و شــبهات و سؤاالت آنها را
پاسخ دهند!
۲ـ احساس میشــود هماهنگی و تقسیم کار میان
تیمهای رســانهای دولت وجود ندارد تا همدیگر را
در مواقع بحرانی و زمانهایی که الزم است پیامهای
اقناعکننده به مخاطب داده شود ،پوشش نمیدهند و
حتی همدیگر را خنثی هم میکنند!
ً
۳ـ مســئوالن دولت در این خیال هستند که صرفا
انتشار متن میتواند مردم را اقناع کند ،اما در عمل
میبینیم که جلسات مذهبی ،هیئتها و تریبونهای
نمــاز جمعه که حامیان اول و آخــر این دولت بوده
و هستند ،نسبت به برخی مســائل اقناع نشدهاند و
مواضع احساسی شــدید به دلیل کمبود اطالعات
دارند.
۴ـ مسئوالن دولتی فکر میکنند هنوز هم تلویزیون
پدر بزرگ اســت و اوست که حرف میزند و غافل
از آن هستند که رسانههای تعاملی و توئیت و کامنت
میداندار شدهاند و اجازه نمیدهند که کسی صدای
پدر بزرگ را بشنود.
5ـ به دلیل سوء مدیریت رسانهای دولت تدبیر و امید
اکنون هم میزان اعتماد به سخنان رسمی کاهش یافته
و از طرف دیگر تعامل و ارتباطهای تیم رســانهای

دولت سیزدهم با مسئوالن در حد اندک باقی مانده
است و برخی اوقات رسانهها سخنی بیان کرده اند
که مقدمات آن بر روی زمین فراهم نشده و دولت و
رسانهها متضرر شدهاند.
اگر این هماهنگیها وجود داشت ،با انتشار هر
مطلبی از طرف تیم رسانهای بالفاصله شاهد اثرات
آن در بازار و جامعه بودیم.
در چند ماه گذشــته مســئوالن دولتی اقدامات
شایســتهای در زمینههای حمایــت از محصوالت
کشــاورزی ،حذف امضاهای طالیی ،تخلیه کردن
انبارهــای بنادر ،تهیــه و تدارک اقــام ضروری،
واکسیناسیون ،وامهای ازدواج ،طرح ملی مسکن،
حذف مراحــل طوالنی اخذ مجوز ،تثبیت ارز و...
انجام دادهاند؛ اما از آن جایی که رســانهها و دولت
دارای دو حیاط جدا از هم در افکار عمومی هستند،
نمیتوانند خود را با هم ســازگار کنند .رسانههای
انقالبی باید امروزه ققنوسوار خود را فدای انقالب،
نظام و کشــور کنند تا پیامهــای بیگانگان به عنوان
روایــت غالب غلط در میان مردم اصالت نداشــته
باشد.
اکنون دیگر به ماشین بخار و اختراع چرخ نیاز
نداریم و همه وســایل برای اقناع افکار عمومی
مهیاســت .فقط هماهنگی بیشــتر نیاز است.
چه بســا فاصله اتاقهای اجرایی و رسانهای در
مجموعه ریاســتجمهوری اندک باشــد؛ اما
نباید روزها و ماهها بگذرد تا جلسات همافزایی
برگزار شود!

بازگشت با اسم جدید

گزارش حقوق بشری

کوتاهی کردیم

اصالحطلبان در انتخابات  ۱۴۰۰با رأی مردم از قدرت خارج
شــدند .خروج اصالحطلبان از قدرت حاال سبب شده است
آنها برای بازآفرینی توان نیروهای سیاســی و افزایش ســرمایه
اجتماعی و بازنگری در فلســفه وجودی این جناح سیاسی به
فکر بیفتند .پیشــتر برخی چون محمدرضا تاجیک بحثی را با
عنوان «اصالحطلبی بیاصالحطلب» مطرح کرده و خواستار
بازنگری در مســیر اصالحطلبی شــده بود .به تازگی اخباری
منتشر شده اســت که نشان میدهد ،جلساتی با حضور سران
اصالحات برای آسیبشناســی این جریان آغاز شده و در آن
نواصالحطلبی قرار است واکاوی شود.

معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر گفت:
«پیرو درخواســت گزارشگر ویژه برای سفر به ایران و پذیرش این
درخواست از ســوی ما« ،آلنا دوهان» به ایران سفر خواهد کرد».
کاظم غریبآبــادی گفت« :آلنا دوهان از تاریخ  ۱۸اردیبهشــت،
سفری  ۱۱روزه به جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت .مأموریت
اصلی دوهان ،بررســی آثــار منفی اقدامات قهــری یکجانبه بر
بهرهمندی مردم از حقوق بشــر اســت و در این راستا ،دیدارهای
مختلفی را با نمایندگان دســتگاههای دولتی ،بخش خصوصی و
سازمانهای غیردولتی انجام خواهد داد .گزارشگر ویژه همچنین
از برخی مراکز نیز بازدید به عمل خواهد آورد».

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ،با بیان اینکه موضوع
ارز ترجیحــی در دولت خاتمی اصالحی بــود که باید انجام
میدادیم و نکردیم ،ادامه داد« :این اصالح در دولت روحانی
مبدل به اصالحــات دردناک و در دولت ســیزدهم تبدیل به
جراحی شده اســت؛ اگر دوباره این امر را به تعویق بیندازیم،
منجر به قطع عضو میشود ».سعید لیالز تأکید کرد« :این ارز
را به موقع حذف نکردیم و به این وضع دچار شــدیم؛ اما اگر
باز هم نکنیم ،باید با شورشهای بزرگ روبهرو شویم؛ زیرا ما
ً
زیرســاخت این را نداریم که دائما این دالر  ۴۲۰۰تومانی را
پرداختکنیم».

جنجال
در کنگره!

دعوا بر سر انتشار پیشنویس قانون سقط جنین در آمریکا

ثمانه اکوان
دبیر گروه بینالملل

دعوای همیشــگی آمریکاییها بر سر مسئله سقط
جنین دوباره در این کشور باال گرفته است .روزنامه
«پلتیکو» چندی پیش به نقــل از منابع آگاه خود و
مدارکی که از دیوان عالی این کشور به رسانهها درز
پیدا کرده ،مدعی شــد بنابر یک طرح پیشنویس،
دیوان عالی آمریکا قصد دارد سقط جنین در سراسر
آمریکا را غیر قانونی اعالم کند.
افشــای این پیشنویس و ســند محرمانه دیوان
عالی آمریــکا کــه (تارنمای خبــری آمریکایی)
«پلتیکو» آن را منتشــر کرده ،حاکی است نویسنده
این پیشنویس قاضی «ساموئل آلیتو»( ،یکی از ۹
قاضی دیوان عالی آمریــکا) نظری مخالف آزادی
سقط جنین در آمریکا داشته است .در دیوان عالی
آمریکا  9قاضی درباره مســائل مهم و چالشهای
اجتماعی آمریکا تصمیم میگیرند .این  9قاضی به
صورت مادامالعمر از سوی رؤسایجمهور انتخاب

میشوند .ترکیب دیوان عالی با انتخاب شدن چند
قاضی محافظــهکار در دوران ریاســتجمهوری
ترامپ ،به ســمت اندیشهها و افکار محافظهکاران
رفته است و احتمال میرود درگیری شدیدتری در
این زمینه بین دیوان عالی و کاخ سفید شکل بگیرد.
قاضی آلیتون در این متن نوشــته اســت ،حکم
پرونده سقط جنین از همان ابتدا اشتباه بوده است.
بنابراین پیشنویس ،دادگاه حق سقط جنین را لغو
خواهد کرد .این نظر یکی از پرپیامدترین تصمیمها
طی چند دهه گذشــته از سوی دیوان عالی آمریکا
خواهد بود که در زمینه ســامتی زنان و حق سقط
جنین به دنبال خواهد داشت.
«ســیانان» درادامه نوشــت ،به نظر میرسد
پنج قاضی از مجموع  ۹قاضــی فدرال به لغو این
قانــون رأی خواهند داد ،اما قرار نیســت این نظر
تا اواخر ماه ژوئن انتشــار یابــد ،با این حال حدود
نیمی از ایالتهای آمریکا قوانینی را تصویب کرده
یا تصویــب خواهند کرد که به موجب آن ســقط
جنین ممنوع اســت .انتشــار این خبر هم اکنون با
واکنشهای بسیاری در محافل سیاسی و اجتماعی
آمریــکا و برگــزاری اعتراضات به ویــژه در برابر

ساختمان دیوان عالی آمریکا در واشنگتن دیسی
همراه شده است.
نکته جالب در این زمینه مخالفت بایدن با این
مصوبه احتمالی است .با وجود اینکه رئیسجمهور
ایاالت متحده خود یک کاتولیک است و بر اساس
عقاید مذهبیاش باید مخالف سقط جنین باشد،
اما اعالم کرده اســت مخالف این مصوبه اســت.
جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریــکا در واکنش به
پیشنویس محرمانه دیوان عالی آمریکا اعالم کرد،
حق زنان برای سقط جنین «اساسی» است.
رئیسجمهور آمریکا با ارتباط دادن این مســئله
به انتخابــات میاندورهای کنگــره از مردم آمریکا
خواست تا مقامات بیشــتری را که طرفدار سقط
جنیــن هســتند ،در مــاه نوامبر انتخــاب کنند تا
دموکراتها بتوانند قانونی برای حمایت از حقوق
سقط جنین تصویب کنند .وی ادامه داد ،اگر دادگاه
قانون را را لغو کند ،محافظت از حق انتخاب (سقط
جنین) زنان بر عهده مقامات منتخب آمریکا در تمام
سطوح دولتی خواهد بود.
رئیسجمهوری آمریــکا اضافه کرد ،محافظت
از این حق همچنین بر عهده رأیدهندگان خواهد

گزارش

تحلیل

نقشهآمریکایی

بازگشت به خیابان

نقش واشنگتن در کشته شدن ژنرالهای روسی
اسناد جدید منتشر شده در رسانههای آمریکایی
نشــان میدهــد ،آمریکاییها برای کشــتن
ژنرالهای روســی از قبل برنامه داشتهاند و در
جنگ اوکراین ،اطالعات مربوط به مکانهای
آنهــا را در اختیــار نیروهــای اوکراینی قرار
دادهاند.
از همان روزهای ابتدایی آغاز جنگ روسیه
علیه اوکراین ،این ســؤال همواره وجود داشت
که چرا نیروهای اوکراینی به راحتی میتوانند
ژنرالهای روســی را هدف قــرار دهند .حاال
روزنامه «نیویورک تایمز» گفته اســت ایاالت
متحده اطالعاتی به نیروهای کییف ارائه کرده
که در کشتن بســیاری از ژنرالهای روسیه در
اوکراین مؤثر بوده است.
این روزنامه آمریکایی گزارش داد ،واشنگتن
جزئیات مربوط به جابهجاییهای مورد انتظار
نیروهای روسیه و مکان و سایر جزئیات مربوط
به مقرهای نظامی متحرک آن را به اوکراین ارائه
کرده و کییــف این کمک را با اطالعات خود
برای انجام حمالت توپخانهای و سایر حمالتی
که منجر به کشته شدن افســران روسی شده،
درهم آمیخته است .به گزارش نیویورک تایمز،

بود که مقامات طرفدار ســقط جنیــن را در نوامبر
امسال انتخاب کنند .بایدن همچنین در مصاحبه با
خبرنگاران گفت ،این برای من بسیار نگرانکننده
اســت که بعد از  ۵۰ســال ،ما حق انتخاب سقط
جنین یک زن را از وی سلب میکنیم .این اقدام هر
تصمیم دیگــری درباره مفهوم حریم خصوصی را
زیر سؤال میرود .به نظر من ،قضاوت در مورد حق
انتخاب سقط جنین بر اساس تصمیم دیوان عالی
آمریکا زیادهروی است.
باال گرفتــن دعوای دو حزب سیاســی آمریکا
بر سر مســئله سقط جنین در شــرایطی است که
مهمترین مســئله روز در آمریکا طی چند روز قبل
از انتشــار این خبر ،افزایش چهار برابری تورم در
این کشــور ،صفهای طوالنــی و افزایش قیمت
انرژی و بنزین و جنگ اوکراین بوده است .مردم در
شبکههای اجتماعی نیز با مقایسه بودجه  33میلیارد
دالری مورد درخواست رئیسجمهور آمریکا برای
جنگ اوکراین با قیمــت مواد غذایی و فقر موجود
در آمریکا ،از دولت این کشــور میخواستند که به
جای توجه به این جنگ ،به مسائل اقتصادی داخلی
بپردازد.

اعتراضات در ارمنستان باز هم باال گرفت

مقامات اوکراینی مدعی هستند حدود ۱۲ژنرال
روسی را در میدان جنگ کشتهاند.
طبق این گــزارش ،مقامــات آمریکایی از
مشخص کردن تعداد ژنرالهایی که در نتیجه
اطالعات آمریکایی کشته شدهاند ،خودداری
کردند .پیشــتر «جوزف هیلبرت» از مقامات
ارشــد وزارت دفاع آمریکا گفت ،واشنگتن از
سال  ۲۰۱۵تا  ،۲۰۲۲بیش از  ۲۳هزار نیروی
مســلح اوکراینی را تحت آموزش قــرار داده
است .وی که در یک نشست خبری این سخنان
را مطرح میکــرد ،گفت« :از ســال ،۲۰۱۵
پنتاگون  ۱۲۶میلیون دالر برای آموزش پرسنل
ارتش اوکراین سرمایهگذاری کرده است ».بر
همین اساس اســت که رسانههای بینالمللی
معتقدند جنگ روســیه علیه اوکراین ،به جای
اینکه مبارزه میان نیروهای دو کشــور باشد ،در
واقع نبردی نیابتی میان آمریکا و روسیه است و
آمریکاییها همانطور که کمکهای اطالعاتی
زیادی به ســعودیها برای هدف قــرار دادن
نیروهــای یمنی میکردند و جنــگ یمن را از
پشت صحنه هدایت میکردند ،هم اکنون نیز
در حال هدایت نبرد در اوکراین هستند.

مــردم معترض ارمنســتان کــه اعتقــاد دارند
نخســتوزیر کشورشــان در مقابل آذربایجان
مواضع نرمــی دارد و حاضر به دفــاع از منافع
ملی کشورشان نیســت ،بار دیگر با حضور در
خیابانهای ایروان ،خواستار استعفا یا برکناری
«پیشینیان» از قدرت شدند .پلیس ارمنستان در
اولین روز این اعتراضات ،بیش از  200معترض
به دولت را در ایروان بازداشت کرد .تظاهرات در
ارمنستان پس از آن آغاز شد که معترضان خواستار
استعفایپاشینیانشدند.مخالفانمدعیهستند،
پاشینیان به دنبال مصالحه با جمهوری آذربایجان
درباره منطقه قرهباغ کوهســتانی است .احزاب
مخالف در ارمنستان با برپایی تظاهرات خواستار
اســتعفای نیکول پاشینیان شــدند .این تجمع
درحالی رخ داد که نخستوزیر ارمنستان مشغول
ســخنرانی در پارلمان این کشور بود .معترضان
در این تجمع درحالی که پرچمهای ســه رنگ
ارمنســتان را در دست داشتند ،شعارهایی چون
«ارمنســتان بدون نیکــول» و «کار خود را ترک
کن» سر دادند .احزاب مخالف اکنون پاشینیان
را متهم میکنند که قصــد دارد تمام قرهباغ را به
جمهوری آذربایجان واگذار کند .حدود ۵۰۰۰

معتــرض در مرکز ایروان با به اهتــزاز درآوردن
پرچمهای ارمنستان و قرهباغ خواستار کنارهگیری
پاشــینیان از قدرت بودند« .ایشخان سقاتلیان»
معاون رئیس مجلس و رهبر اپوزیســیون ،پیش
از تظاهــرات به خبرگزاری فرانســه گفت« :ما
یک جنبش اعتراضی مردمی راهاندازی میکنیم
تا پاشــینیان را مجبور به اســتعفا کنیم ».وی با
متهم کردن نخســتوزیر  ۴۶ســاله ارمنستان
مبنی بر اینکــه میخواهد منطقه مورد منازعه را
به جمهوری آذربایجان تحویل دهد ،گفت« :او
خائن است ،به مردم دروغ گفته است ».سقاتلیان
گفت ،تا زمانی که پاشــینیان کنارهگیری نکند،
اعتراضات متوقف نخواهد شــد .جنگ بر سر
منطقه قرهباغ کوهســتانی در نهم نوامبر ۲۰۲۰
( ۱۹آبــان  )۱۳۹۹با توافــق آتشبس به امضای
«نیکول پاشــینیان» نخســتوزیر ارمنســتان،
رئیسجمهور جمهوری آذربایجان و «والدیمیر
پوتین» رئیسجمهور روسیه پایان یافت و روسیه
به عنوان میانجی این توافق نقشآفرینی کرد .با این
حال ،این دو کشور کماکان در نقاط مرزی باهم
مشکل دارند و طرفین اغلب همدیگر را به نقض
آتشبس متهم میکنند.

خودکشی نظامیان

دیدار مخفیانه

فرمان تحریم

وزیر دفاع آمریکا به صراحت به خودکشــی در میان نظامیان
آمریکایی اعتراف کرد و آن را یکی از مشکالت دهشتناک در
وزارتخانه تحت ریاســت خود دانست« .لوید آستین» که در
جلسه استماع کنگره برای بودجه ســال  ۲۰۲۳دولت بایدن
شــرکت کرده بود ،گفت« :بر روی ســه اولویــت کلیدی در
پنتاگون کار میکنیم :دفاع از کشور ،مراقبت از ملت و موفقیت
ً
از طریــق کار تیمی» .آســتین گفت« :ما همچنــان عمیقا بر
مشکل دهشتناک خودکشی در ارتش آمریکا متمرکز هستیم ،با
حمایت کنگره ،دستور به تأسیس کمیته بازنگری مستقل دادهام
که به پنتاگون برای مقابله با (معضل) خودکشی یاری کند».

«والاســتریت ژورنال» گــزارش داد« ،ویلیــام برنز» رئیس
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) برای ترمیم روابط میان
واشنگتن و ریاض مخفیانه به عربستان سفر کرد .برنز در اواسط
آوریل (فروردیــن) به جده رفت تا با رهبران ســعودی دیدار
کند .یک مقام آمریکایی درباره دیدار برنز و بن سلمان گفت:
«گفتوگوی صورت گرفته خوب بوده است و لحن بهتری میان
طرفین نسبت به تعامالت قبلی دولت بایدن دیده شده است.
روابط ایاالت متحده و عربستان به دالیل مختلف از جمله قتل
جمال خاشقجی که اطالعات آمریکا این قتل را به سرکردگی
عربستان نسبت داده ،بدتر شده است».

«دیمیتریپسکوف»سخنگویکرملیناعالمکرد«،والدیمیرپوتین»
اقدامات اقتصادی تالفیجویانه در ارتباط با اقدامات غیردوســتانه
برخی کشــورهای امضا کرد .رئیسجمهور روســیه به کابینه وزرا
دســتور داده است ظرف  10روز ،فهرســتی از افرادی که قرار است
تحت تحریمهای تالفیجویانه روسیه قرار بگیرند ،مشخص کنند.
طبق این دستور مقامات روس از هرگونه معامله با شرکتها و افرادی
که تحت تحریمهای تالفیجویانه فدراسیون روسیه قرار میگیرند،
منع شدهاند .بر اساس این فرمان ،صادرات محصوالت و مواد خام
تولیدی در روســیه به خارج از فدراسیون روسیه در صورتی که این
محصوالت در راستای منافع افراد تحت تحری م باشد ،ممنوع است.
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پیشخوان
تحریم روسیه
و اختالف اروپا

با وجود اینکه منابع خبری مدعی شــدهاند
اعضــای اتحادیه اروپــا به کنار گذاشــتن
اختالفات خود بر ســر اعمــال تحریمهای
نفتی علیه روســیه نزدیک شــدهاند ،اما باز
هم اعضای این اتحادیه بــه توافق نهایی در
این خصوص نرسیدند .روزنامه «فایننشال
تایمز» مدعی شــده اســت ،اتحادیه اروپا
بــا غلبه بر برخی اختالفهــای عمیق میان
اعضای خود در حال آماده شدن برای اعمال
تحریمهاینفتی مرحلهبندیشده علیه روسیه
اســت .اعضای اتحادیه اروپــا از چند هفته
پیش در حال مقدمهچینی برای این تحریمها
بودهاند و قرار است گفتوگوهای فشرده در
این خصوص همچنان ادامه یابد .این روزنامه
مدعی شــده ،اتحادیه اروپا قرار است عالوه
بر تحریمهای نفتــی ،تحریمهای دیگری را
هم بــه بانکهای بزرگ روســیه و برخی از
شخصیتهای بلندپایه روسیهای اعالم کند.

تقابل مسکو و تلآویو

نخستوزیر رژیم صهیونیســتی اظهارات
«ســرگئی الوروف» وزیر خارجه روســیه
را دربــاره اینکه هیلتر یهودی بود« ،بســیار
خطرناک» خواند .این اولین بار اســت که
سران رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم
جنگ روسیه در اوکراین را مورد انتقاد قرار
میدهند .بــه گزارش «جروزالم پســت»،
نخســتوزیر رژیم صیهونیستی مدعی شد
اظهارات وزیر خارجه روسیه درباره یهودیان
بسیار خطرناک و خالف واقعیت و غیرقابل
قبول است .وی افزود« :هدف از مطرح کردن
چنین اظهاراتی ،تنها انتقاد از یهودیان و متهم
کردن آنان به ارتکاب جنایات فجیعی است
که در طول تاریخ علیه آنها انجام شده است».
نفتالی بنت همچنین ادعا کرد« :هیچ جنگی
در دوره معاصر با حادثه هولوکاست برابری
نمیکند ».دیگر مقامات رژیم صهیونیستی
و رهبران جامعه یهودیان هم با لحنی تند از
سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه انتقاد
کردهاند کــه در مصاحبهای گفته بود آدولف
هیتلر «ریشه یهودی داشــته است»« .یائیر
الپید» وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی این
اظهــار نظر را «نابخشــودنی و شــرمآور»
توصیــف کــرد و از وزیر خارجه روســیه
خواســت به دلیل این «اشــتباه وحشتناک
تاریخی» عذرخواهی کند .سخنان جنجالی
ســرگئی الوروف در مصاحبه اخیر خود با
یک شبکه ایتالیایی و در پاسخ به این پرسش
مطرح شد که چطور روسیه ادعا میکند در
اوکرایــن به دنبال «نازیزدایی» اســت ،در
حالی که والدیمیر زلنسکی ،رئیسجمهور
اوکراین خود یک یهودی است .الوروف در
پاســخ گفت«:وقتی میگویند این چه جور
نازیزدایی اســت ،وقتــی خودمان یهودی
هســتیم؛ هیچ معنایی ندارد؛ چون من فکر
میکنم هیتلر هم اصل و نسب یهودی داشته
است».
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میالد شکری
خبرنگار

تبیین
اقتصادی

واکاوی ریشهها ودالیل
تداوم گرانیها

بازگشتامید
اهل سیاســت بــر حافظه کوتاه افــکار عمومی
حســاب ویژه باز کرده و فکر میکنند میتوان با
هیاهو و تبلیغات واقعیتهای روشن را از چشمها
پنهــان و روایتهــای غیرواقعــی را جایگزین
حقیقت کرد! یکی از تازهترین محاســبههایی از
این قبیل امروز پیش روی ماست و آن ،بازگشت
هیاهوهای اصالحطلبان بــرای تخریب دولت
سیزدهم است! اما به واقع افکار عمومی در کشور
ما کم حافظه شده اســت که دهه  90شمسی را
هم فراموش کند؟ روزهایی که روحانی با شــعار
حل مشــکالت کشــور به میدان پا گذاشت ،بر
عملکرد نهم و دهم تاخت و وعده تحول داد؛ اما
از فردای انتخابات تا واپسین روزهای حضور در
پاستور در سخنرانی دولتیها و حامیان سرسخت
آن یک فصل مشــترک داشت و آن ،اینکه مقصر
مشکالت کشور دولت قبل است! مسئولیتناپذیر
بودن دولت اعتدال و تکرار ادعای «تقصیر دولت
قبل است» آنقدر عجیب شده بود که حتی صدای
محمد عطریانفر را هم بلند کرد و گفت« :جامعه
وقتی پوستاندازی کرده و دولتی را تغییر میدهد،
ً
در مقطع زمانی کوتاهی مثال ســه ماه تا شش ماه
میپذیرد که دولت پیشــین نقد شده و اشکاالت
آن مرتفع شود .با این حال نمیتوان تا پایان دولت
دوم با چنین رویهای پیش رفت و دولت قبل را به
صورت همیشگی به نقد کشــید ».واقعیاتی که
وقتی از فضای رســانهای و مجازی و هیاهوهای
آن کمی فاصلــه بگیریم در میان گفتههای برخی
از چهرههای نزدیک به اصالحطلبان نیز میتوان
نشــانههایی از آن را یافت؛ چنانکه سعید لیالز،
عضو شــورای مرکــزی کارگزاران بــا تأکید بر
حرکت مثبت دولت ابراهیم رئیســی میگوید:
«دولت سیزدهم با انضباط مالی که داشته ،توانسته
است رشــد نقدینگی را کنترل و تورم را کاهشی
کند ،با این حال بیانضباطی مالی همچنان ادامه
دارد و موتور رشد نقدینگی به سمت فساد شبکه
بانکی همچنان با قدرت کار میکند؛ اما جدا از
این اظهار شخصی برای درک وضعیت و آیا اینکه
دولت در مسیر اصالح شرایط گام برداشته است
یا خیر ،باید به آمار رجوع کرد».
تبدیل رشد اقتصادی منفی به مثبت  :بر اساس
گزارش مرکز آمار ،رشــد اقتصادی کشور در پاییز
 ۱۴۰۰که اولین فصل عملکرد دولت ســیزدهم به
شمار میآید ،نســبت به مدت مشابه سال گذشته
بیش از  3/5برابر شــده است .دادههای مرکز آمار
نشان میدهد ،در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی
کشــور به قیمتهــای ثابت ســال  ۱۳۹۰به 3/9
درصد افزایش یافته است ،در حالی که در پاییز سال
گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور  1/1درصد بود .به
این ترتیب ،رشد اقتصادی کشور در پاییز امسال در
مقایسه با پاییز سال قبل  3/5برابر شده است.
کنتــرل نقدینگی :دولت ســیزدهم کار خود را
زمانی شــروع کرد که حجم باالیی از نقدینگی
در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود.
حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه  ،۱۴۰۰به رقم
 ۳۹۲هزار میلیارد تومان رســید که در مقایسه با
مرداد  ۱۳۹۹معادل  39/1درصد رشــد داشت.
سال گذشــته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود
 ۲۸۱هزار میلیارد تومان بود .هرچند هنوز روند
نقدینگی و پایه پولی افزایشــی است؛ اما نتیجه
اقدامات دولت در زمینه جبران غیر تورمی کسری
بودجه میتواند ترمزی بر رشد نقدینگی باشد.

اگرچه بســیاری از مشــکالت اقتصادی کشور و
چالشهــای پیش رو بر ســر راه معیشــت مردم و
موانع موجود بر سر راه تولید ملی همچنان با وجود
گذشــت بیش از هشت ماه از روی کار آمدن دولت
ســیزدهم برقرار اســت و حتی در برخی از موارد،
فشار تورمی کاالهای اساسی بر معیشت خانوارها
به دالیلی ،چون افزایــش تورم تولید ،افزایش تورم
جهانی مواد غذایی ،اجرای تعهدات بیحســاب و
کتاب دولت قبل از سوی دولت سیزدهم و ...بیشتر
نیز شده است؛ اما شــواهد و قراین نشان میدهد،
مسیر سیاستها و ریلگذاریهای دولت سیزدهم
طی ماههای گذشته مسیر درستی بوده است که البته
تحقق و نمــود بیرونی آثار و نتایج مثبت آن نیازمند
گذشت زمان بیشــتری اســت .در ادامه برخی از
اقدامات و تصمیمات درســتی را کــه در ماههای
گذشــته از ســوی دولت و مجموعه دستگاههای
اجرایی اتخاذ شــده و نتایج مثبت این تصمیمات
در آینده برای اقتصاد ملی و معیشــت مردم نمایان
خواهد شد ،بیان کردهایم:
آغاز اصالح نظام مالیاتی :در بودجه سال ۱۴۰۱
برای اولین بار درآمدهای مالیاتی کشــور ،بیش از
 60درصد افزایش یافته است .این افزایش درحالی
اســت که مالیات دریافتی از تولیــد نه تنها روندی
تصاعدی نداشــته؛ بلکه با کاهش نیز مواجه بوده
اســت .در واقع ،محل اصلــی افزایش درآمدهای
مالیاتی در سال جاری ،ممانعت از فرارهای مالیاتی
و ایجاد پایههای مالیاتی جدید است .موضوعی که
بدون شک به افزایش درآمدهای پایدار کشور منجر
شده و حرکت در مسیر کاهش وابستگی بودجه به
درآمدهای نفتی است .افزون بر افزایش درآمدهای
مالیاتی از طریق مبــارزه با فرارهای مالیاتی ،ایجاد
مقدمات الزم برای اجــرای قوانینی ،چون مالیات
بر عایدی ســرمایه ،مالیات بــر خودروها و منازل
لوکس و ...میتواند منابع ریالی مازاد در جامعه را
به جای حضور در بازارهای سفته بازانه ،غیر مولد و
حتی مصرفی به سمت بازارهای مولد هدایت کند.
مســیری که آغاز آن در دولت سیزدهم و در بودجه
سال  1401آغاز شده است.

حــذف ارز ترجیحــی :اگر چه بدون شــک،
حــذف ارز  4200تومانی به افزایش قیمت برخی
از کاالهای اساسی خواهد انجامید ،اما پیامدهای
ادامه تخصیص این ارز به مراتب بیشــتر از حذف
آن بــوده و افزون بر اتــاف و هدررفت بخش قابل
توجهی از منابع ارزی کشور ،منجر به رشد پایه پولی
و افزایش تورم خواهد شد .بنابراین گام برداشتن در
مسیر حذف ارز  4200تومانی به مثابه میراثی شوم
از دولــت قبل را میتوان یکی از اقدامات درســت
ً
دولت سیزدهم دانست که طبیعتا نتایج مثبت آن در
آینده اقتصادی کشــور بروز و ظهور خواهد داشت.
البته دولت باید با انجام برنامهریزیهای الزم پیش
از حــذف تخصیص این ارز بــه واردات کاالهای
اساسی ،کاهش قدرت خرید مردم  -ناشی از حذف
ایــن ارز -به خصوص در دهکهای پایین درآمدی
را با پرداخــت یارانه نقدی یا کاالیــی تا حدودی
جبران کند .به هرحال ماهیت و فلســفه این اقدام
دولت (حذف ارز ترجیحی) در راســتای صیانت
و حفظ ذخایر ارزی کشــور و ممانعت از اتالف و
هدررفــت منابع ارزی کشــور ،آن هم در وضعیت
جنگ اقتصادی است.
انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی :یکی از
اتفاقات قابل تقدیر و تأملبرانگیز در دولت سیزدهم
ت مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی
انتشار صور 
ً
دولتی برای اولین بار اســت .این اقدام قطعا گامی
در جهت شــفافیت و خروج بنگاههــای دولتی از
تاریکخانهای اســت که در گذشته هیچ نظارتی بر
روی عملکرد آنها وجود نداشته است .موضوعی که
ریشه بسیاری از حقوقهای نجومی و انتصابهای
غیر معمول در این شــرکتها را نیز میتوان در آن
جستوجو کرد .انتشار صورت مالی شرکتهای
دولتی از ســوی دولت را میتــوان گامی مثبت در
راستای ایجاد شفافیت دانست که نتایج مثبت آن در
عملکرد این بنگاهها و افزایش نرخ بازدهی آنها در
آینده مشاهده خواهد شد .عالوه بر انتشار صورت
مالی شرکتها و بنگاههای دولتی ،بانکهای دولتی
نیز طی هفتههای گذشته با ابالغ وزیر اقتصاد موظف
به انتشــار فهرست ابربدهکاران خود شدند .بر این
اساس ،بانکها فهرستی از ابربدهکاران بانکهای
دولتی را منتشر کرده و در دسترس عموم مردم قرار
گرفت .موضوعی که می تــوان آن را در چارچوب
افزایش شفافیت ،فسادستیزی و حرکت در راستای
بهبود تخصیص منابع بانکی در آینده دانست.

تغییر در تخصیص منابع بانکی :یکی از اتفاقاتی
که همواره در راستای بهبود تخصیص منابع ریالی
و افزایــش رضایت عمومی در میــان مردم مطرح
بوده؛ اما متأسفانه در سالهای گذشته هرگز اجرایی
نمیشــد ،ایجاد تحول در نحوه تســهیالتدهی
بانکها بود .ســهم بســیار پایین تسهیالت خرد و
قرضالحسنه از مجموع تسهیالت بانکی به نحوی
است که سهم این تسهیالت از مجموع تسهیالت
بانکی بســیار ناچیز بوده و درصــد قابل توجهی از
مردم ایران هرگز کوچکترین دسترسیای به منابع
بانکی نداشتهاند؛ به گونهای که طی آمارهای اعالم
شده در سال  ،1398حدود  ۵۰درصد از مردم ایران
هرگز از تسهیالت نظام بانکی استفاده نکردهاند یا
برای نمونه کمتر از  ۱۰درصد جمعیت کشور تا آن
تاریخ ،تسهیالت باالی  ۱۰۰میلیون تومانی از نظام
بانکی کشور دریافت کرده بودند .خود این موضوع،
نشاندهنده نبود عدالت در تخصیص منابع بانکی
بود .با روی کارآمدن دولت ســیزدهم اقداماتی در
راستای بهبود تخصیص بهینه منابع بانکی و هدایت
این منابع به ســمت عموم مردم در دستور کار قرار
گرفت که از جمله آنها میتوان به افزایش دو برابری
میزان تســهیالت قرضالحسنه ازدواج ،تغییر نظام
وثیقهگذاری به اعتبارســنجی ،تسهیل فرآیندهای
مربوط به دریافت تســهیالت خرد و ...اشاره کرد.
موضوعی که می توان از آنها به مثابه اقدامات مهمی
در راســتای ایجاد تحول در تخصیص منابع بانکی
و نحوه تســهیالتدهی بانکها در دولت سیزدهم
اشاره کرد.
افزایش مبادالت تجاری با همسایگان :یکی از
انتقادات مطرح شده به عملکرد دولتهای یازدهم
و دوازدهم ،رفتار دولت گذشته در سیاست خارجی
و بیتوجهی به ظرفیتهای کشــورهای همسایه و
تمرکز بر رابطه با غرب بود .نگاهی که ســبب شده
ت کشورهای همسایه و شرکای سنتی ایران
بود ظرفی 
ً
طی این ســالها عمال فراموش شــود .با روی کار
آمدن دولت سیزدهم طی ماههای گذشته ،اقدامات
مثبتی در راستای توسعه تجارت با شرکای سنتی و
همسایگان ایران انجام شده که بخشی از نتایج این
اقدامات در حال حاضر نیز قابل مشاهده بوده و نتایج
مثبت این اقدامات در سال های آینده نمود بیشتری
خواهــد داشــت .از جمله این اقدامــات طی این
مدت کوتاه حضور ایران در سازمان همکاریهای
شانگهای اســت .موضوعی که بســیار ارزشمند

بــوده و میتواند زمینه حضور ایــران در بازار ۵۰۰
میلیارد دالری کشورهای این منطقه را فراهم کند.
از طرفی رئیس دولت ســیزدهم در تمام مذاکرات
انجام شده با کشورهای همســایه بر توسعه روابط
تجاری با این کشــورها تأکید داشته و توسعه روابط
تجاری منطقهای را جزء اولویتهای اقتصادی ایران
عنوان کرده است .برای نمونه ،فقط با بررسی میزان
صادرات ایران به دو کشــور روسیه و عمان متوجه
میشــویم حجم مبادالت تجاری ایران با عمان در
سال  1400در مقایسه با ســال  1399رشدی 73
درصدی داشــته اســت .طبق اطالعات ارائه شده
ازسوی سازمان توســعه تجارت ،تجارت خارجی
ایران با فدراسیون روسیه در سال گذشته  46درصد
افزایش داشته است؛ به گونهای که ارزش مبادالت
تجاری دو کشور در سال  1399حدود یک میلیارد
و  400میلیون دالر بوده که این رقم در سال 1400
به بیش از  2میلیارد دالر رســیده و ارزش صادرات
ایران به روســیه درسال  1400رشدی  30درصدی
نسبت به سال  99داشته است.
خروج کشــور از بالتکلیفی :یکی از دالیلی که
طی سالهای گذشته منجر به تعمیق رکود در اقتصاد
ایران شده بود ،وجود سیاستهای انتظاری و شرطی
کردن اقتصاد ایران بــود؛ به گونهای که همواره طی
سالهای  1392تا  1400سیاستهای انتظاری در
اقتصاد ایران حاکم بود .سیاستهایی که سبب شده
اســت هم طرف عرضه (تولیدکننده) و هم طرف
تقاضا (مصرفکننده) بــرای تولید و مصرف خود
منتظــر اتفاق یا رویداد جدیــدی در عرصه اقتصاد
کشور باشند .موضوعی که آسیب زیادی بر سرعت
ً
فعالیتهای اقتصادی در ایران داشته و عمال منجر
به تعمیق رکود و کاهش میزان تولید و حتی مصرف
در کشور شــد؛ به گونهای که دولت دوازدهم حتی
در آخرین ماهها و هفتههای حضورش در پاســتور
نیز به دنبال انجام مذاکرات و توافقی جدید با طرف
غربی بود .با روی کار آمدن دولت سیزدهم اگر چه
مذاکرات با کشورهای اروپایی در حل انجام است؛
اما چه در کالم و چه در عمل سیاستهای اقتصادی
دولت معطــل نتایج مذاکرات نبــوده و عملکرد و
تصمیمات اقتصادی دولت مجزا از روند مذاکرات
در حال اجرا بــوده و فضای تصمیمات و اقدامات
اقتصــادی دولت به مذاکرات گره نخورده اســت.
نمونــه بارز این اقدام را میتــوان در میزان و قیمت
تعیین شده نفت در بودجه سال  1401دانست.

بررسی دالیل ضرورت حذف ارز ترجیحی

اصالح اصولی
دکتر محمدرضا عبداللهی
کارشناس مرکز
پژوهشهای مجلس

ً
تقریبا همه افرادی که مدافع حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
هســتند ،روی برخی از موارد اتفاق نظر دارند .در
اینکه با حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی قیمت کاالهایی
که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ارز ترجیحی
منتفع میشــوند ،بهطور قابل توجهی افزایش پیدا
میکند ،شکی نیست .برای مثال نمونه ،با حذف این
ارز قیمت کاالیی ،مانند روغن به میزان زیاد ،قیمت
مرغ و تخممرغ به میزان متوسط و قیمت محصوالت
لبنی به میزان کمتری افزایش خواهد یافت .بنابراین
اینکه بگوییــم این ارز هیچ اثری بــر اقتصاد ایران
نداشته است ،حرف درستی نیست ،البته هیچ کدام
یــک از مدافعان حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز چنین
ادعایی ندارند .به هرحال ،همه میدانیم تخصیص
این ارز با وجود اتالف و انحرافی که داشته ،درجهای
از اصابت به هدف را نیز داشته است؛ .اما چند سؤال
کلیدی در اینجا وجــود دارد ،اینکه ما با این هدف
که همین چندقلــم کاال را ارزانتر یا به بیان بهتر با
رشد قیمت کمتری نسبت به سایر کاالها در اختیار
شــهروندان قرار دهیم چه میزان منابع را برای این
کار هزینه میکنیم؟ در واقع ما در این موضوع با دو
مسئله مواجهیم :اول اینکه میشد این منابع را جور
ً
دیگری تخصیص داد یا نه؟ دوم اینکه آیا اساسا چنین
منابعی وجود دارد یا نه؟ موضوع بدتر این است که
ً
در ســالهای  1399و  1400اساســا منابعی برای

تخصیص ارز ترجیحی به واردات وجود نداشــته و
دولت از ذخایر خارجی بانک مرکزی استفاده کرده
اســت؛ یعنی به گواه رئیس کل سابق بانک مرکزی،
دولت دوازدهم بانک مرکزی را مجبور کرده است تا
از سامانه نیما ارز نیمایی خریداری کرده و دالرهای
نیما را به نــام دالر  ۴۲۰۰تومانی بــه واردات این
کاالها تخصیص دهد .اســتقراض از بانک مرکزی
یا اینکــه بانک مرکزی را مجبور کنیــم ارز نیمایی
خریداری کرده و به صــورت ارز  ۴۲۰۰تومانی به
واردات تخصیص دهد ،منجر به رشــد پایه پولی و
به تبع آن تورم منجر میشود .بنابراین ،نکته اول این
است که ما مخالف این هســتیم که تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی ادامه پیدا کند ،از طرفی با دوســتانی
هم که میگویند اگر حذف اتفاق بیفتد ،هیچ تأثیری
روی قیمت کاالها نخواهد داشت ،مخالف هستیم؛
یعنی قبول داریم حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی منجر به
افزایش قیمت برخی از کاالها منجر خواهد شد .اما
نکته اینجاست که امروز بابت این عدم افزایش نیافتن
قیمتها ،چــه هزینههایی به اقتصاد و مردم تحمیل
میشود؟
مهمترین نکته این است که بابت تأمین ارز 4200
تومانــی و به تبع آن عدم افزایش نیافتن قیمتها چه
هزینههایــی به اقتصــاد و مردم تحمیل میشــود.
ً
اساســا فلســفه وجودی علم اقتصاد این است که
سیاســتگذار درباره نحوه تخصیص بهینه منابعی
که در اختیار دارد ،تصمیم بگیرد .در صورت اجرای
صحیح حذف ارز  4200تومانی ،منابع حاصل شده
از اجــرای این طرح ،منابع قابل توجهی خواهد بود
که اگر به صورت مســتقیم و در راستای حمایت از

خانوارها بازتوزیع شود ،میتواند تأثیرگذاری باالیی
ً
داشته باشــد .مثال برای نمونه ،میدانیم ارز ۴۲۰۰
تومانی در حــال حاضر به یک ســری از کاالهای
محدود مانند نهادههای دامی ،روغن خام ،دانههای
روغنــی و دارو تخصیص پیدا میکند .خب ،درباره
دارو بســیاری از کسانی که مدافع حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی هستند ،روی این موضوع اتفاق نظر دارند که
به راحتی میشود با ســاز و کار بیمهای ،تخصیص
منابع را به شکلی انجام داد که بدون هیچ پرداخت
اضافــی از جیب مردم ،هزینههــای دارو برای آنان
تغییری نداشــته باشــد .یعنی ما فقــط ارز ۴۲۰۰
تومانــی را تخصیص نمیدهیم و یارانــه دارو را از
طریق سازوکار بیمهای روی نسخههای مردم اعمال
میکنیــم .البته یکی از ایراداتی کــه به این موضوع
میگیرند ،این اســت که برخی از افراد هیچ بیمهای
ندارند .فرض کنید چند میلیون نفر در کشور هستند
که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند ،خب این کار
سختی برای وزارت رفاه نیست ،به راحتی میتوان
این تعــداد از جمعیت را شناســایی کرده و تحت
پوشش بیمه سالمت قرار داد.
ً
در مورد نهادههای دامی و روغن خام نیز اساســا
در هدفگیری این اقالم ،مشکل جدی وجود دارد.
در واقــع اگر دقت کنید در ایــران قیمت روغن را به
قیمتهای نســبی اقتصاد ،پایینتر از ســایر کاالها
قرار دادهایم .این در حالی است که متوسط مصرف
روغن در ایــران به صورت قابل توجهــی باالتر از
متوسط مصرف جهانی است؛ یعنی به کاالیی یارانه
میدهیم و آن را ســرکوب قیمتــی میکنیم و با این
ً
کار قیمتهای نســبی را به هم میزنیم که اتفاقا در

سالهای اخیر دغدغه سیاستگذاری حوزه سالمت
ما این بوده که چگونه مصرف روغن در خانوارهای
ایرانی را کنترل کنیم .البته اینکه بیاییم و قیمت روغن
را با هدف کنترل مصرف افزایش دهیم اقدام درستی
نیست؛ اما حداقلش این است که قیمتهای نسبی
را به هــم نزنیم؛ یعنی حداقل یک نســبت منطقی
بین قیمت روغن و قیمت سایر کاالهای موجود در
اقتصاد وجود داشته باشد.
دولت برای سال گذشته حداقل برای ذرت حدود
 ۲تا  ۳میلیارد دالر و برای کنجاله ســویا چیزی بین
 1تا  2میلیارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی در نظر گرفته
بود؛یعنی برای کنترل قیمت مرغ چیزی حدود  ۳تا
 ۵میلیارد دالر ارز ترجیحی به واردات نهادههای آن
اختصاص یافت؛اما سؤال این است که آیا تخصیص
 ۳تــا  ۵میلیارد دالر ارز ترجیحی برای اینکه قیمت
هــر کیلو مرغ  ۱۰تا  ۲۰هزار تومان گرانتر نشــود،
به صرفه و اقتصادی بود؟ معنــای ریالی این حرف
این اســت که مابهالتفاوت  ۳تــا  ۵میلیارد دالر ارز
ترجیحی با ارز نیمایی تقریباچیزیحدود  ۶۰تا ۱۰۰
هزار میلیارد تومان میشود ،یعنی ما به اندازه مجموع
یارانه نقدی و معیشتی پرداختی دولت به مردم فقط
به نهادههای تولید مرغ یارانه دادهایم تا بتوانیم قیمت
مرغ را کنترل مدیریت کنیم .مسئلهای که در نهایت
هم اتفاق نمیافتد؛ بنابراین به جرئت میتوان گفت،
این سیاست کارا نیســت و با یک اجرای درست و
رعایت یک ســری از الزامات برای اجرای درست،
میتوان تداوم تخصیص این ارز را بدون اینکه اتفاق
خاصی در کشــور رخ دهد ،حذف کرد و منابع را به
صورت کاراتری تخصیص داد.

چرا ترمز گرانیها
کشیده نشده است؟
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بازنگاه صبح صادق به دالیل تداوم گرانیها در دولت سیزدهم
ســیزدهم محکوم به انجام تعهدات و پرداختهایی
محکوم شد که نه تنها کارشناسی شده نبود؛ بلکه حتی
منابع تأمین مالی آن نیز به صورت پایدار پیشبینی نشده
بود .اگرچه بسیاری از این تعهدات از سوی دولت قبل
ً
مصوب و اجرای آن آغاز شده بود ،اما دولت قبل عمال
نقش چندانی در اجرای آن نداشــت ،بلکه بار اصلی
اجرای ایــن تعهدات بر روی دوش دولت ســیزدهم
گذاشته شد.

علی مرزبان
خبرنگار

وقتی در یک یا چند کاال افزایش قیمت رخ میدهد،
از این موضوع تحت با عنوان گرانی در این کاالها
یاد میشود؛ به این معنا که قیمت آن کاال یا خدمت
گران شده است .از طرفی به افزایش سطح عمومی
قیمتها در یک اقتصاد «تــورم» میگویند .برای
مثال نمونه ،ممکن است تورم سالیانه در کشوری
 3تا  5درصد باشــد که این میزان تــورم با توجه
بــه وضعیت عمده کشــورهای جهــان از لحاظ
شــاخص تورم عددی معقول و به اصطالحا نرخ
تورمی معقول به شمار میرود .با این حال ،در این
اقتصادها نیز ممکن است یک یا چند کاال و خدمت
خاص نسبت به سال گذشته  20یا حتی  30درصد
افزایش قیمت داشته باشد .در این مواقع ،نمیتوان
گفت این کشــور دارایتورم باالیی دارد؛ست بلکه
ً
صرفا شــاهد گرانی در یک یا چند کاالی خاص و
محدود هســتیم .چه بسا ممکن است تعداد قابل
توجهی از کاال و خدمات ارائه شــده هیچ افزایش
قیمتی نداشته باشــد یا حتی گاهی ا برخی از این
کاالها به واسطه افزایش عرضه با کاهش قیمت نیز
مواجه شــوند! اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر و از
اوایل دهه  50شمســی با پدیدهای تحت با عنوان
تورم ساختاری در اقتصاد خود مواجه بوده است.
تورمی که اگر چه در برخی از سالها مانند اواسط
دهه  ،70اوایل دهه  90و طی ســالهای گذشــته
ً
به بیش از  40درصد نیز رســیده است ،اما تقریبا
در تمام این ایام به جز ســالهای معدودی همواره
عددی دو رقمی بوده است .با این حال ،نرخ میزان
تورم در سالهای اخیر گویا وارد فاز مرحله جدیدی
ً
شــده و عمال اقتصاد ایران در حال ســپری کردن
چهارمین سال پیاپی اســت که با تورمهای باالی
 30تا  40درصدی مواجه میشود،؛ موضوعی که
قدرت خرید ایرانیها را به شدت کاهش داده و بر
اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی تعداد افراد و
خانوارهای فقیر جامعه در حال افزایش است .بعد
پس از روی کار آمدن دولت ســیزدهم و با عنایت
به نگاه مردمی دولت جدید ،توجه به ظرفیتهای
داخلی کشور و تحول مدیریتی رخ داده در دولت،
این امید وجود داشت که مشکالت و چالشهای
اقتصادی تا حدود زیادی مرتفع شده و روند کاهش
تورم در کشور آغاز شود .اتفاقی که البته تا به امروز
رخ نداده اســت .در نوشتار ذیلزیر عالوه افزون بر
تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران که میتوان
آن را دلیل اصلی تورمهای باال و افزایش قیمتها
در اقتصاد ایران دانســت ،به بررسیبرخی از دالیل
افزایش قیمتها طی ماههــای اخیر پرداختهایمرا
بررسی کردهایم:

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی
قیمت بســیاری از کاالهای اساسی در
حوزه مواد غذایی طی ماههای اخیر با رشــد شدیدی
مواجه بوده است .از ســوی دیگر ،تقابل نظامی میان
روســیه و اوکراین مزید بر علت شده و عالوه افزون بر
تورم چشمگیر مواد غذایی ،قیمت غالت (حدود 40
درصد تولید غالت دنیا بر عهده این دو کشور است) نیز
با افزایش چشمگیری مواجه شده است .این در حالی
است که به دلیل اقدامات نادرست و عدم آیندهنگری
نداشــتن دولت گذشــته در خودکفایی گندم و تأمین
نهادههای دامی کشور ،بخش قابل توجهی از نیاز کشور
از طریق واردات تأمین میشــود .در واقع بخشــی از
افزایش قیمت کاالهای اساسی به دلیل افزایش قیمت
ً
مواد اولیه و نهادههای دامی وارداتی اســت که طبیعتا
خارج از اختیار دولت بــوده و به نوعی تورم خارجی
تحمیلی بر قیمت مواد غذایی وارداتی اســت .عالوه
بر این موضوع ،تــورم جهانی نیز رکوردهای جدیدی
را به ثبت رســانده است؛ .به نحویگونهای که بعد پس
از ســال  ۱۹۷۲میالدی و تورم ناشی از افزایش قیمت
انرژی در دنیا ،عمده کشــورهای غربی با برنامهریزی
اقتصادی توانستند با تورمهای باال خداحافظی کنند.
به نحویکه طی  4چهار دهه اخیر میانگین تورم در این
کشــورها عددی کمتر از  5درصد بوده است؛ .اما در
یک سال اخیر میزان نرخ تورم در آمریکا و کشورهای
حوزه یورو با رکوردهای جدیدی مواجه بوده اســت.
برای مثال نمونه ۱۰ ،ماه متوالی اســت که نرخ میزان
تورم در اتحادیه اروپا روندی افزایشــی داشته و بانک
مرکزی اروپا به تازگی اعالم کرده است نرخ میزان تورم
در آوریل  ۲۰۲۲بیشترین نرخ میزان تورم در تاریخ این
اتحادیه محسوب میشودبه شمار می آید .در انگلستان
اکثر بیشــتر فروشــگاهها با کمبــود کاالهایی ،چون
صیفیجات ،غالت ،ترهبــار و در صدر آن روغنهای
خوراکی مواجه شــدهاند این موضوع در کشورهایی،
چــون آلمــان ،هلند و ...نیــز صادق بوده اســت؛ به
نحویگونهای که در ماه گذشــته برای دومین ماه پیاپی،
میزان تورم در آلمان به باالترین حد در  ۴۰ســال اخیر
رسید .در ای ن بین ،کنسرسیوم خردهفروشی انگلیس نیز
اعالم کرده است شهروندان انگلستان باید خود را برای
افزایش بیشــتر قیمتها در آینده آماده کنند .در واقع،
عالوه بر افزایش بیسابقه قیمت جهانی مواد غذایی،
عمده کشــورهای دنیا نیز با تورمهای شدیدی مواجه
شــدهاند که بیشک اقتصاد ایران نیز از به این موضوع
بینصیبنبودهدچارشدهاست.
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تداوم روند رشد نقدینگی
اگرچه بر اساس آمارهای موجود در دولت
سیزدهم استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده
و رشد پایه پولی و نقدینگی نیز روندی اصالحی داشته
است؛ اما نباید فراموش کرد که در یک سال پایانی دولت
روحانی رشــد پایه پولی به باالترین میزان خود رسیده
بود .به نحویگونهای که این شاخص در  ۱۲ماه منتهی به
تیرماه  ۱۴۰۰به عدد  42/6درصد افزایش یافت ،عددی
که باالترین رقم در یک دهه اخیر محســوب میشدبه
شــمار میآید .با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تأکید
رئیسجمهور بر عدم استقراض نکردن دولت از بانک
ً
مرکزی ،سرعت رشد پایه پولی نیز کنترل شد .اما طبیعتا
این کنترل شدن یا به اصطالحا روند کاهشی به معنای
عدم افزایش نیافتن یا مهار رشد پایه پولی نیست .برای
مثــال نمونه ،پایه پولی در مردادماه  ۱۴۰۰با کاهش نیم
درصدی نســبت به تیرماه و در شهریورماه نیز با کاهش
 2/6درصدی نســبت به مردادماه مواجه شد .براساس
آمارهای اعالمی بانک مرکزی ،ســیر نزولی رشد پایه
پولی در پاییز  1400نیــز ادامه یافت؛ .به نحویگونهای
که پایه پولی به ترتیــب در ماههای مهر ،آبان و آذر برابر
بــا  36/4درصد 35/8 ،درصد و  37/8درصد بود .این
شــاخص در  ۱۲ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته به
 31/4درصد رســید .این یعنی روند رشد پایه پولی که
در تیرماه  ۱۴۰۰مصادف با آخرین آمار اعالمی فعالیت
دولت قبل به  42/6درصد رسیده بود ،با کاهش بیش از
 11درصدی به  31/4درصد در اسفندماه  ۱۴۰۰رسیده
است .این روند اگر چه به این معناست که حرکت دولت
در مسیر کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی مسیر درستی
اســت ،اما نباید فراموش کرد که ایــن روند به معنای
مهار رشد پایه پولی نیست؛ بلکه پایه پولی و نقدینگی
همچنان روندی افزایشــی داشــته و طی ماههای اخیر
دولت صرفا فقط موفق شده است شتاب این افزایش را تا
حدودی مهار کند.؛ از این رو بخشی از افزایش قیمتها
متناسب با میزان افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی بوده
و در اقتصاد ایران که با تورم ســاختاری مواجه اســت،
امری معمول به شمار میرود.
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ضعف نهادهای نظارتی
انفعال و ناکارآمدی برخی از سازمانها
و دســتگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت
از مصرفکننده نیز در تشــدید گرانیها بی تأثیر
نیســت .البته منظــور از این انفعــال صرفا فقط
موضوع بازرســیهای میدانی نیست ،اگرچه این
موضوع نیز میتواند تا حدودی در اطمینانبخشی
به مردم در وجود نظارت بــر بازار و ایجاد آرامش
در قیمتها نقش داشــته باشد؛ اما شاید مهمترین
ضعف نظارتــی در اقتصــاد ایــران ضعفها و
کمکاریهای نظارتی در بعد کالن باشد .موضوعی
که نمونه بــارز آن را طی روزهای اخیر در موضوع
ماکارونی طیروزهیاخیرشــاهد بودیم .با افزایش
قیمت آرد مصرفی برای تولید ماکارونی ،برخی از
کارخانههای تولید این محصول در حالی از تولید
و عرضه این کاال به بازار دســت کشیدند که طی
سالهای گذشته با حمایت و یارانههای پرداختی
از ســوی دولت صــادرات باالیی به کشــورهای
دیگر داشــته و با درآمدهای خود دست به توسعه
کارخانجات خود زده بودند؛ اما حاال و به محض
افزایش قیمت آرد دست به افزایش جهشی قیمت
محصــوالت خود یــا حتی عدم عرضــه نکردن
محصوالت خود به بازار دست زدهاند .موضوعی
که بر چالش گرانی قیمت این محصول در روزهای
اخیر افــزود .به هر حــال ،ماکارونی بــا توجه به
اســتفاده از ارز دولتی در واردات ماده اولیه و روند
تولید آن ،از قیمت نســبتا مناسبی برخوردار بوده و
سهم قابل توجهی در سبد غذایی دهکهای پایین
درآمدی داشــته اســت .عالوه بر ضعف نظارتی
در بعد کالن ماجرا ،این ضعــف در نظارتهای
میدانی نیز مشــهود بوده و گاهای عدم وجودنبود
نظارتهای کافی باعث ســبب شده است برخی
از عرضهکنندگان بدون مجوزهای قانونی دست به
افزایش قیمتها ،فراتر از افزایش قیمت قانونی و
مصوب دست زده و منجر به افزایش بینظمیها و
تشویش در بازار شوند.
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بدهیها و تعهدات دولت قبل
اگر چه بیش از  8هشت ماه از آغاز فعالیت
دولت سیزدهم میگذرد؛ اما نمیتوان از این واقعیت
عبور کرد که برخی از اقدامات و تعهدات دولت گذشته
حداقل تا پایان ســال اول دولت سیزدهم ،گریبان این
دولت را رها نخواهد کرد .بســیاری از کارشناســان
اقتصادی قبل از مشــخص شــدن دولت سیزدهم نیز
معتقد بودند سالهای ابتدایی عملکرد دولت سیزدهم
سالهای بسیار سختی خواهد بود که دولت جدید هم
باید بســیاری از تعهدات دولت قبل را اجرایی کرده و
هم بســیاری از بدهیهای ایجاد شده در دولت قبل را
تصفیه کند .موضوعی که بدون شک باعث سبب شده
است دولت ســیزدهم سالهای ابتدایی بسیار سختی
را پشــت ســر بگذارد .برای مثال نمونه ،عدم اجازه
ندادن دولت دوازدهم بــرای افزایش قیمت برخی از
کاالهــا در ماههای پایانی دولــت دوازدهم در حالی
بــود که اصناف و تولیدکنندگان مربوطه در این مدت،
بارها با ارائه اسناد و مدارکی دال بر افزایش هزینههای
تولیــد ،تقاضای افزایش قیمت محصــوالت خود را
به دولت دوازدهم ارائه داده بودند؛ اما بســیاری از این
درخواســتها در ماههای پایانی دولــت دوازدهم از
سوی دولت وتو میشــد .در واقع ،دولت دوازدهم در
ماههای پایانی حضور خود با عمده درخواســتهای
مطرح شــده از ســوی اصناف برای تأمیــن و حتی
پیشبینی افزایش قیمتهــا مخالفت کرده و پذیرش
این درخواستها را به دولت بعدی محول کرد .همین
موضوع باعث موجب شد دولت سیزدهم از ماههای
ابتدایی روی کار آمدن ،بدون اینکه نقشــی در افزایش
هزینههای تولید داشته باشد ،با درخواستهای تلنبار
شده بسیاری اصناف برای افزایش قیمت تولیدات خود
مواجه بود .در کنار این موضوع ،تعهدات دولت قبل بود
که در ماههای پایانی این دولت ایجاد و اجرای آن عمال
بر دوش دولت ســیزدهم گذاشته شد .تعهداتی مانند
همسانسازی حقوق بازنشستگان که اگرچه آغاز آن با
ً
نام دولت دوازدهم گره خورده بود ،اما عمال اجرای آن
بر عهده دولت ســیزدهم گذاشته شد .در واقع ،دولت
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ریشه مشکالت کجاست؟
مینگذاریهای دولت تدبیر و امید در نظام پولی کشور
آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد ،از ســال
 1390بــه بعد ،نقش غالب در پایه پولی به بدهی
بانکهای خصوصی به بانک مرکزی اختصاص
داشــته اســت؛ به گونهای که ســهم بانکهای
خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر  10درصد
در سالهای ابتدایی دهه  90به باالی  60درصد
در سالهای اخیر افزایش یافته است .در عین حال،
سهم بانکهای دولتی در ایجاد پایه پولی از باالی
 90درصد به حدود  40درصد کاهش یافته است.
نسبتهایی که البته در دولت دوازدهم با تغییراتی
مواجه شــد .از ســال  1397و با توجه به الیحه
بودجه آن سال ،اگرچه بخشی از بدهی بانکهای
خصوصی با بدهی دولتی تهاتر شد ،اما با این حال

همچنان نقش غالــب در بدهی بانکها به بانک
مرکزی در اختیار بانکهای خصوصی است .در
بخش بدهی بانکهای دولتی بر اساس آمارهای
موجــود ،عمده بدهــی این بانکهــا مربوط به
بانکهای تخصصی است .در سال  1398مقدار
 41واحــد از  44.9واحد مربــوط به بانکهای
تخصصی بوده است .رشد ذخایر خارجی و اثر آن
ً
در افزایش پایه پولی نیز عمدتا بهدلیل استقراض
از بانک مرکزی به شــیوه جدید بــوده که آن هم
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است .در این
روش ،بانک مرکزی ب ه دلیل استفاده دولت از منابع
صندوق توســعه ملی ،بدون اینکه منابع ارزی در
اختیار داشته باشد ،منابع جدید پولی را در اختیار

دولت قرار میداد.
اگرچه با بررســی روند حرکتی نسبت بدهی
بانکها به بانک مرکزی به پایه پولی طی این سالها
متوجه میشویم این نســبت از سال  1396رو به
کاهش گذاشته است ،اما دلیل این کاهش اصالح
سیاستهای پولی و رفتارهای دولت نبوده؛ بلکه
دلیل اصلی آن تهاتر بدهیهای دولت به شــبکه
بانکی یا بدهیهای بانکها به بانک مرکزی بوده
است که موجب شده است سهم بدهی بانکها به
بانک مرکزی در پایه پولی کاهش یابد .اقدامی که
از نگاه کارشناسان ،اقدام ساختاری نبوده و تنها یک
ً
عملیات حسابداری است که طبیعتا تأثیر مثبتی نیز
ب ه دنبال نداشته است.

آمارهای رســمی منتشر شــده از سوی بانک
مرکزی نشــان میدهد ،پایه پولی در دولتهای
یازدهــم و دوازدهم پنج برابر شــده اســت؛ به
گونهای که رقم پایه پولی از  95هزارمیلیارد تومان
در ابتــدای دولت یازدهم به بیــش از  500هزار
میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ســال گذشــته،
یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است .بر این
اساس ،در دولت حسن روحانی پایه پولی بیش از
 422درصد رشد داشته است؛ به این ترتیب ،می
توان گفت در دولتهای یازدهم و دوازدهم 405
هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است .بررسی
تفکیک شده دولتهای یازدهم و دوازدهم نشان
میدهد ،وضعیت این شاخص اثرگذار اقتصادی

در دولت دوازدهم به مراتب بدتر شــده اســت؛
به گونهای کــه در دولت یازدهم پایه پولی 94.4
درصد و در دولت دوازدهم  168.9درصد رشد
داشته است.
عالو ه بر رشــد پنج برابری پایه پولی ،مقایسه
نقدینگــی در دوره فعالیت دولــت روحانی نیز
نشان دهنده رشد هشت برابری این متغیر است.
به عبارت دیگر ،نقدینگی بیــش از  700درصد
افزایش یافته است .در ابتدای دولت یازدهم حجم
نقدینگی دراقتصاد ایران حدود  479هزار میلیارد
تومان بود کــه در پایان دولت دوازدهم این رقم به
 3705هزار میلیارد تومان رسید.
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سرمایه
ملی

مرتضی افقه در گفتوگو با صبح صادق تأکید کرد

پایان
بیتدبیریها

نگاهی به
افزایش فروش نفت
و مسیر پیشرو دولت

ملیحه زرینپور
خبرنگار

پیش درآمد

نفتی
درآمدهای
از واردات تا زیرساخت
گروه پرونده
صبح صادق

اخبار ماههای گذشــته از افزایــش تولید و
صادرات کشــور خبر میدهــد که میتواند
تأثیرات مثبت اقتصادی در کشور داشته باشد.
افزایش ظرفیــت تولید و صادرات نفت یک
سر مســئله است و مسئله مهمتر آنکه درآمد
حاصل از ایــن صادرات و فروش ســرمایه
ملی کشور چطور ،چگونه و کجا صرف چه
مواردی شود و به عبارتی هزینهکرد درآمدهای
نفتی کجای اقتصاد بهترین بازدهی را داشته
و نقــش مهمی در زندگی و معیشــت مردم
خواهد داشت؟
رهبر معظم انقــاب در  23فروردین ماه
سال جاری به این مهم اشاره داشته و گفتهاند:
«درآمدها صرف واردات بیرویه نشــود و به
مسائل زیربنایی از جمله حملونقل جادهای
و ریلی ،شــرکتهای دانشبنیان ،نوسازی
صنایع ،راههای ارتباطی با کشورهای همسایه
و حل مشــکل مهم آب اختصــاص یابد که
خوشــبختانه دولت در مســئله آب کارهای
خوبی آغاز کرده ،اما حل این مشکل به پول
نیاز دارد».
سخنان رهبری همچون چراغ راهی است
که یــادآوری میکند نباید پــول درآمدهای
ملی کشور را به وارداتی اختصاص دهیم که
نقشی در آینده کشور ندارند؛ بلکه باید صرف
افزایش کار و تولید و صرف زیرساختهای
زیربنایی برای افزایش این دو شود تا با افزایش
تولید و کاهش تورم شاهد اتفاقات خوبی در
اقتصاد و بعد هم در معیشت و زندگی عموم
مردم و نه عدهای قلیل باشیم.
از ســوی دیگر ،اقتصاد مســتقل از نفت
مهمترین دورنمایی است که از ابتدای انقالب
تاکنون همواره قرار بوده محقق شود ،امری که
هنوز همچون کالفی ســردرگم در پستوی
آرزوهای فراموش شده خاک میخورد.
رهبر معظم انقالب هم در ســخنان خود
براقتصاد بدون نفت به مثابه هدفی بلندمدت
تأکید کردند و فرمودند« :حداقل دو دولت در
مسئولیتهای هشت ساله باید همت کنند تا
این مشکل به ســامان برسد؛ البته اگر همان
روزی که اقتصاد بدون نفت را مطرح کردیم،
اجرای آن شــروع میشد امروز کشور وضع
متفاوتیداشت».
اقتصادی که بر مبنــای تولید غیر نفت و
خدمات باشد؛ مانند بسیاری از کشورهایی
که درصد باالیی از رفــاه عمومی دارند ،اما
نفت ندارند! ایران هــم کم ندارد تولیدات و
خدماتی که میتواند با صدور آنها درآمدهای
ارزی باالیی کســب کند؛ از تولیدات قالی و
قالیچههای دستباف مشهور ایرانی تا زعفران
قائن و هل و گالب کاشــان و هزاران تولید و
خدمت دیگری که جهان نیازمند آن اســت؛
تنهــا باید با نیازســنجی در مســیر ارتقای
تولیدات غیر نفتی حرکت کنیم تا کشور را به
سرمنزلمقصودبرسانیم.

   B

با توجه به وضعیت کنونی کشور ،نحوه
هزینهکرد درآمدها باید به چه شــکلی
باشد تا وضعیت اقتصادی بهبود یابد؟
درآمدهای کشــور هم اکنون بسیار محدود هستند
و علم اقتصاد اینجا بــه کار میآید .تعریف اقتصاد
توزیع منابع محدود بین نیازهای نامحدود اســت،
االن که ما با کمبود درآمدهای ارزی روبه رو هستیم،
ً
طبیعتا یکی از نیازهای مهم مردم اشتغال است که
باید در زمینه اشتغال سرمایهگذاری شود؛ چون این
فقر هم اکنون پاشنه آشیل حکومت است و به دلیل
بیتدبیریهای گذشته صورت گرفته است .بنابراین،
اولویت تا زمانی که تحریمها برداشته شوند و شرایط
عادی شود ،همین است؛ یعنی بیشتر اولویتها باید
به ایجاد اشــتغال ،کاهش فقر و نابرابریها و توزیع
عادالنه ثروت اختصاص یابد.

   B

در حال حاضر گفته میشود وضعیت
فروش نفت بهتر شــده ،تحلیل شما از
این موضوع چیست؟ آیا آماری دارید؟
بله ،بالقوه ما در بهترین موقعیت برای صادرات نفت
هســتیم و باید از این شرایط به نحو احسن استفاده
کنیم؛ به ویژه با درگیریهایی که در اروپا با روســیه
پیش آمده و تحریمی کــه میخواهند انجام دهند،
ً
طبیعتا میزان صادرات نفت از روسیه و واردات نفت
از اروپا کاهش مییابد و ما میتوانیم از خأل ایجاد
شده برای جایگزینی با بازارهای روسیه بهره ببریم.
همه اینها و بهرهگیری از موقعیت پیش آمده به زیرکی
و باهوشــی سیاســت خارجی و البته تصمیمات

با آغاز دولت ســیزدهم و چارهاندیشــیهای صورتگرفته فروش نفت افزایش چشمگیری داشته اســت تا جایی که روزنامه «والاستریت ژورنال» در گزارشی
مینویسد« :میزان فروش نفت ایران افزایش چشمگیری داشته است و صادرات نفت ایران در سه ماه نخست سال میالدی جاری با  12درصد افزایش به  750هزار
بشکه در روز رسیده است ».از سوی دیگر ،بازار جهانی نفت نیز در حال حاضر با کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت جهانی مواجه است که ناشی از سرمایهگذاری
کم ،وضعیت سختتر بازار ،کاهش ذخایر جهانی نفت ،تحریمها علیه روسیه و ممنوعیت واردات نفت روسیه از سوی آمریکاست و فرصت خوبی را برای افزایش
فروش نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ارزی کشور فراهم کرده است؛ اما این مسئل ه وجود دارد که حال که افزایش صادرات نفتی به افزایش درآمدهای ارزی در
کشور منجر میشود ،نحوه هزینهکرد درآمدهای ارزی از سوی دولت باید به چه شکلی باشد تا هم اوضاع اقتصادی بهبود یابد و هم رفاه عمومی تحت تأثیر قرار
گیرد .برای بررسی این مهم با دکتر مرتضی افقه ،عضو هیئت علمی دانشگاه چمران و اقتصاددان به گفتوگو نشستهایم.
سیاستگذاران و تصمیمسازان کشور بستگی دارد.

   B

فکــر میکنیــد در صــورت بهبودی
وضعیت فروش نفت که البته اکنون هم
شرایط با توجه به خبرها و صحبتهای
بانک مرکزی و وزیــر نفت خیلی بهتر
اســت ،دولت درآمدهــای حاصل را
چطور باید هزینه کند؟
از ســالهای قبل دولت بدهیهایی دارد؛ ما ســه
ســال تحریم بودیم و دولت نتوانست نفت بفروشد
و برای جبران بــا اجازه مقامات معادل ارزهایی که
میدانســتند برای ایران است ،ولی بلوکه شده بود،
در کشور نقدینگی چاپ شد؛ حاال بعضی میگویند
بخشی از این ارزها که میآید ،باید به بانک مرکزی
داده شود.
مشکل عمده اقتصاد ما داخلی است .اگر چه این
چهار سال اخیر تحریمها نقش اساسی در مشکالت
معیشتی مردم داشــتند؛ اما بیتدبیری های گذشته
سبب شد که ما نتوانیم از فرصتها استفاده کنیم.
اما مسئلهاین است که مشکالت فقط اقتصادی
نیســتند که با فرمولهای اقتصادی حل بشوند؛ لذا
باید یکســری ســاختارهای غیر اقتصادی اصالح
شوند که آنها هم زمانبر و همراه با مقاومت هستند.
بنابراین مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید
عزمشان این باشد که ساختارهای ضد تولید و ضد
توسعه را اصالح کنند تا ما بتوانیم اگر گشایشی در
رفع تحریمها شد ،از آن استفاده کرده و آسیبپذیری
اقتصادی کشــور را از تحریمهای اقتصادی آتی به

حداقلبرسانیم.

   B

یکــی از مــوارد مهمــی کــه بــرای
هزینهکردهــای درآمدهای نفتی عنوان
میشــود ،این اســت که باید از هزینه
وارداتــی که بــرای کاالهای اساســی
نیست ،اجتناب کرد؛ مواردی که شاید
در دولتهای گذشــته به لحاظ وجود
تحریمهایی که اکنون هم هست رعایت
نشد ،نظر شما چیست؟
این یک امر معمول و منطقی اســت؛ وقتی شما با
کمبود منابع مواجه هســتید ،این منابع کمیاب باید
صرف نیازهای اصلی و اساســی شــود و خندهدار
خواهد بود اگر این منابع صرف نیازهای بیستم مردم
شود؛ اما با وجود این توصیهها باز هم سازوکارها به
گونهای نیســت که از این واردات ممانعت به عمل
ً
بیاید و احتمــاال با نفوذهایی که افراد دارند ،باز هم
کاالهایی وارد میکنند که جزء نیازهای غیر ضروری
مردم است.

   B

راههای درآمدزایی کشور به جز فروش
نفتچیست؟
این هم از آن مســائل قدیمی اســت کــه از ابتدای
انقالب بــوده و هنوز ادامه دارد که باید وابســتگی
را به فروش نفت کاهش بدهیم ،ولی متأســفانه به
دلیل سهلالوصول بودن درآمدهای نفتی باز هم بر
درآمدزایی به جز نفت تمرکــز نکردهایم و مدیران
نسبت به این هدف مهم تنبل شدهاند.

درآمد ارزی فقــط از طریق صــادرات ممکن
میشــود .اگر قرار است نفت نفروشیم و وابسته به
نفت نباشیم ،باید تولیدات داخلیمان را هم به لحاظ
کمی و هم کیفی بهبود ببخشــیم .ایــن امر تازهای
نیست ،اما متأسفانه اینقدر موانع سرراه تولید داخل
هست که امکانپذیر نیست.
سال گذشــته هم به خاطر دارید که عنوان سال
«تولید؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا» بود؛ اما
همانطــور که عرض کردم ما دســت بــه اصالح
ساختارهای ضد تولید نمیزنیم.
اگر قرار اســت درآمدی مازاد بــر درآمد نفت
داشــته باشــیم ،باید اینقدر تولیدمان زیاد باشد که
بتوانیــم صادر کنیم؛ اما فقط کمیت کافی نیســت
و کیفیت باید در حدی باشــد که بتوانیم بازارهای
خارجی را در برابر کاالهای رقیب تســخیر کنیم.
اما اینها هم کافی نیست ،ما گاهی کمیت و کیفیت
خوب داشتیم ،اما بروکراسیهای ناکارآمد مرتبط با
تجارت خارجی اینقدر زیاد است که ما فرصتهای
بسیاری را از دست دادیم.
وقتی شوروی به کشورهای مختلف تقسیم شد،
از این فرصت استفاده نکردیم .وقتی عراق از دست
صدام رها شــد و بازار بسیار خوب و آمادهای برای
ایران بود ،باز به دلیل همان بروکراسیهای ناکارآمد
نتوانستیم از این بازار استفاده کنیم .االن هم اگر آن
بروکراسی ناکارآمد رفع نشود ،متأسفانه نه کمیت و
نه کیفیت و نه موانع را نمیتوانیم برداریم که درآمد
ارزی حاصل از تولیدات غیر نفتی جایگزین درآمد
حاصل از نفت شود.

حسین راغفر در گفتوگو با صبح صادق

درآمد ارزی در خدمت رونق تولید قرار گیرد
ساحل عباسی
خبرنگار

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت :دولت
برای آینده اقتصاد ایران باید برنامه داشته باشد،
یعنی باید مشخص کند که کدام صنعت میتواند
در آیندهای نه چندان دور حــال اقتصاد ایران را
خوب کند.
به گزارش صبح صادق ،حمایت از تولید و رشــد و
جهش تولید موضوع مهمی اســت که سالهاست
رهبر معظم انقالب دولتها را به این ســمت و سو
و تحقق این مسئله مهم اقتصادی دعوت کرده است.
با بهتر شــدن وضعیت ارزی کشور ،امیدواری برای
تحقق این شعار دوچندان شــده است .از طرفی با
روی کار آمــدن دولت انقالبی ،این ســؤال مطرح
میشــود که دولت در تحقق این شــعار با رویکرد
حمایت از صنایع چه راهبردی را باید در پیش بگیرد،
لذا در این زمینه با عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
گفتوگو کردیم که در ادامه بحث آمده است.
دکتر حســین راغفــر ،کارشــناس اقتصادی در
گفتوگو بــا صبح صادق دربــاره اهمیت حمایت
دولت از صنایع کشــور به منظور رشــد و توســعه
اقتصاد ایران گفت« :یکی از موضوعاتی که میتواند
یاریکننده صنعت کشور باشد ،مصرف درست ارز
است .ارزی که متعلق به همه مردم ایران است ،فقط و
فقط باید صرف تأمین نیازهای اساسی و تولید کشور
شود ،نه اینکه بخش بسیار کمی از آن به تولید برسد.

گفتنی است ،از همه بخشهای تولیدی نیز نباید به
صورت یکسان حمایت کرد ،بلکه باید به بخشهایی
از تولید که به ارزآوری و به اشتغالزایی کمک شایان
توجهی میکند ،به شدت کمک کرد و حمایتها را
در جهات مختلف به آن سمت گسیل کرد».
وی در ادامه خاطرنشــان کرد« :به نظر میرسد
دولت در این زمینه باید صنایع را دســتهبندی کند،
یعنی با مشخص کردن سه تا چهار گروه از صنایع،
بــه دلیل محدودیتهای ارزی به صورت شــفاف،
مشــخص کند کــه از کدام صنایــع حمایت مالی
میکند».
وی گفت« :دولــت برای آینده اقتصاد ایران باید
برنامه داشته باشد ،یعنی باید مشخص کند که کدام

صنعت میتوانــد در آیندهای نه چنــدان دور حال
اقتصاد ایران را خوب کند ،لذا به صورت ویژه البته با
نظارتهای باال که به ارتقای کار آن صنعت اطمینان
حاصل کند ،از صنایع مــورد نظر حمایت به عمل
بیاورد».
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه خاطر
نشان کرد« :دولت در زمینه حمایت از صنایعی که
باید رشــد داده شوند ،الزم است تحوالت علمی و
تکنولوژیکی را که در دنیا صورت میگیرد ،به شدت
دنبال کند و تفاوت صنعتی کشــور را با کشورهای
توسعهیافته ارزیابی کند تا بتوانیم در این حوزهها نیز
به تدریج به دنیا برســیم .به این دلیل که ما اکنون در
بســیاری از صنایعی که با علــم و دانش روز مرتبط

هستند؛ برای نمونه در حوزههای هوش مصنوعی و
ربات به شدت عقب هستیم ،در حالی که صنایع با
علم روز آینده دنیا را میسازند ،بنابراین برای اینکه
از دنیا عقب نمانیم ،دولت باید به مسئله آینده صنعت
بسیار توجه کند».
عضو هیئــت علمی دانشــگاه الزهــرا خاطر
نشــان کرد« :با توجه بــه اینکه صنایــع نوظهور و
تکنولوژیهای روز اشتغالزا نیســتند و ما در حال
حاضر به ایجاد اشتغال در سراسر کشور نیاز داریم،
عالوه بر حمایت از صنایع دانشبنیان باید از صنایع
اشــتغالزا نیز برای ایجاد اشــتغال و پاسخ به نیاز
کارجویان حمایت شــود .دولت باید ایــن افراد را
شناسایی کند و منابع ارزی خود را به چنین صنایعی
تخصیص دهد؛ منتهی باید در قبال کمکی که میکند
برنامه داشــته باشد ،یعنی در پایان سال باید ارزیابی
شود که این صنایع تا چه حد اشتغال ایجاد کرده واز
منابع خود به چه نحوی استفاده کردهاند؟»
وی در این باره تصریح کرد« :دولت برای رسیدن
به هدفگذاریهای خود باید برنامه داشــته باشد.
بیبرنامگی دولت بــرای حمایت از صنایع به هیچ
وجه به نفع صنعت و آینده اقتصاد نیست ،از این رو
تأکید میشود دولت باید منابع ارزی کشور را صرف
توسعه صنعتی کشــور کند و از ورود کاالی لوکس
و کاالهایی که مورد نیاز کشــور نیســت ،به شدت
جلوگیری به عمل آورد تا ارز کشــور صرف توسعه
صنایع شــود؛ چرا که حمایــت از صنایع به معنای
حمایت از آینده اقتصــاد و کمک به افزایش امنیت
ملی است».

محمدعلی خطیبی در گفتوگو با صبح صادق
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احمد رجایی
خبرنگار

   B

با تحلیلی از آمار فروش نفت با توجه به
وضعیت کنونی کشور ،نحوه هزینهکرد
درآمدهــای ارزی کشــور بایــد به چه
صورتی باشد؟
بر اساس اظهارات مقامات رسمی کشور و به ویژه
وزیر نفت ،مقــدار تولیــد و صادراتمان به پیش
از تحریمها رســیده و این تغییر بزرگی است که در
دولت آقای رئیســی اتفاق افتاد و صادرات ما که به
دلیل تحریمها به رقم ناچیزی رســیده بود ،اکنون
بــدون اینکه در مذاکرات اتفــاق خاصی برای لغو
تحریمها بیفتد ،تنها با تغییراتی که در بازار نفت به
وجود آمد و نیاز شــدیدی که به نفت در بازارهای
بینالمللی احساس شد ،تولید و صادرات نفت ما
افزایش پیدا کرد.
بر اســاس گفتههای مقامات رســمی ،تولید و
صادرات االن به پیش از تحریمها رســیده و اعالم
شده است پول آن هم دریافت میشود .با این حال،
در ارتباط بــا هزینهکرد درآمدهــای نفتی ،دولت
نمیتواند هر کاری بکند و تنها براســاس بودجهای
که برای دولت تعیین شــده میتوانــد خرج کند.
بنابراین بر اساس رقمها و ردیفهایی که در بودجه
ســال جاری از سوی مجلس تصویب شده ،دولت
میتواند هزینه کند و چنانچه دولت درآمد بیشتری
داشته باشد و بخواهد بیش از هزینههای تعیین شده
هزینه کند ،باید از مجلس مجوز بگیرد.
ً
این درآمدها قطعا در زندگی مردم تأثیر خواهد
داشت و در بودجه هم گشایشهایی پیشبینی شده
است؛ ولی این گشایشها محدود است و مقداری
هم به صندوق ذخایر ارزی باید واریز شود.

   B

درباره هزینهکرد درآمدهای نفتی و تأثیر
آن بر رفاه و معیشت مردم ،همانطور که
رهبر معظم انقالب هم اشاره فرمودند،
باید ظرافتهایی وجود داشــته باشد؛
تحلیلتان در این مورد چیست؟
این مورد که شــما فرمودید همانطــور که رهبری
هم اشــاره فرمودند ،امر مهمی اســت .با افزایش
درآمدهای نفتی به منظور بهبود وضعیت مردم دو راه
وجود دارد :یک راه کوتاهمدت که ما هر چه بهدست
ً
آوردیــم ،واردات کنیــم که طبیعتــا در کوتاهمدت
گشایشهایی به وجود میآید؛ ولی برای سالهای
آینده به درآمدهای بیشــتر نیاز داریم .راه دیگری که
وجود دارد ،این اســت که ما اضافه درآمدهایمان
را صــرف پروژههای بزرگ کنیــم و در این ارتباط
یکســری درآمدهایی در آینده حاصل خواهد شد.
بنابراین یا باید این افزایش درآمدها سرمایهگذاری
شود که در این صورت طرحها و پروژههای بزرگی
اجرایی میشــود و اصل و سود این پول بار دیگر به
صندوق ذخیــره ارزی ما برمیگردد؛ یعنی اجرایی

«ما در زمینه فروش نفت به رقمهای بسیار خوبی رسیدهایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول میکنیم ،بنا بر این حتی اگر برجام هم نباشد ،تأمین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در
بازار ارز نخواهیم داشت ».اینها بخشی از سخنان صالحآبادی ،رئیس کل بانک مرکزی است؛ سخنانی که حاوی خبرهای خوبی است ،اما نیازمند تأمل و تفکر درباره یافتن بهترین روشها برای هزینهکرد درآمدهای ارزی
است تا هم وضعیت کشور را تغییر داده و اقتصاد را در مسیر بهبودی سوق دهد و هم سطح رفاه زندگی و معیشت مردم را بهبود بخشد .برای بررسی بیشتر این مهم صبح صادق با محمدعلی خطیبی ،نماینده اسبق ایران
در اوپک و کارشناس نفت و انرژی گفتوگویی داشته است که در ادامه میخوانید.
شــدن خود طرحها سبب گشایشهایی در زندگی
مردم میشود.
بنابراین دو راه وجود دارد :یکی گشــایشهای
فوری و دیگری سرمایهگذاریهایی که باید از سوی
صندوق ذخیره ارزی از محل دادن وام به طرحها و
پروژهها انجام و این وامها بعدا با ســودش دریافت
شــود .در این حالت آن مبلغ سرمایهگذاری بعدها
با ســود به صندوق ذخیره ارزی برمیگردد و از بین
نمیرود و هم اینکــه آن طرحها و پروژههای بزرگ
که اجرا میشــود ،تحولی در تولید انجام میشود
و این ماندگار اســت و به یک سال مربوط نیست.
ضمن اینکه پولش به صندوق ذخیره ارزی برگشته و
این صندوق میتواند بار دیگر به طرحها و پروژههای
جدید وام بدهد.

   B

کــدام راهــکار عملیاتیتر اســت و
میتواند در دراز مدت گشــایشهایی
روی زندگی مردم ایجاد کند؟
به نظر میرســد ،راه دوم اجرا میشود و به طرحها
و لوایح وام داده میشــود؛ لذا با این کار یکســری
طرحهــا و پروژهها اجرا میشــود کــه میتواند به
ســرعت باعث تولید در کشور شود و به نظر که راه
اساسیتری اســت و بهتر از آن است که ما وارداتی
انجام دهیم و منتظر باشیم سال بعد واردات بیشتری
انجام بدهیم .در هر صورت به نظر میرسد دولت
راه دوم ،یعنی ســرمایهگذاری اضافــه درآمدها در
طرحهــا و لوایح ملی را در دســتور کار دارد که راه
درستتری است؛ منتهی یک مقداری باید تحمل
به خــرج داد؛ زیرا زمانی که ایــن طرحها اجرایی
شود ،تولید کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد
و تحولــی در آن ایجاد میشــود .در این حالت ما
میتوانیم کشــور را از محل افزایش تولیدی که در
نتیجه ســرمایهگذاری روی طرحها و لوایح بزرگ
حاصل شــده ،اداره کنیم و این امــر روی زندگی و
معیشت مردم تأثیرگذار است.

   B

عنــوان میشــود بــرای هزینهکــرد
درآمدهای ارزی باید حساسیت به کار
برد و از صرف آنها بــرای واردات غیر
ضرور خــودداری کرد؛ تحلیل شــما
چیست؟
این خارج از چارچوب بودجه است؛ وگرنه دولت
در چارچوب بودجه میتوانــد واردات انجام دهد
همان مبلغــی که همیشــه در بودجه بــه واردات
ضروری و کاالهای اساسی پیشبینی و اختصاص
داده شــده است و این مغایرتی ندارد ،منتهی بحث
بر سر مواردی خارج از چارچوب بودجه است؛ در
داخل بودجه دولت مجاز اســت هر چه در بودجه
پیشبینی شده و تا سقف آن واردات انجام دهد و اگر

درآمد بیشتر از آن است ،نمیتواند اضافه درآمدها
را واردات انجــام دهد ،مگر آنکه مجدد از مجلس
مجوز بگیرد تــا بتواند خارج از بودجــه ،واردات
دیگــری انجام دهد یا میتواند بــه صندوق ذخیره
ارزی بدهد و از طریق آن به طرحها و لوایح وام بدهد
و بعدا این مبلغ با ســودش به صندوق ذخیره ارزی
برگــردد .بنابراین دولت برای واردات چارچوبی به
نام بودجه دارد که بر مبنــای آن هم میتواند هزینه
کند ،هم واردات انجام دهد و هم سرمایهگذاری کند
منتهی تا سقف مشخص شده بودجه و نباید از سقف
آن فراتر برود.

   B

چطــور درآمدهــای ارزی کشــور را
افزایش دهیم بدون آنکه به فروش نفت
وابستهباشیم؟
همانطور که پیشــتر هم گفتیم ،درآمدهای ارزی ما
ت نفت باال میرود ،بعضی
ناپایدار است .گاهی قیم 
اوقات پایین میآید یا فروش کم یا زیاد میشود .به هر
حال تجربه این  ۵۰ ،۴۰سال اخیر نشان داده است،
درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت درآمدهای
ً
واقعا ناپایداری است و به همین دلیل ما باید تا جایی
که امکان دارد وابســتگی خودمان را به درآمدهای
نفتی کم کرده و بودجه کشور را با درآمدهای پایدار
تنظیم کنیم و سعی بر افزایش درآمدهای غیر نفتی
داشته باشیم که پایدار و ماناست.
لذا سیاســتی که در صندوق ذخیره ارزی وجود
دارد و به طرحها و لوایح بزرگی که به شدت نیازمند
ارز هستند ،دولت میتواند وام بدهد و بعد پول را با
سودش بازپس بگیرد راهکار مناسبی است؛ چراکه
این طرحها و لوایح بزرگ که انجام شود ،صادرات
غیر نفتی و تولید داخلی را افزایش میدهد .زمانی
کــه تولید و صادرات غیر نفتی ما افزایش پیدا کرد،
اوضــاع تغییر میکنــد .در واقع ،ماننــد خیلی از
کشــورهایی که نفت ندارند؛ ولی اقتصاد سالمی
دارنــد و ثروتهــای باالیی به دســت میآورند،
مردمشــان رفاه باالیی دارند و کشــورهای مرفهی
هستند .متأسفانه کشورهایی که خامفروش هستند
کشورهایثروتمندینیستندوکشورهای
ثروتمند آنهایی هستند که میتوانند

تولیدات باالی صنعتی داشته باشند و از این طریق
ثروتهای باالیی به دست آورند.
ً
بنابراین فروش فرآوردههای خام معموال نتوانسته
در زندگی و رفاه کشــورها تغییر و تحولی به وجود
آورد مگر آنکه این ثروت به یک سرمایه تبدیل شده و
این سرمایه در بخشهای مهم کشاورزی ،صنعتی،
خدمات و ...سرمایهگذاری شده و درواقع کشورها
را ثروتمند میکند .کشورهای صنعتی را ببینید که
درآمد ســرانه  ۳۰هزار و  ۴۰هزار و  ۵۰هزار دالر
دارند .این کشــورها نفت هــم وارد میکنند؛ ولی
چون در بخشهای تولیدات صنعتی ،کشاورزی و
خدماتشان صادرات قابل توجهی انجام میدهند
کشورهایثروتمندیهستند.
لذا این مهم امری مسجل است که با خامفروشی
هیچ کشوری پلههای ثروت را طی نکردهاست و ما
هم باید این سرمایه را به یک سرمایه ملی تبدیل کنیم
و بعد در بخشهای خدمات ،صنعتی و کشاورزی
و ...سرمایهگذاری کرده و تولید ملی را ارتقا دهیم و
از این سطحی که هست باالتر بیاوریم.

این امر یک مقــداری نیازهــای داخلیمان را
جــواب میدهد و بعــد از رفع نیازهــای داخلی
اضافهاش را صادر میکنیم و از محل این صادرات
ثروت کشــور افزایش پیدا میکند؛ لذا بدون اینکه
وابســتگی به درآمدهای نفتی داشته باشیم کم کم
میتوانیم بودجه کشــور را بــدون در نظر گرفتن
صادرات نفت تنظیم کنیم و اندکی با همین مســیر
و فرمان جلو برویم.
حتی میتوانیم ســهم نفت در بودجه را به صفر
برسانیم و درآمدهای نفتی را سرمایهگذاری کنیم و
طرحها و لوایحی را که اساسی هستند و میتوانند
صــادرات ما را ارتقا دهند و ثروت باالیی برایمان
به ارمغــان بیاورند ،انجام دهیم و بدون آنکه بودجه
را به صــادرات نفت وصــل کنیــم ،میتوانیم از
محل صادرات غیر نفتــی ،از جمله صادرات مواد
کشاورزی و صنعتی ،بخش خدمات و بخشهای
دیگــر رقمی را به مراتب بیشــتر از صادرات نفت
به دســت بیاوریم که مانند بقیه کشورهای ثروتمند
ما هم صاحب ثروت و ســرمایه شــویم .ولی اگر
بخواهیم صادرات نفتی و واردات غیر ضرور انجام
دهیم ،یک روز تمام میشــود؛ زیــرا نفت چیزی
نیست که همیشه باشــد و کم کم چاههای نفت ته
نشــین شده و نفتمان تمام میشــود .آن زمان چه
کاری باید بکنیم؟ چون به کشوری فوقالعاده فقیر
تبدیل خواهیم شــد .اگر از امروز بــه فکر آن روز
نباشیم که نفت تمام میشود!
لذا باید از هم اکنون وابستگیهایمان را به نفت
کم و کمتر کنیم و به صفر برســانیم و کشــور را با
صادرات غیر نفتی اداره کنیم که اگر نفت تمام شد،
دیگر نیازی به آن نداشــته باشیم .به نظر میرسد،
راهکار و راه حل اساســیتر همین است که سعی
کنیــم بودجه را از نفت جدا کنیم و اداره کشــور را
به ســمت صادرات غیر نفتی ببریم و صادرات غیر
نفتی هم الزمهاش این اســت کــه در بخشهایی
ســرمایهگذاری شــود و بــاز صــادرات صورت
بگیرد.

خلق منافع بلندمدت
نرسی قربان
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

بنابر صحبتها و اظهاراتی که دولت و مسئوالن،
از جمله وزیــر نفت به تازگی داشــتهاند ،مقدار
صادرات نفت کشور بیشتر شده و این به معنای آن
است که درآمدهای حاصل از آن ،یعنی درآمدهای
نفتی و ارزی هم بیشتر میشود؛ به ویژه وقتی قیمت
نفت باالی  ۱۰۰دالر است.
حاال دولت چطور آن را هزینه و خرج کند که
این درآمدها بتواند در افزایش رفاه و سطح زندگی
مردم تأثیر داشته باشد .درآمدهای ارزی کشور که

به بانک مرکزی منتقل میشود ،در شرایط معمولی
برای ســرمایهگذاری و خرید کاالهای اساسی،
فناوری و کاالهای سرمایهای به کار گرفته میشود
ً
و این امر قطعا در درازمدت روی زندگی و معیشت
مردم تأثیرگذار اســت .در این میــان ،اینکه برای
هزینهکرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت
باید ظرافتها و حساسیتهای خاصی را رعایت
کرد ،امری ثابت شده است؛ اما نفت یک سرمایه
ملی است .مانند این میماند که پدری سرمایهاش
را در اختیــار فرزندانش میگذارد ،خیلی تفاوت
دارد که فرزندان چگونه از این سرمایه استفاده کنند!
برای درآمدهای حاصل از فروش نفت این سرمایه

ملی هم همینطور است؛ یعنی خیلی تفاوت است
میان اینکه این سرمایه را خرج خریدهایی کنیم که
تمام شود و ضروری نبوده یا صرف ایجاد اشتغال
و کار و تولیدی کنیم که در آینده بتوان از آن منافعی
کسب کرد و برای کاالهای سرمایهای و نه مصرفی
و وارداتی صرف شود.
با این حال واردات و صادرات دســت دولت
است و اوست که تصمیم میگیرد اگر پولی وارد
کشور میشــود ،صرف چه کاری شــود .قاعده
کلیاش این اســت که صرف مصارفی شــود که
در درازمدت به نفع عامه باشــد ،نه در کوتاهمدت
و برای مصارف غیر ضــرور؛ برای نمونه واردات

موبایل حتی با هدف تعدیل نرخ به نفع کشــور و
مردم نیست؛ اما ســرمایهگذاری در منابع نفت و
گاز در ایران ممکن است سبب شود در آینده بتوان
نفت و گاز و برق بیشتری تولید کرد و درآمدهای
حاصل از فروش آن را نیز بیشتر کرد.
برای افزایش درآمدهای ارزی کشور باید تولید
بیشتر شود که برای این مهم و افزایش ظرفیتهای
تولید باید روی تولید ســرمایهگذاری شــود یا به
شرکتهای خارجی اجازه ســرمایهگذاری داده
شود تا تولید بیشتر شود؛ در غیر اینصورت افزایش
تولیــد نخواهیم داشــت و حتی در ســال  ۴یا ۵
درصد هم از حد تولید ما کاسته خواهد شد و این

نرم بینالمللی است که بین  ۵تا  ۱۰درصد از کلیه
حوزههای نفتی به طور متوسط کاهش پیداکند.
اما برای افزایش درآمدهای ارزی در حوزهای
به جز فروش نفت هم باید دید چقدر و کدام یک
از تولیداتمان مورد نیاز دنیای خارج است و بعد
روی همانها سرمایهگذاری کرد .البته همه اینها
هم به این مهم برمیگردد که تعامل ما با دنیا چگونه
باشد؟ اگر تعامل و ارتباط خوبی با همسایگان و
کشورهای دنیا داشته باشیم و محصول تولیدی ما
هم مورد نیاز آنها باشد ،امکان صادرات بیشتر هم
خواهیم داشت و درآمدهای ارزی را در حوزهای
غیر از نفت افزایش خواهد داد.
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نگاهی به زندگی نادر طالبزاده
به مناسبت درگذشت
این مجاهد رسانهای انقالب
حرف اول
عهدی که
با مرتضی بست
حامد حسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

وقتی در غــروب روز جهانی قدس ،خبر عروج
«حاج نــادر طالبزاده» اعالم شــد ،مخاطبان
ً
این خبر چند گروه شــدند؛ عــدهای او را اصال
نمیشــناختند و حاال هم خیلی نمیشناسند و
ً
طبیعتا موضوع این نوشتار نیستند ،اما آنهایی که
او را میشناختند هم متفاوت رفتار کردند؛ آنها
که حاج نادر را قبول داشتند و عالقمندش بودند،
داغدار شــدند؛ عدهای که با عملکردشان خون
به دلش کرده بودند ،برایش مرثیهســرایی کردند
و در وصف خدمات او داد ســخن ســر دادند و
عدهای هم که پیش از ارتحال او ،به صورت پیدا
و پنهان علیه شخصیت ،منش و مرامش شیطنت
میکردند ،حاال و با رفتنش هم دستبردار نیستند
و هر روز به نوعی علیه او لجنپراکنی میکنند؛ اما
نادر طالبزاده که بود؟ برای توصیف حاج نادر
طالبزاده و خدماتش نه قرار است کم بگذاریم،
نه قرار است طوری اغراق کنیم که نتیجه معکوس
بدهد؛ او را باید همانطور که بود ،توصیف کرد.
طالبزاده یکی از هزاران انســان خاصی بود که
پیام امام راحل(ره) و انقالب اســامی را خوب
درک کرد و پشــت پا زد به داشــتههای مادی و
دنیویاش که کمترین آنها ،زندگی آســوده و آرام
در آمریکا و در کنار خانوادهاش بود .حاج نادر با
آنکه تحصیالت عالی آکادمیک در حوزه سینما
داشــت و با ثروت خانوادگیاش میتوانست در
آمریکا زندگی و فعالیت هنری کند ،به ایران آمد
و به جبهه رفت ،مســتند ساخت ،کار پژوهشی
کرد ،شــاگرد تربیت کرد ،نشستهای «افق نو»
و «هالیوودیســم» را راهاندازی و اداره کرد و در
تمام این کارها ،هدفش این بود که از رهگذر هنر،
پیام امام و انقالب ملت ایران را به افکار عمومی
جهان معرفی کند و آنچه را که امپراتوری هنری
و رسانهای غرب تالش میکرد و تالش میکند
تا به خــورد جهانیان بدهد ،افشــا کند .در فیلم
سینمایی «بشارت منجی» همان هدفی را دنبال
میکرد که در مستندهای جبهه و جنگش دنبال
میکرد .در کالسهــای جبهه فرهنگی انقالب
اسالمی و در جریان تربیت شاگردانش هم همان
دغدغه را داشت و در برنامههای تلویزیونی «راز»
و «عصر» و در نشستهای ضد صهیونیستیاش
هم با همان دردمندی و دغدغه حرکت کرد؛ در
یک کالم ،او در تمام این میدانها ،به دنبال تبیین
و تثبیت پیام جبهه حق در برابر هژمونی پر سر و
ً
صــدای باطل بود و اتفاقا به دلیل همین اصرار و
مداومت هم کم به او حمله نشد .حاج نادر رفیق
ً
و شــیفته آوینی بود که اتفاقا قدم در همان راهی
گذاشت که او گذاشــته بود؛ سیدمرتضیـ نقل
به مضمونـ میگفت من از راه طی شــده با شما
حرف میزنم ،سیبیل نیچهای و ریش پروفسوری
و مرامهای فکری پر رنگ و لعاب را تجربه کردهام
و آخر کار ،گمشــدهام را در امام و انقالب او پیدا
کردهام؛ به دلیل همیــن تجربه هم انگار به مقام
یقین رسیده بود و تا آخرین نفس پای خط اصیل
امام(ره) ایســتاد و فحش خورد! نادر طالبزاده
هم گویا عهد نانوشــتهای با آوینی بســته بود که
بعد از او ،هنر انقالبی و برخاسته از پیام انقالب
اسالمی را با همه مختصات و مؤلفههایش ترویج
دهد .حاال میراث مرتضی و نادر پیش روی نسل
جدیدی از شیفتگان هنر انقالبی است و شاگردان
و عالقمندان او باید با درک دقیق ویژگیهای این
میراث ،این راه را ادامه دهند.

فرزند زمان خویشتن بود
علی حیدری

اجمالی طالــبزاده شــاخصههای رفتاری خاصی
داشت که برخی از آنها از این قرار است.
رزمنده خستگیناپذیر :نادر طالبزاده از
زمان تأســیس تهران تایمز در ایران که 26
سال بیشتر نداشتـ در اولین روزهای پیروزی انقالبـ
تا تأسیس شبکه افق در سالهای اخیر همواره دغدغه
انتقال پیام داشــت و تا  69سالگی و آخرین روزهای
زندگیاش ،به منزله یک رزمنده خستگیناپذیر و پر
تالش سنگر دفاع از حقیقت را پاس داشت و با وجود
مرارتها و مشــکالتی که به واسطه محدودیتهای
موجود و فشارهای دشمنان علیه برنامههای او اعمال
میشد و حتی در اخیرا مشکالت جسمی و ...ذرهای
از باورها و عقاید خود کوتاه نیامد.
سربازی در وسط میدان :طالبزاده در طول
بیــش از چهار دههای که همــراه و همگام
انقالب بود ،همواره خود را چون ســربازی در میدان
دفــاع از جبهه انقالب و جبهه مقاومت در جغرافیای

1

سردبیر

در هفتهای که گذشت ،ستاره پر فروغی از
آســمان فرهنگ ،هنر و رسانهاین سرزمین
خاموش شــد؛ ستارهای که روشــنگر راه جویندگان
حقیقت بود و در دل کوره راههای تاریک گمراهی ،چه
بســیار کســانی که از اقصی نقاط عالــم دل در گرو
راهنمایی چون او داشتند« .نادر طالبزاده» که به حق
از نــوادر فرهنگــی روزگار خود بــود ،در روزهای
اوجگیری مبارزه برای پیروزی انقالب اسالمی به خیل
عظیم مبارزین و انقالبیون پیوست و در هر مقطع از این
انقالب پر فراز و نشیب با تشخیص درست به رسالت
خود عمل کرد و با وجود موانع و محدودیتها هیچگاه
در طی این مسیر دشــوار از پای ننشست .در نگاهی

۲

ایران اسالمی ،منطقه و جهان اسالم میدانست و گذر
زمان و فعل و انفعاالت سیاسی و فرهنگی او را درگیر
مشغولیتها و مسئولیتهای نام و نشاندار نکرد و تا
آخرین روزهای حیاتش در کنــار کارهای ماندگار و
بناهای مبارکی که گذاشــت ،همچون خبرنگاری در
وســط معرکه حق و باطل ایفــای نقش میکرد و این
مسئولیت را به نحو احسن به انجام میرسانید.
جهادگر عرصه تبیین :نــادر طالبزاده که
مســتندهایش درباره موضوعات مربوط به
تحوالت جهان بویژه جهان اسالم زبانزد است ،پس از
پایان دوران دفاع مقدس در عرصه گفتوگو و تعامل با
اندیشمندان و صاحبنظران جهان به ویژه جهان غرب
و بیان واقعیتهای انقالب اسالمی از زبان آنان و تبیین
آن برای افکار عمومی نقش ویــژهای ایفا کرد .او این
مأموریت را بهطور علمی و تخصصی و با شناخت و
ارتباطی که با افراد مؤثــر و متنفذی که در جایجای
جهان هستند ،انجام میداد .در این میان ،شخصیت

۳

فرهنگی خودش به عنوان یک هنرمند و صاحبنظر
فرهنگی و رسانهای هم بیتاثیر نبود؛ چرا که مقاالت و
دیدگاههای او مورد توجه شــخصیتهای رسانههای
جهان بود.
پایان ســخن اینکه «طالبزاده» را میتوان بحق
«آوینــی» زمان نامیــد؛ چرا که این یار دیرین ســید
شــهیدان اهل قلــم در روزگار ارتباطات و رســانه و
در عصــر جنگ نرم کــه هجمههــا و بمبارانهایش
برای لحظهای قطع نمیشــود ،با تمام توان برای بیان
واقعیتهای جبهه حق کوشید و اقدامات جهادی او
در این عرصه کار را به جایی رساند که جبهه غرب را
نگران جلب توجه آزاداندیشان و متفکران مستقل کرده
بود؛ لذا به اشکال گوناگون از تحریم و تهدید و ...در
صدد مقابله بــا حرکتهایی بر میآمدند که با ایده و
ابتکار این سردار جبهه فرهنگی انقالب آغاز شده بود
ً
و قطعا شاگردان و همرزمانش آنها را ادامه خواهند داد.
روحش شاد.

تأثیر مرحوم طالبزاده بر تحول فضای فرهنگی و رسانهای انقالب اسالمی

چهره نادر عرصه فرهنگ
آرش فهیم
منتقدسینما

از نــادر طالبزاده بــه منزله چهره تراز رســانهای
انقالب اسالمی یاد میشود؛ اما چرا طالبزاده ،یک
الگو و «تراز» در حوزه رسان ه به شمار میآید؟ دوری
از خودنمایی و اخالص ،شــناخت عمیق توأمان از
غرب و انقالب ،کنشمند بودن در مواجهه با نیازها،
چالشها و مســائل روز جامعه ،جریانســازی و
مؤســس بودن و برخورداری از افق دید منطقهای و
جهانی ازجمله عواملی هستند که مرحوم طالبزاده
را به چهرهای نادر در عرصه رسانه کشورمان تبدیل
کردند.
طالبزاده هم مانند همکار و دوست قدیمیاش
شهید سیدمرتضی آوینی ،حاصل یک راه طی شده
در مســیر غرب ،اما به مقصد میدان انقالب بود .به
همین دلیل بیربط نیست که این دو پس از رحلت
در جوار هم آرمیدهاند! با ایــن تفاوت که آوینی در
حوزه فلسفه و اندیشــه ،غرب را تا انتها پیمود و در
نهایت به مکتب امام خمینی(ره) رسید و طالبزاده
ســالها در غرب آمریکایی زندگی کرد و سیســتم
اجتماعی و سیاسی و رسانهای غرب را تجربه کرد.
هر دو از ظاهر غرب گذشــته و باطــن آن را درک
کرده بودند و هر دو نیز انقالب اسالمی را به عنوان
مأمن انسان حق طلب و آزاده ،کشف و درک کرده
بودند .شناخت این دو از ارزشها و اهمیت انقالب
در حدی بود که حاضر شــدند به خیلی از مواهب

و جذابیتهای کاذب غرب و غربزدگی پشــت پا
بزنند .آوینی به جای برج عاج روشــنفکری ،جهاد
در راه انقالب و پرســه زدن در دوکوهه و فکه و در
نهایت شهادت در این راه را برگزید و طالبزاده هم
که در خانوادهای مرفه متولد شــده بود و با اینکه در
آمریکا زندگی میکرد و آنجا فیلمسازی میخواند و
میتوانست در هالیوود شاغل شود و زندگی مرفهی
بسازد؛ اما عشــق را در ایران انقالبی و موفقیت را
در جهاد برای انقالب و ثبت حماســههای پرخون
فرزنــدان این ســرزمین یافت .مجموعه مســتند
«ســاعت  »25یکی از نشــانههای شناخت عمیق
طالبزاده از آمریکا بود .مستندی که برای اولین بار
فروپاشی آمریکا در آینده نه چندان دور را پیشبینی
کرده بود.
طالــبزاده هم ماننــد آوینی از حــوزه نظر و
نظریهپردازی عبــور کردند و به طــور عملی و در
میدان جهاد و مبارزه در پی به خدمت گرفتن سینما
و رسانه برای آرمانهای انقالب اسالمی بودند .هر
دو از فیلم مستند شــروع کردند و به همت ایشان،
اسناد تصویری ارزشــمندی از حوزههای گوناگون
جهاد و مقاومت ثبت شــد؛ راهــی که با مجموعه
مستند «خنجر و شقایق» به فرامرزها گسترده شد.
این مجموعه مستند که به جنگ بوسنی میپردازد،
حاصل همکاری مشترک آوینی و طالبزاده بود.
راهی که این دو در تلویزیون و به ویژه در مجموعه
روایت فتح باز کردند ،موجب شد تا خیل گستردهای
از جوانان با سالح دوربین در آن گام بگذارند .بسیاری
از فعاالن مستند بحران ،تحت تأثیر این دو و به ویژه
با حمایت یا تحت آموزش نادر طالبزاده امروز به

چهرههای قابل اتکایی در حوزه مستند بحران تبدیل
شدهاند .جریان تربیت فیلمساز و مستندساز از سوی
طالبزاده نیز به داخل کشــور محدود نماند و وی
در میان نیروهای انقالبی و حزباللهی در لبنان نیز
شاگردانی دارد .همچنان که پس از رحلتش ،گروهی
با عنوان «هنرجویان طالبزاده در لبنان» در ســوگ
وی پیامی را صادر کردند.
سیدمرتضی آوینی در ســال  1372به شهادت
رســید ،اما همکارش طالبزاده به سایر عرصهها
هم ورود کرد؛ ازجمله تولید فیلم سینمایی و سریال
تلویزیونی .مجموعه تلویزیونی «بشــارت منجی»
که یک نسخه سینمایی هم با عنوان «مسیح» از آن
برگرفته شــد ،تجربه طالبزاده در حوزه درام بود.
سریال «بشــارت منجی» روایتی جدید از زندگی
حضرت مسیح بود که با نگاهی جهادی در جهت
تقریب ادیان اسالم و مسیحیت تولید شد.
برنامهسازی برای تلویزیون هم از دیگر تجربیات
ویژه طالبزاده در فرآوری برنامهای گفتوگو محور
با موضوعات انقالبی اســت .یکی از مهمترین این
برنامهها «راز» بود که شــبهای ماه رمضان اواخر
دهــه  80و اوایل دهه  90با اجرای طالبزاده روی
آنتن میرفــت .برنامهای که بــا حضور چهرههای
نخبه و اندیشمند به جریانهای فرهنگی ،سیاسی،
علمی و اجتماعی مرتبط بــا جنگ نرم اختصاص
داشت .این برنامه به دلیل حضور چهرههای با دانش
و همچنین طرح موضوعات کمتر پرداخته شده در
رسانهها ،خیلی زود جایگاه ویژهای یافت و با اینکه
یک برنامه گفتوگومحور سیاسی به شمار میآمد؛
اما مخاطب قابل توجهی را جذب کرد .طالبزاده

در ســالهای بعد ،برنامه «عصر» را روی آنتن برد
که ساختار و موضوعات آن به نوعی در ادامه برنامه
«راز» بود.
نادر طالبزاده در ســالهای اخیــر ،به ویژه از
زمانی که درگیر بیماری شــد بیشتر از آنکه خودش
فیلم و برنامه بسازد ،باعث و بانی آثار و حرکتهای
فرهنگی بزرگ بود .وی یکی از بنیانگذاران شبکه
افق ســیما بود .طالبزاده همچنین دبیر جشنواره
فیلم عمار هم بود؛ جشنوارهای که توانست محمل
و محفلی برای جوشش چهرههای جوان در عرصه
سینما و رسانه باشد .برخی از فیلمسازانی که خود را
برای اولین بار در جشنواره عمار نشان دادند ،امروز
به کارگردانهای مطرح و معتبری تبدیل شدهاند.
او مدتی نیز یک همایش ساالنه با عنوان «افق نو»
را برگزار میکرد؛ همایشی که با حضور هنرمندان،
نویسندگان ،فیلمسازان و اندیشمندان مستقل غربی
برگزار میشــد .مرحوم طالبزاده در مصاحبهای
پیرامون همایش افق نو گفته بود« :ما هر چند وقت
یک بار ،گروهی از روشــنفکران غربــی را به ایران
دعوت میکردیم؛ هر بار این افراد به ایران میآیند و
بر میگردند مقالههایی در حمایت از ایران و انقالب
و نظام جمهوری اسالمی مینویسند ،شاید از هر 50
نفری که به ایران میآیند ،حداقل  20یا  30مقاله با
این مضامین نوشته میشود؛ اغلبشان هم آدمهای
بسیار بزرگ و صاحب نامی هستند .این قدرت ایران
به واقعیت ایران بر میگــردد که در اینجا ،فضا باز
اســت و میتوانند بیایند و ببینند .جذابیتش هم این
است که پشت این ایدئولوژی قدرتی محکم ایستاده
است».

پنجره

مســافری از آمریکا /نقل است که از ســیدمرتضی آوینی پرسیدند این
مســتند «والعصر» از خط مقدم را کی ســاخته است؟ گفت :یک پسری
اســت که از آمریکا آمده به اســم نادر طالبزاده و از آن زمان این اســم
دیگر به یاد ماند.

آقای نادر /ســرباز عرصه فرهنگ انقالب و جمهوری بود و تمام سختیها
و رنجهــا را در ایــن عرصــه به جــان خریــد .جانباز دفاع مقــدس بود و
درگذشت شهادت گونهاش در روز قدس یادآور دفاع هوشمندانه او از
مسئله فلسطین به مثابه مسئله اصلی مسلمانان دنیا بود.

بیتعلق به دنیا /در دفاع مقدس حضور داشت ،به لبنان رفت ،در جنگ
بوسنی آماده شهادت بود با وجود آنکه خانواده متمولی داشت اما قید
مال دنیا را زده بود و در نهایت هنگامی از دنیا رفت که مســتأجر بود.
او بیتعلق به دنیا و متعلق به عقیدهاش بود.

در کنار سید شهیدان اهل قلم /نادر طالبزاده که همکاری با شهید مرتضی
آوینــی را جزء افتخــارات خود میداند ،مســتند «والعصر» دربــاره عملیات
خیبر را ســاختهاســت .این مســتند در ســال  1362ساخته شــده و یکی از
متفاوتترین و شاخصترین مستندهای تاریخ ایران بهشمار میرود.

مرد بیوقفه /آلمان ،در راه ســفر به بوســنی و صربســتان ،ســال ۱۳۷۱
در کنار حســن رحیمپور ازغدی .شهید طالبزاده در دوران فعالیتهای
خود ،لحظهای را به استراحت و دوری از بصیرتافزایی نگذراند.

ژنــرال جنگ نرم /نادر طالبزاده با وطنپرســتهای آمریکایی و اروپایی
برای افق نو ارتباط گرفت و از کانال آنها علیه رژیم صهیونیستی در خود
غرب اســتفاده کرد .این هنر حاج نادر بود ،اما حیف که افق نو از وقتی
که در دولت قبل حذف شد تا دولت فعلی هنوز تعطیل شده است.

برداشت

سعید کاظمی ،مدیرتولید سریال «بشارت منجی» در گفتوگو با صبح صادق مطرح کرد

مرد میدان هنر و رسانه
نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شب  28ماه رمضان و در حالی که همه بر سر سفرههای افطار نشسته بودند ،خبری همه به ویژه اهالی هنر و رسانه را در بهت فرو برد؛ عروج مردی از تبار شهید
آوینی که حاال به رفقای شهیدش پیوسته بود .حاج نادر طالبزاده که عمری در راستای اهداف همین شهیدان در کوی و برزن رسانه و مستند و هنر قدم زده بود،
ً
به دیار باقی شتافت و همه دوستدارانش و حقیقتجویان را داغدار کرد .قطعا افراد بسیاری در همه این سالها در کنار او بوده و از حضورش بهره بردند .بنابراین،
حرفهای گفتنی درباره این یار دیرین شهید آوینی کم نیست و کم نخواهد بود؛ اما ما نیز تالش کردیم تا به سهم خود بخش بسیار کوچکی از زندگی این استاد
گرانقدر و مرد میدان مبارزه با تهاجم فرهنگی را بررسی کنیم .در همین راستا ،به سراغ دوست ایشان رفتیم که سالهای بسیاری هم شاگردی او را کرده و هم با او
در پروژههای گوناگون همکاری داشته و از نزدیک با زندگی شخصی آقای طالبزاده نیز آشنا بوده است .سعید کاظمی که مدیرتولید و برنامهریز «بشارت منجی»،
سریال  23قسمتی ساخته حاج نادر را بر عهده داشته و در همین فیلم نیز نقش ایفا کرده و امروز نیز یکی از مستندسازان کشور است که خودش را مدیون حاج نادر
و مرام و مسلک او میداند .سعید کاظمی در این گفتوگو به برخی روحیات حاج نادر طالبزاده اشاره کرده که در ادامه میخوانیم.
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شما یکی از دوستان صمیمی ایشان هستید
و بیشــتر میتوانید به جــز ُبعد همکاری
درباره دیگر ابعاد شخصیتی ایشان نیز کمی
برایمان صحبت کنید.
حاج نادر شــخصیت چند بعدی دارد .شاید خیلیها
یک مجریگری ایشــان را میشناسند یا به عنوان یک
مستندساز و شخصیتی رسانهای؛ اما این تنها یک ُبعد
از شخصیت ایشان است .در  20و چند سالی که کنار
ایشان بودم ،ابعاد شخصیتی حاج نادر را می شناسم.
ایشان از یک ســو فردی بسیار جدی و قاطع بودند که
هر کسی نگاه میکرد متوجه میشد این آدم فرد جدی
و با ابهتی اســت ،اما در عین حال که با ابهت بودند،
بسیار هم مهربان و رئوف بودند .بارها در پروژههایی که
با ایشان همکار بودم و در عین حال با افتخار میگویم
که شاگردی ایشــان را هم میکردم ،میدیدم آدمهای
متفاوت برای حل مشــکل یا کمکی به ایشان رجوع
میکنند و ایشــان تا جایی که میتوانست مشکالت
آنها را حل میکرد .این نشــان میداد این آدم نگاهی
فراتر از نگاه یــک آدم معمولی دارد کــه بخواهد در
کمک کردن افراد را انتخاب کند .برای نمونه ،بگوید
به فالنی کمک میکنم؛ چون آدم خوبی است یا فالنی
ً
را فالن کس معرفی و ســفارش کرده است .نه اصال
ً
این طور نبود و اگر کاری از دســتش بر میآمد ،حتما
انجام میداد .دومین بعد شخصیتی ایشان این بود که
پای نیروهای خود میایستاد؛ یعنی پای آدمی که به او
اعتقاد داشت ،سفت و سخت میایستاد و همیشه پای
عقیده خود بود؛ یعنی آدمها را چپ و راستی نمیکرد.
همه را به یک چشم نگاه میکرد .بسیار به همه با دید
مثبت نگاه میکرد .خیلی آدمها در این سالها به حاج
نادر بیمهری کردند؛ ولی با آن آدمها هم با مهربانی و
عطوفت رفتار میکرد .هیچ وقت ندیدم از دست کسی
ناراحت و دلگیر شود و به کسی توهین و تندی کند.
اما ُبعد متمایز دیگر شخصیتی ایشان بعد اخالقی
و عرفانی حاج نادر اســت .این وجه شــخصیتی او از
ایمان راســخش به خداوند و ائمه(ع) و شهدا نشئت
میگرفت .گاهــی آن قدر نمازهای قضا میخواند که
میگفتیم حاجی مگر شــما قدیسه هستی که این قدر
نماز میخوانی .اهل نمازشــب بود و سعی میکرد در
کارهایش اخالص داشته باشد و شک نکنید که همین
اخالص باعث شــد تا خــودش و کارهایش و یادش
ماندگار شود.
مــورد دیگــری که همیشــه برای من جــذاب و
دوستداشتنی بود ،این بود که خیلی با مدرک و سند
صحبت میکــرد .حرفی را بیدلیل بیــان نمیکرد.
همواره همین گونه بود.
ً
حاج نادر همیشــه به روز بود .دائما جســتوجو
میکرد .اهل مطالعه بود .گاهی پیش میآمد که ساعاتی
را در منزل ایشــان بودیم ،یک گوشه خلوت میکرد و
کلی مطلب از اینترنت جستوجو میکرد و مقاالت را
میخواند و خبرهای درجه یک از شبکههای گوناگون
دنیا را رصــد میکرد و از بین آنها یادداشــتبرداری
میکرد .اطالعاتی که میخواست به مردم و مخاطب
بدهد ،ســعی میکرد به روز باشد .بسیاری از آدمها را
در این ســالها دیدیم که خیلی طوطیوار حرفهای
خود را بیان میکنند و میرونــد؛ ولی اطالعات آنها
آنقدر اطالعات غنی نیســت .حسن دیگری که آقای
طالبزاده به نظرم داشــت ،این بود که حرفهای او
برای طیف مختلفــی از جامعه بود؛ یعنی فقط بحث
نخبگان نبود کــه بخواهد برای آنها حرف بزند ،یعنی
برای فرد بیســواد و عامی در فالن شهرستان که پای
صحبتهایی او مینشست ،مطالبی ارائه میکرد که از
آن حرفها کلی مطلب میگرفت.
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در حوزه مستندسازی چه دغدغههایی را
پیگیریمیکردند؟
پیــش از هر چیز تربیــت نیرو و کادرســازی را دنبال
میکردند .نــادر طالبزاده ،به نظــر من ،بزرگترین
خدمتی که به مستندسازی کشور و بحث رسانه کشور
کرد ،این بود که کادرسازی کرد .اولین آدم پیشرویی بود
که در این حوزه فارغ از مسائل دانشگاهی کار میکرد.
خیلی از فیلمسازان دانشگاه رفتند و درس خواندند و
این خیلی هم عالی است؛ ولی ایشان اعتقاد راسخی
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داشت که بهتر از آن چیزی که چندین سال نیاز است به
دانشگاه رفت و آن جا یاد گرفت ،میتوان در کف میدان
آموخت ،در عمل و کارگاهها ،یعنی خیلی اعتقاد به کار
کارگاهی داشتند .بنابراین کالسهایشان هم بیش از
تئوری کارگاهی بود.
آدمهایی که حاج نادر تربیت کردند ،مستندسازهای
بینظیری شــدند .حتی برخی شاید آنچنان اسمشان
در بوق و کرنا نباشــد؛ اما کارهایی خالصانه و ارزشی
ســاختهاند .ایشــان طیفهای گوناگون از بچهها را
آموزش میداد و همین آموزشها سبب شد جریانهای
رســانهای قوی در کشور راه بیفتد .از بچههای سفیر تا
ثریــا ،تا بچههایی که در عمار برای اولین بار به عرصه
رسانه پا گذاشتند .بسیاری از کسانی که شاید در هیچ
یک از این گروهها نباشند و شخصی و با دغدغه مشغول
فعالیتهستند.البتهتربیتدانشجوهایایشانمنحصر
به داخل کشــور نبود؛ بلکه در بحثهای بینالمللی و
جبهه مقاومت هم به بچههای افغانســتان ،بچههای
لبنان و ...آموزشهای متعددی در فیلمسازی داد و همه
اینها در کشورهای خود جزء بهترین فیلمسازان هستند
که بهترین آثار را در حوزههای ارزشــی به ویژه حوزه
مقاومت از خود به جا گذاشتند .تأسیس شبکه «المنار»
و «پرس تــیوی» از ایدهها و دغدغههای اصلی حاج
نادر درباره جهان اســام بود که البته در حد ایده باقی
نمیگذاشت و برای تحقق آن تالش بسیاری کرد.
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پس معتقد هســتید در مستندسازی یک
انقالب ایجاد کرد؟
در واقع همینطــور بود .نگاه انقالبــی ،نگاه فرامتنی
به مستندســازی داشــت .حرف اصلی او این بود که
در مقابل هجمه رســانهای غرب که تمام شــبکههای
تلویزیونی و تمام رسانههای دنیا در اختیار آنهاست ،باید
رســانهای قوی را بسازیم که از دل آن بچههایی تربیت
شــوند تا بتوانند در مقابل هجمه مقاومت کنند .نگاه
جنسیتی هم به این موضوع نداشتند و اعتقاد داشتند که
در بین خانمها نیز باید نسل دختران انقالبی را تربیت
کنیم تا بتوانند در عرصههای گوناگون فیلمساز باشند.
خیلی دوست داشت بچههای انقالبی و بچههای
با اســتعداد را از میــان این جامعه انتخــاب کند .به
نظرم ،ایشــان در کار هنر خیلی ید طوالیی داشــت
و بســیار ظریف بود .بســیار به موسیقی ،قاببندی و
زیباییشناســی و فرم و دیگر ابعــاد تکنیکی و هنری
کار اهمیت مــیداد .در کارهای ســینمایی خیلی از
کارگردانــان مختلف را در کشــور میشناســیم که
کارهــای زیاد و خوبی کردند؛ ولی آقای طالبزاده در
کار سینمایی به نظرم بینظیری بود .در سریال مسیح
ً
تحقیقات عظیم ،قوی و کار تقریبا بینالمللی داشت.
پایه تمام کارهــای او پژوهش بود .برای ســریال
حضرت مسیح چند سال تحقیقات کرد و اینطور نبود
که یک شب بنشیند و فیلمنامه بنویسد .خیلی روی متن
تأکید داشت ،روی پالن به پالن سکانسها برای خود
پژوهش میکرد و تأثیرگذار بود .حاج نادر تالشش این
بود که کارهایش بعد بینالمللی داشته باشد.
این را به جرئــت میگویم ،حاج نادر آدمی بود که
20ـ 10ســال از زمان خود جلوتر بود .نگاه او خیلی

فراتــر از نگاههایی بود که حتی در عرصه هنر شــاهد
هستیم .بسیاری از مدیران و کسانی که در کنار ایشان
بودند ،متوجه حرفهای او نمیشدند و ده سال بعد به
عمق حرفهای او پی میبردند.
کمتر فیلمســازی را میتوانید پیــدا کنید که این
میزان دغدغهمند باشد .یک روز دست روی معماری
میگذاشــت ،یک روز روی بهره بانکی و ربا دســت
میگذاشــت ،یــک روز دســت روی مباحث علمی
میگذاشت.
هر جایی که ایشــان ورود پیدا میکرد ،حوزههایی
بود که برای او اهمیت داشت و در واقع میتوان گفت،
موتور محرک در حوزههای مهــم بود؛ ولی خیلیها
متوجه نمیشــدند .بعدها به این میرســیدند؛ یعنی
چند ســال بعد میفهمیدند چقدر این بحث نیاز بوده
اســت .همانطور که االن شاهد هســتیم که در شبکه
بانکی بحث ربا چقدر دغدغه ایجاد کرده است و این
موضوعی بود که سالها پیش قبل از اینکه کسی مطرح
کند ،حاج نادر چند برنامه درباره آن ســاخت و اصرار
میکرد فیلمسازان در این حوزه فیلم بسازند .جوانان
زیادی را تربیت کرد و آنها کارهای خوبی در حوزههای
مختلف کردند .این نشان میدهد یک آدم چقدر به روز
اســت و راهبرد دارد و چقدر انسان آیندهنگری است.
ما سالها باید بگذرانیم تا بفهمیم نادر طالبزاده چه
کسی بود و مثل او کم پیدا میشود .شاید هر صد سال
یک نفر مانند او پیدا شود.
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ایــن را بــه دلیل نــوع دغدغههــای او
میگویید یا به علت سواد و معلومات و
تخصصش؟
به دلیل تمامی ابعاد او .آدمی که ابعاد گوناگونی دارد و
این ابعاد به قدری کامل است که حد و حساب ندارد.
در عین اینکه میتوانســت در سطوح باالی مدیریتی
کشــور حضور یابد؛ ولی هیــچگاه دنبال این مباحث
ً
نمیرفت .چون دغدغه او اصال مدیریت نبود .دغدغه
او این بود که بتواند یک کار تأثیرگذار انجام دهد؛ یعنی
خود را پایبند به دفتر و دستک نمیکرد .آدم جهادی بود
که در میدان بود و نه درگیر پســت و مقام و آن چیزی
که برایش بسیار اهمیت داشت ،ترویج و تبیین گفتمان
انقالب اسالمی در ُبعد بینالمللی بود.
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این بیمهریهایی که اشاره کردید ،بیشتر
از طرف همین کســانی بود که پشت میز
مینشستند؟
ً
دقیقا همین است .جالب این است که بسیاری از این
افراد پشت میزنشین کسانی بودند که روزی یا شاگرد
آقای طالبزاده بودند یا به نوعی خود حاج نادر باعث
پیشرفتشــان شــده بود؛ اما متأســفانه همین خوی
پشت میزنشینی باعث میشد تا حتی به همین آدم نیز
بیمهریکنند.
همیشــه حرف او این بود که مــا را درگیر کارهای
بروکراســی نکنید و اجازه دهید ما کار خود را بکنیم؛
یعنی در واقع میگفت شــما خط تدارکات هستید و
ما خط حمله هستیم ،شما باید ما را ساپورت کنید تا
بتوانیمحملهکنیم.

به نظر شــما چطور میشــود کــه نادر
طالبزاده زندگی در غرب را رها میکند
و بر میگردد و به دل خطر میزند؟
اآلن خیلیها میخواهند از ایران بروند و سبک زندگی
آن جا را دوســت دارند؛ اما حاج نــادر به جای اینکه
آن طرف برود ،از آنجا برگشــت .در بحبوحه انقالب
برگشت و زمان جنگ در جبهه حضور داشت .نسبت
به رزمندهها عرق زیادی داشت که در فیلمها و سبک
ً
زندگی ایشان این مورد کامال مشخص است.
همه چیز را داشــت و گذاشت و به ایران برگشت.
همراه انقالب شد و وارد جنگ شد و تا روز آخر جنگ
همراه بود ،جانباز جنگ شــد و کارهای اثرگذاری از
جنگ ساخت و حتی به صورت یک نیروی عادی رفت
و حتی راننده بولدوزر شد .هیچ وقت جنگ را فراموش
نکرد و هیچگاه خصلت بسیجی بودن و سادگی جنگ
را از یــاد نبرد .در عین اینکه آدم مبادی آداب بود؛ ولی
همیشــه فروتنی بچههای جنگ را از خود دور نکرد.
حــاج نادر زندگی خیلیها را عوض کــرد .نگاهها را
عوض میکرد.
از هنرمندانی که اثراتی خلق میکردند که شاید
عدهای ناراحت میشدند یا گالیه میکردند ،ایشان
بــا آغوش باز میگفت به ســمت انقالب برگردند
و برای انقــاب کار کنند .در واقع تالش میکرد تا
بیشــتر جذب کند تا دفع .در طیفهای هنرمندان
میتوانید سؤال کنید که اکثریت چه سلبریتیها و چه
آدمهایی که فیلمها و کارهای آنها ربطی به انقالب
اســامی ندارد ،وقتی با نادر طالــبزاده برخورد
میکردند ،احترام خاصی برای او قائل بودند؛ چون
این آدم محترم بود ،آدمی بود که خدا او را عزیز کرده
بود ،عزتی کــه خدا به آقای طالبزاده داده بود ،من
کمتر در آدمیدیدم .بارها در جاهای مختلف دیدم
که خیلــی مواقع مورد بیمهری قــرار میگرفت و
ً
دقیقا از همــان زمان چنان درها بــرای این آدم باز
میشد که این آدم را از مرتبهای که بود باالتر میبرد
و عزتی به خدا مــیداد که همه تعجب میکردند.
برای پاییــن آوردن او تالش کردند؛ اما باز او باالتر
و باالتر میرفت و این عزت را از خدا داشت .مانند
آنچه اآلن و پس از مرگش شــاهدیم که تکرار شده
با حرفهایی که نمیتواند هیچ چیز در مورد آقای
طالبزاده را زیر سؤال ببرند ،تالش میکنند حاج
ً
نادر را خراب کنند ،اما قطعا مانند همیشــه عزت
ً
او ابدی اســت .در دل خود چیزهایی دارم که اصال
بغض اجازه صحبت نمیدهد .نادر طالبزاده آدم
خاصی بود و یک الگوی تمامعیار در حوزه رسانه،
جبهه فرهنگی و انقالب اسالمی بود که کمتر کسی
میتواند از این آدم به بدی یاد کند .بنابراین به جرئت
معتقدم ایشان سردار جبهه فرهنگی بود.
در بحثهــای سیاســتگذاری کالن محــور
فرهنگی همواره صاحبنظر بود .در همین راستا نیز
کارهای عملی میکرد .مانند افق نو و هالیوودیسم.
عمار را نیز در همین راســتا راهاندازی و پایهگذاری
کرد به عنوان مجموعهای که نخبههای جوان انقالب
وارد این مجموعه شوند و آموزش ببینند و فیلمهایی
را بسازند که متحول کند .در هر صورت ایشان نسلی
را تربیــت کرده که خود آنها اآلن حرفی برای گفتن
دارند.
در نهایت میتوانم بگویم که حاج نادر طالبزاده
آدمی نبود که کپی باشــد .او اصل اســت .بدل ندارد.
حاج نادر از روی چیزی نسخهبرداری نشده است .راه
خود را رفته اســت .مسیر انقالب اسالمی را انتخاب
کرده و همان مســیر را رفته است .در این مسیر هم به
جز دشمن که تکلیفش مشخص است ،از دوست هم
بیمهریهای زیادی دیده اســت ولی هیچ وقت از راه
خود برنگشــت یعنی اگر هر یــک از ما بیمهریها و
اذیتهایی که نادرطالبزاده در تمام این سالها شد را
یک صدم میدیدیم ،از انقالب برمیگشتیم و کاری به
انقالب نداشتیم؛ ولی او همه اینها را به دل و جان خرید
و هیچگاه گالیه نکرد .همیشه مسیر جلوی خود را نگاه
کرد و به دستاندازهای سر راه خود توجه نمیکرد.
البتــه حرفهای گفتنی در مورد حاج نادر بســیار
ً
است ،حرفهای مهمی که قطعا باید زمان داد تا بعدها
به طور مفصل بیان شود.
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میان جمعیتی گم شــده بودم .ســعی کردم
از میان جمعیت راه را پیــدا کنم ،تو را دیدم
ایســتاده بودی دم در .دســتم را گرفتی و مرا
به بیــرون هدایت کردی .دلم میخواســت
همچنان بقیه مســیر را با تو بروم .اما به ناگاه
جمعیتی آمدند و تو را بر روی دستهایشان
گرفتند و با خود بردنــد .از خواب که پریدم،
میدانستم که حکمت خوابم چیست .تو چند
روزی اســت مهمان رفیق شهیدت هستی.
همــان رفیق شــهیدی که از او فقط شــنیده
بودیم .از مردی که هنر برایش مایه تعالی بود.
با هنر به هنر مردان خدا رســیده بود و همین
بود که نامش را سید شهیدان اهل قلم نامیده
بودند.
بــرای ما دهــه شــصتیها از او جز چند
عکس و صدای دلنشــینی که در فیلمهایش
طنینانداز میشد و کتابهایی که جمالتش
دلمان را میبرد ،چیزی نمانده بود .همینها
هم کافی بود تا ما را عاشق راهش کند .جوانی
که با روایت فتحش بیشترین صحنههای دفاع
مقــدس را برایمان به یادگار گذاشــت و ما
ندیده عاشق راه این سید شدیم و برای اینکه
وارد این راه شــویم بر سر مزارش میرفتیم و
با او هم قســم میشدیم که تمام تالشمان را
ً
بکنیم تا یک آوینی دیگر باشیم .اما قطعا این
راه بدون اســتاد و همراه و یار و یاور جادهای
بود که ســرانجامی نداشت ،سراب میشد و
خشــکی .همان جا بود که کسی مثل من از
سید اهل قلم خواست تا یکی چون خودش
نصیبم گرداند تا بــا او و راهنماییهایش این
جاده پر فراز و نشــیب را طــی کنم .چیزی
نگذشت که چون خودش نصیبم کرد.
چون او ،با همان نــگاه مهربان و با همان
نگاه پر صالبت و او تو بودی .تو همان اجابت
دعایی بودی که بر ســر مزار رفیق شــهیدت
کرده بودم .حاال تو اســتاد من شــده بودی و
من که آرزوی شــاگردی رفیق شــهیدت را
داشــتم در کالس درس تو و رو به روی چهره
مهربانت نشســته بودم .نه من ،بلکه بسیاری
از همان بچههای دهه شــصتی سر کالست
نشســته بودیم و مــن خوب میدانســتم تو
همان آرزوی برآوردهشدهای هستی که شهید
آوینی در دامانمان گذاشته بود .سر کالست
با مهربانی و انعطاف با شــاگردانت برخورد
میکردی .اما به موقع هم سختگیریهایت
یقه تنبلیهایمان را میگرفت .همان موقع که
گفتی اگر فیلم نساختید دیگر سر کالس من
نیایید و ما هر کدام با هر چه دم دستمان بود
رفتیم و ســاختیم و خوب میدانستیم که این
جسارت و شجاعت را تو به ما داده بودی.
همان جا ،همــان کالس با همان تشــر
پدرانهات راهمان را مشــخص کردی .حاال
بســیاری از ما اولین فیلممان را ساخته بودیم
و چقدر لذتبخش بود آن زمانی که فیلممان
را میدیــدی و جمالتی بیــان میکردی که
امیدمان را برای ادامه مســیر بیشــتر و بیشتر
میکرد .پس از یک سال و نیم کالس ،دیگر
تو را کمتر میدیدم .اما هر بار که شــاگردت
را در همایشی ،در بزرگداشتی یا در نشستی
میدیــدی بــا مهربانی و ابهت همیشــگی
میپرسیدی فیلم ساختی؟ و اگر ساخته بودم
تمجید و نســاخته بودم تشویق میکردی که
باز باید ســاخت .وقتی مریض میشــدی،
قلبمــان از اینکــه میدید چه قــدر چهره
دوستداشــتنیات نحیف شده ،میگرفت.
هنوز هم عکسهای بیمارســتانت یا دوران
بیمــاریات قلبمان را به درد مــیآورد .ما
شــاگردانت هنوز هم دوســت داریم لبخند
قشــنگت را ببینیــم؛ امــا چه چیــزی از آن
دردناکتر که دو روز قبل از بزرگداشــت روز
معلــم از میانمان رفتــی و دلمان در رفتنت
سوخت.
ایــن بــار اگر شــاگردانت ،همــان دهه
شصتیها دلشــان بخواهد تو را ببینند ،باید
به همان قطعه  29بیایند .همان جایی که پیش
از پیدا کردن تو ،رفیق شــهیدت را نیز آن جا
میدیدند و حاال برای دیدن هر دویتان نیاز
به طی مسیر نبود .هر دو نزدیک هم آرمیدهاید
و هر یک نشانی از دیگری بر سنگ مزار خود
دارید .باز هم دســتمان را رها نکن .معلم
عزیزم حاج نادر طالبزاده؛ روحت شــاد و
راهت سبز.
به قلم ن .الف
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مروری بر تدبیر امام راحل برای استقرار جمهوری اسالمی
تقویم انقالب
مرحله دوم
اولین انتخابات مجلس
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

با توجه به فضای نگرانکنندهای
که گروهکها و دشمنان خارجی
به ویژه آمریکا و انگلیس ایجاد کرده بودند،
مرحله دوم انتخابــات مجلس تاریخ 19
اردیبهشت  1359تعیین شده بود؛ از این
رو بار دیگر بازار رقابتهای انتخاباتی گرم
شد .در این ایام امام خمینی(ره) در پیامها
و بیانات خود بر رعایت مقررات و اجرای
قانون اصرار میورزیدند و متذکر میشدند
که «باید به اشخاصی که احتمال انحراف
در آنــان میرود ،رأی ندهنــد ».امام(ره)
همواره از مردم میخواستند که تحت تأثیر
تبلیغات رســانههای بیگانه قرار نگیرند و
طبق موازین اســامی نمایندگان خود را
انتخاب کنند و میفرمودند« :کســانی را
انتخاب کنید که صد درصد مســلمان و
معتقد به احکام اسالم و متعهد به اجرای
احکام اســام و مخالف بــا مکتبهای
انحرافی و معتقد به جمهوری اســامی
باشــند ».با وجــود تذکــرات حضرت
امام(ره) باز هم اختالفات تکرار میشد؛
برای نمونه ،مهندس مهدی بازرگان که در
مرحلــه اول از حوزه انتخابیــه تهران به
مجلــس راه یافته بود ،طــی اعالمیهای،
حمایت خــود را از گروه مجاهدین خلق
اعالم کــرد .پــس از ایــن موضعگیری
مخالفتها با وی شدت گرفت که قسمت
عمده ایــن مخالفتها از ســوی جریان
اسالمی بود .مهندس بازرگان در پیام خود
ً
تلویحــا میپذیرد که این گــروه عقاید و
نظرات التقاطی دارد و میآورد« :این آقایان
دارای افکار التقاطی باشــند یا نباشند ،به
عهده خودشان است و هم به عهده کسانی
است که نوشتجات آنان را مطالعه کردهاند
و به نکات التقاطی برخورد نمودهاند الزم
اســت بیایند و برای مردم روشــن کنند.
متأســفانه از دیر زمانی این رسم پیدا شده
است که اشخاص یا گروهها و حتی بعضی
از آقایان اصول و نظراتی از مارکسیسم را
پیروی و اجرا نموده ،آنها را به لباس اسالم
درمیآورند».
با وجود این کشــمکشها مرحله دوم
انتخابــات در وقت مقرر برگزار شــد و
 137نماینده دیگر موفق شــدند به اولین
دوره مجلس راه یابند که بیشــتر منتخبان
از طــرف جریــان و گروههای سیاســی
وفادار بــه انقالب و خط امــام بودند .به
عبارتی ترکیب سیاســی نماینــدگان به
حزب جمهوری اســامی تعلق داشت.
با اعــام نتایج ،مخالفتهــا باال گرفت
و گروههای دیگر آنهــا را به اعمال نظر و
تقلــب در انتخابات متهــم کردند؛ برای
نمونــه 13 ،نفر در تهران انتخاب شــدند
از حزب ملت  ،جاما و جنبش مســلمانان
مبارز نیز به جز کاظم ســامی کسی دیگر
به مجلس راه نیافت یا مســعود رجوی با
وجود حمایت مهندس بازرگان از ورود به
مجلس باز ماند.سازمان منافقین خلق به
انتخابات اعتراض کرد و حتی مدعی شد
در حوزه مسجدسلیمان که تنها حوزه موفق
این گروه بود ،یکــی از هواداران این گروه
انتخاب شد؛ اما کمیسیون انتخاباتی او را
نپذیرفت و تأیید نکــرد .داریوش فروهر،
رهبر حزب ملت در اعتراض از ســمت
وزارت کار اســتعفا داد و نتایج انتخابات
را زیر ســؤال برد .مسعود رجوی هم یک
روز پــس از انتخابات بــا بنیصدر دیدار
و اعتراض خود را بــه وی منعکس کرد.
بنیصدر هم به عنوان رئیسجمهور موضع
گرفت .با وجود اینکه با انتخابات مرحله
دوم  234نماینده معرفی شدند و مجلس
رسمیتیافت؛ اما کشمکشها همچنان
جریان داشت.

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

مدیریت صحیح انقالب و متناســب با وضعیت
پیشرو ،یکی از ویژگیهای نابی بود که در دوران
حکمرانی حضرت امام(ره) به عاملی برای ثبات
و اســتقرار جمهوری اسالمی بدل شــد .در این
مســیر تأکید بر حاکمیت قانون یکی از مهمترین
تشــخیصهایی بود که به اولویت امام بدل شــد.
تعیین شورای انقالب و پس از آن دولت موقت از
اولین گامهای مهم حضرت امام برای تحقق قانون
در کشوری انقالب زده بود.
روح تحقق قانــون و قانونگرایــی را میتوان
در تالش و تأکید حضرت امــام(ره) بر برگزاری
همهپرســی قانــون اساســی در کمتــر از دو ماه
از پیــروزی انقالب اســامی نیز مشــاهده کرد.
امام(ره) میخواستند آنچه در شعارهای ملت در
راهپیماییهای میلیونی علیه رژیم پهلوی بازتاب
داشــته و مطالبه اکثریت ملت ایران بود ،جایگاه
قانونی یافته و فرآیندی قانونی یابد .به همین دلیل بر
برگزاری همهپرسی تأکید ورزید .بالفاصله پس از
برگزاری همهپرسی جمهوری اسالمی ،حضرت
امام بر تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی
پافشــاری کردند و در ادامه بر شــکلگیری قوای
قانونی کشور از طریق اجرای قانون اساسی تأکید
ورزیدند.
با آغاز به کار اولین دولت جمهوری اســامی
و مجلس شورای اســامی ،حضرت امام(ره) از
همه مسئوالن کشــور خواستند تا در مسیر تحقق
قانون اساسی تالش کنند .ایشان در مراسم افتتاحیه
اولین دوره مجلس شورای اسالمی بهطور خاص
س خواستند« :همه روی قانون
از نمایندگان مجل 
عمل بکننــد .این قانونی که ملت برایش رأی داده
اســت .همین رأی نداده اســت که توی طاقچه
بگذاریــد و کاری به آن نداشــته باشــید ،بروید
مشغول کار خودتان بشوید .این قانون باید دست
همه باشد و همه حدود را قانون معین بکند .قانون
بــرای مجلس حدود معین کرده اســت ،تخلف

از این حدود نشــود .بــرای رئیسجمهور تحدید
کرده ،حــدود قرار داده ،او هم تخلف نکند .برای
نخســتوزیر و امثال اینها و دولتها حدود معین
کرده .آنها هم نباید خارج بشــوند .هر که خارج
بشود از حدود ،باید این را تنبه بدهند ،هدایت کنند
آن را.»( )1359/3/4
حضرت امــام(ره) به خوبی میدانســتند که
نظامی نوپا هنــوز در مرحله اجرا با مشــکالت
متعــددی مواجه خواهــد بــود و تعریف حدود
وظایف و اختیارات دستگاههای مختلف در عمل
با همپوشــانیهایی همراه اســت که میتواند به
اختالف و درگیری و تنش بینجامد؛ بنابراین تالش
میکردند همه مجموعههای نظام را که حیاتشان
برای بقا و تداوم نظام جمهوری اسالمی ضروری
بــود ،به مدارا با یکدیگر و عمــل به قانون دعوت
کنند .قانونی که هنوز بخش عمدهای از آن نوشته
نشده بود و این وظیفه مجلس شورای اسالمی نوپا
بود که مبتنی بر قانون اساسی ،قوانین جزئی هر یک
از دستگاهها را تدوین و تصویب کند.
در همین شرایط ،سال  1359مملو از تنشهای
ایجاد شده بین مجموعههایی است که هر یک برای
خود اختیاراتی قائلند و مرزهای اختیاراتشــان
هنوز متداخل ،محل اختالف ،مبهم و ناپیداست.
در این شــرایط حضرت امام(ره) تالش دارند تا
قانون را به مثابه فصلالخطاب در جامعه جا بیندازد
و همــه را به رعایت آن دعوت کند .در همین ایام،

دهلیز

بحرین جدا مانده!
مروری بر مفاسد دربار دیکتاتوری پهلوی
یکی از مصائب حاکمیت پهلوی بر
ایــران زمین ،ناتوانــی آنها در حفظ
مرزهای جغرافیایی و جدایی بخشی از خاک
ایران از سوی بیگانگان بود .اوج این خیانت را
میتوان در جدایی بحرین مشــاهده کرد .این
جزیره نفتخیز خلیجفــارس قرنها به ایران
تعلق داشــت؛ اما در زمان قاجار ،انگلســتان
استعمارگر در نقاط گوناگون خاورمیانه استقرار
یافته و از جمله بحریــن را بهصورت پایگاهی
برای خود درآورد و شــیوخی را دست نشانده
خود و حاکم این جزیره کــرد .همواره دولت
ایــران ،بحریــن را قســمتی از خــاک خود
میدانست و در تقسیمبندی مملکتی هم استان
چهاردهم به حساب میآمد و درصدد بود تا در
ً
فرصت مناسب عمال حاکمیت خود را استقرار
بخشــد .در حالی که انگلیسیها در پایان دهه
 1340قدرت خود را در خلیجفارس رو به افول
میدیدند ،تصمیم به اعالم اســتقالل بحرین
گرفتند که در این میان شاه دستنشانده پهلوی
به جای تأکید بر حفظ خاک وطن ،برای کسب
رضایت اربابان انگلیسیاش ،به جدایی بحرین
حکم داد .دکتر سیدجاللالدین مدنی در جلد
دوم کتــاب «تاریخ سیاســی معاصــر ایران»
مینویسد« :شاه برای زمینهسازی در تحقق این
هــدف در دی مــاه  ۱۳۴۷طــی کنفرانســی
مطبوعاتــی در دهلینو گفت« :گرفتن و حفظ
کردن سرزمینی که مردم آن با شما ضدیت داشته
باشــند ،چه فایــدهای دارد .چون این اشــغال
محسوب میشود و ما برای نجات بحرین هرگز
به زور متوسل نخواهیم شــد ».بعد از این نیز

مذاکرات برای شــکل قانونی جدایی بحرین
ادامه یافت؛ به صورتی که هویدا ،نخستوزیر
وقت گفت« :مصالح عالیه ملت ایران بیش از
هر چیز و سرنوشت ما و برادران مسلمان ما در
آن سوی خلیجفارس ایجاب میکرد که از هیچ
اقدامی برای دفاع در برابر اســتعمار فروگذار
نشــود .تجزیه بحرین مظهر بارزی از سیاست
مستقل ماســت »...به همین دلیل طی توافقی
ایران پذیرفت که با دخالت دبیرکل سازمان ملل
نظر مردم بحرین استعالم و طبق آن عمل شود.
از جانب دبیرکل سازمان ملل برابر راهنمایی و
خواست دولت انگلستان نمایندهای به بحرین
اعزام شد و گزارش کار که پیشبینی میشد و
قطعی بود که بر جدایی بحرین استوار است ،با
قطعنامه شــورای امنیت به دولت ایران تسلیم
شد .مجلس شــورا نیز با اکثریت  ۱۸۷رأی از
 ۱۹۱نفــر نماینــدگان حاضــر کــه جملگی
دستنشــاندههای دربار بودند نــه نمایندگان
واقعی مردم ،بر این جدایی صحه گذاشــت و
مجلس سنا نیز به اتفاق آرا این گزارش را در ۲۸
اردیبهشت  ۱۳۴۹تصویب کرد.

فرماندهان نیروهای سهگانه ارتش روز سوم مرداد
 1359با امامخمینی(ره) در جماران دیدار کردند.
در این دیدار امام خواهان عمل کردن همه نهادها و
اشخاص به وظایف قانونی خود و مداخله نکردن
در امور یکدیگر شــدند و فرمودند« :قانون برای
همه وظیفه معین کرده ،اگر یکی دســت از قانون
بردارد وبخواهد دخالت دیگری بکند ،بر خالف
شــرع عمل کرده .باید هر کس همان کاری ،آقای
رئیسجمهور همــان کاری که برایش معین کرده
است قانون ،همان کار مهمی که برای او قرار داده،
آن کار راخــوب انجا مبدهد .مجلس آن وظایفی
را که قانــون برایش معینکرده همان رادرســت
بکند ،دیگر مجلــس دخالت نکند در اجرا،و قوه
مجریه درقوه مقننــه و هر دو در قوه قضائیه .قوای
قضایی سر جای خودشان کار قضاییشان را انجام
بدهند و این کار مهمی است .قوای مقننه باید کار
تقنینشــان را انجام بدهند واینکار مهمی است.
دولت مجری اســت؛ باید کار خــودش را انجام
بدهد و آن هم کارمهمی اســت .ارتش باید کار
خودش را انجام بدهــدبه آن حدودیکه موظف
است و این کار مهم است .اگر بنا باشد هر کدام در
کار دیگر دخالت بکنند که این مملکت نمیشود.
یک بازاری بیایددر ارتش دخالت بکند ،این مثل
این است که یک بازاریبیاید د ر فتوا دخالت بکند،
خوب نمیشــود اینکه ارتش بیایددر فتوا دخالت
بکنــد ،اهل فتوا بیایند در ارتــش دخالت بکنند؛

اینمعنایش این است که هیچ کدام کار خودشان را
نمیتوانندانجامبدهند.»()1359/5/3
طبیعــی بود که پــس از آغاز بــه کار مجلس،
زمان برای تشــکیل کابینه اصلــی رئیسجمهور
فرا رسیده باشــد .در این میان ،چگونگی انتخاب
نخستوزیر از جانب رئیسجمهور ،خود موجباتی
از سوءتفاهمات را فراهم کرد .در  31تیرماه 1359
مراسم تحلیف ابوالحســن بنیصدر در مجلس
شورای اســامی برگزار شــد و از آن پس مسئله
انتخاب نخســتوزیر کلید خــورد که تفاهم بین
اکثریــت مجلس و رئیسجمهور به درازا کشــید
و بر ســر گزینههای مطرح ،از جمله جاللالدین
فارســی و مصطفی میرسلیم توافق حاصل نشد و
کار به تشــکیل هیئت حل اختالف انجامید .این
هیئت مأمور بررسی وضع چهارده نفر از داوطلبان
پست نخستوزیری بود که در نهایت به محمدعلی
رجایی رســید و با وجود اکراه بنیصدر ،رجایی با
رأی مجلس به عنوان نخســتوزیر معرفی شــد.
بنیصــدر در همیــن حین در روزنامــه «انقالب
اسالمی» علیه مخالفان خود موضعگیری میکرد
و بر اختالفات میافزود.
حضرت امام اما در این میان با دعوت به رعایت
قانون ،بر حــل اختالفات از طریق مدارا و برادری
تأکید داشــتند و خود از دخالت مســتقیم در امور
پرهیــز میکردند .برای نمونه ،وقتــی قرار بود در
کمیته حل اختالف مجلس و رئیسجمهور ،امام
نیز نمایندهای داشته باشند ،ایشان نپذیرفتند و کار
را به خودشــان واگذار کردند .در این میان ،ایشان
همچنان نقش هدایتگری خود را تداوم بخشیدند
و بر رعایت قانون تأکیدداشتند .از جمله در دیدار با
اقشار مردم فرمودند« :همه نهادها هم باید خودشان
مقررات را به طوری که در هر نهادی مقررات هست
عمل بکنند و خالف مقررات ،خالف شرع است،
نباید عمل بکنند .و هیچ طایفهای و هیچ نهادی در
نهاد دیگری نباید دخالت بکند)1359/5/7(».
با تشــکیل مجلس و دولت گامهای مهمی در
مسیر استقرار جمهوری اسالمی برداشته شد ،اما
کشور هنوز آنچنان آشفته بود که حضرت امام برای
ایجاد ثبات در آن بر قانون تأکید ورزید .به واقع آنچه
در سالهای  1358و  1359گذشته ،سرآغاز تالش
امامی(ره) برای استقرار قانون بود.

حافظه

تزار گروزنی
نگاهی به حکمرانی ایوان چهارم واسیلیویچ در امپراتوری روسیه
شکلگیری امپراتوری بزرگ روسیه به
قرن شانزدهم میالدی بر میگردد که
تزارهای روســی تالش کردنــد ضمن تثبیت
مرزهای جغرافیایی روسیه ،آن را گسترش داده و
ســرزمینهایی نو در مرزهای آسیایی خود در
سیبری گسترش دهند.
در این زمان بود که نوبت به حکمرانی ایوان
چهارم واسیلیویچ رسیده بود .او در سال ۱۵۳۳
به شــاهزادگی اعظم مسکو رســید .در زبان
روسی به او لقب «گروزنی» دادهاند که به معنای
توانایی قدرت و بیرحم اســت و در فارســی
امروز آن را «مخوف» ترجمه کردهاند.
او در  ۱۶ســالگی با لقب تــزار حکومت
بر شاهزادهنشــین مســکو و قلمرو آن روزگار
روسیه را دســت گرفت .وی خود را جانشین
امپراتورهای بیزانس میدانســت که یک سده
پیش به دست امپراتوری عثمانی منقرض شده
بود .ایوان چهارم میخواست کشورش را از زیر
سایه اشغال مغولها که موجب عقبماندگی
روســیه شــده بود ،بیــرون آورده و به ســطح
کشورهای غربی برســاند؛ اما تا زمان مرگش
موفق نشد روسیه را به کشوری پیشرفته تبدیل
کند .ایوان چهارم در چندین نبرد تاتارهای ولگا
را شکست داد و شهرهای قازان و آستراخان را
به خاک روسیه ضمیمه کرد و مرزهای خود را
تا ساحل دریای خزر جلو برد .اما آنچه موجب
شــد تا نامش به عنوان یکی از ســفاکان تاریخ
ثبت شود ،تندخویی و آتشــینمزاجی او بود.
او گاهی فقط در یک لحظه از شــدت خشم از
خود بیخود میشد و به قول یکی از درباریانش

«مثل اســب ،کف بر دهان میآورد ».بلندقد و
تنومنــد و قویبنیه بود و ظاهــری هراسانگیز
داشــت .از خونریزی ابایی نداشــت و رحم و
گذشت را نشانه بالهت و ضعف میپنداشت.
البته در سرزمین نیمهبدوی روسیه قانون جنگل
(تنازع بقا) حکمفرما بود و او یا باید میکشت یا
کشته میشد .این واقعیت را هم نمیتوان انکار
ً
کرد که او اگر نه دیوانه ،حتما مردی نامتعادل و
«وحشی» بود .برای نمونه ،زمانی که  ۱۳سال
داشت ،یکی از نجبای مسکو را دستبسته در
قفس سگهای گرسنه انداخت و مرگ دردناک
او را با لذت تا انتها تماشــا کرد .یا در سالهای
آخر عمر «یک روز همسر پسر دوم خود ایوان
را در جامهای دید که به نظرش جلف آمد .تزار
آن زن را مالمت کرد و کتک زد .زن حامله بود
و ســقط جنین کرد .شاهزاده ایوان پدرش را به
سبب این رفتار ســرزنش کرد .تزار ،در حالت
خشمی ناگهانی ،با عصای شاهی که در دست
داشت بر ســر او کوفت و شاهزاده ایوان از این
ضربه جان سپرد ».ایوان چهارم به شدت دینی
بود و از طرفداران کلیسای کاتولیک بود و دستور
داد مخالفان را در استخری از آب یخ بریزند تا
همه آنها کشته شــوند .او از اواسط سلطنتش
به دلیل خیانت بخشــی از اشراف روسیه که به
«بویار» معروف بودند ،دچار بدبینی شــد و به
قتل و کشتار آنها دســت زد .او  ۱۲۰۰۰نفر از
بویارها را از بین برد و زمینهای آنها را تصاحب
کرد .همچنین دستور داد اهالی شهر «نووگورد»
در شمال مســکو را که شورش کرده بودند ،در
رودخانه غرق کنند.

نسبتسنجی میان جریانهای سیاسی و مسائل انقالب اسالمی ۳-

گونهشناسی جریانهای سیاسی
ســبب ماهیت پراتیــک و عملگرایانهاش ،نگاه
ترمیدوریاش تعدیل شــدهتر از جریان نخست
است.
3ـ جریان احیاگرا :جریانی است که اگرچه نگاه
تکاملی نسبت به انقالب اسالمی دارد ،اما نگاه و
تحلیل آن نسبت به وضعیت کشور ،غیرواقعبینانه
است و سویههای ضدساختاری دارد .این جریان
ً
کامال درونگرا میاندیشــد و میتوان ادعا کرد،
نقش و جایگاهی بــرای ظرفیتهای خارجی به
منظور حل مسائل کشور قائل نیست.
4ـ جریان استحکامگرا :جریانی است که ضمن
داشــتن نگاه تکاملی به ماهیــت و آینده انقالب
اســامی ،قرائت و تحلیلی آرمانگرایانه توأم با
واقعبینی از وضعیت کنونی کشور دارد .در ارتباط
با راهحل مسائل کشور و شیوه برونرفت از آنها نیز
رویکردی تلفیقی دارد؛ درونزا و بروننگر است؛
یعنی اگرچه اولویت را بــه ظرفیتهای داخلی
میدهد ،اما نافی و منکر استفاده از ظرفیتهای
خارجی نیست .در ادامه هر یک از این جریانها
را بیشتر معرفی میکنیم.

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی

در تالش برای ارائ ه یک جریانشناســی سیاسی
نویــن بر مبنای نســبت نخبــگان و جریانهای
سیاســی با انقالب اســامی و مســائل کشور،
تالش شــد دو ضابط ه یا مبنای کلی ارائه شــود؛
نوع نگاه نخبگان و جریانهای سیاسی نسبت به
انقالب اســامی و آینده آن و نوع راهحل و شیوه
مدنظر آنها برای حل مســائل کشور و برونرفت
از شــرایط موجود .براساس ضابط ه اول با دو نوع
جریان سیاســی ترمیدوری و تکاملی مواجهیم و
براساس ضابط ه دوم ،با دو جریان کالن یا دو قطب
ناهمنام مواجهیم؛ جریانی که راهحل مشکالت
کشور را در اتکا به ظرفیتهای درونزای داخلی
جســتوجو میکند و جریان دیگری که راهحل
را در بیــرون از مرزها و با خوشبینی و اعتماد به
ظرفیتهای خارجی میبیند .بر مبنای این چهار
مؤلفــه ،میتوانیــم چهار جریان سیاســی را در
وضعیت کنونی کشور از هم تفکیک کنیم.

B

جریان تغییرگرا

این جریان در بررسی مشکالت موجود کشور و
ارائ ه راهحل برای آنها ،مســائل سیاست و روابط
خارجی را علتالعلل مشکالت کشور میداند
ً
و از اینرو ،با نگاهی کامال برونگرایانه ،خواهان
حل گرههای موجود در سیاست خارجی کشور
بوده و به زعم خود ،خواهان پرهیز از هرگونه تنش
است .از این دیدگاه ،جمهوری اسالمی برای حل
و رفع چالشها و مســائل سیاست خارجی و به
تبع آن ،گرهگشــایی از وضعیت اقتصادی کشور،
چارهای جز حل مسئله با آمریکا ندارد و البته در
این زمینه معتقد اســت ،جمهوری اسالمی باید
برساختهها و شرایط طرف مقابل را بپذیرد.
در همین راســتا باید گفت ،اصل دیدگاه آنها
بر این محور میچرخد که برای حل مشــکالت
اقتصــادی باید وضعیت روابط خارجی کشــور
به ســامان برســد و الزم ه تنظیم روابط خارجی
کشــور ،پرهیز از هر نوع سیاست و رفتاری است
که بــا منافع و مالحظــات قدرتهــای بزرگ
تصادم پیدا میکند؛ به همین دلیل طرفداران این
جریان ،عدول از شعارها ،داعیهها و سیاستهای

B

گونهشناسی چهار جریان

1ـ جریان تغییرگرا :جریانی اســت که نسبت به
ماهیت و آینده انقالب اســامی نگاه ترمیدوری
دارد و بــا ارائ ه روایتــی تحریفآمیز از وضعیت
کنونی کشــور ،برای مشــکالت و مسائل کشور
راهحلی برونگرایانه ارائه میکند.
2ـ جریــان ادغامگرا :جریانی اســت که همانند
جریان اول ،نســبت به ماهیــت و آینده انقالب
اســامی نگاه ترمیــدوری دارد و روایــت آن از
وضعیت کنونی کشــور نیز تحریفآمیز اســت.
راهحل مدنظر آن برای حل مسائل کشور نیز مبتنی
بر اولویتبخشی به ظرفیتهای بیرونی است .با
این حال ،تفاوت آن با جریان نخســت در میزان
و شدت کمتر تحریف و همچنین ،غلظت کمتر
نگاه ترمیدوری آنها نســبت به انقالب اسالمی
ً
است .در همین راســتا ،آنها کامال هم برونگرا
نیســتند و نیمنگاهــی به ظرفیتهــای داخلی
دارند(هرچند جزئی) .در واقع ،این جریان اگرچه
نگاه ترمیدوری به انقالب اســامی دارد ،اما به

استکبارستیزانه و انقالبی نظام را تجویز میکنند.
بنابرایــن ،منظور از تغییرگرایان در اینجا جریانی
است که چار ه کار مشــکالت کشور را در ادغام
در نظام جهانی ســرمایهداری و پذیرش الزامات
رفتاری متناسب با آنها میدانند؛ یعنی تغییرگرایی
آنها معطوف به تغییر ســیرت انقالب اســامی
اســت .بر همین اســاس ،این جریان را میتوان
برونگرا و ترمیدوری دانست.
مفروض اساســی تغییرگرایان این اســت که
جمهوری اسالمی اکنون بر سر یک دو راهی قرار
دارد که یک مسیر آن ؛ پذیرش تغییرات رفتاری،
کنار آمــدن با نظام جهانــی و در نتیجه بهرهمند
شــدن از امکانات و مزایای مترتب بر این امر که
همان سرمایهگذاری خارجی ،دسترسی به سیستم
اقتصاد بازار آزاد و توسعه اقتصادی است و مسیر
دیگــر آن عبارت اســت از پایبندی به شــعارها
و داعیههایــی که جمهوری اســامی از ابتدای
تشکیل و اســتقرار خود بر آنها پایبند بوده و البته
مانعی برای تعامل سازنده با دنیا و بهرهبرداری از
امکانات نظام بینالملل است که نتیجه آن تداوم
عد م توسعهیافتگی اقتصادی ایران است .جریان
تغییرگرا  ،نسخه نخست را تجویز میکند و آن را
مطلوب خود میداند .با وجود آنکه تغییرگرایان
رســمیت چندانی ندارند ،اما در حاشیه جریان
اصالحطلبی فعال بوده و حتی در مقاطعی نفوذ و
تعیینکنندگی باالیی در این جریان داشتهاند.

B

دالهای گفتمانی تغییرگرایان

متأثر از گزاره بنیادینی که تغییرگرایان به آن معتقد
هستند ،دالها و عناصر گفتمانی آنها در وضعیت
کنونی عبارتند از:
1ـ بینالمللی کردن ایــران؛ دال مرکزی گفتمان
تغییرگرایان و هدف نهایی آنها ،بینالمللی کردن
ایران به معنای هماهنگسازی سیاست ،اقتصاد
و فرهنگ کشــور با اســتانداردهای به اصطالح
جهانی است .درواقع ،تغییرگرایان درصدد هستند
سیاستها و رفتارهای نظام را براساس معیارهای
جهانی تعریف کننــد .بنابراین ،بــه همراهی و
هماهنگی کامل بــا آنچه از غرب میآید ،معتقد
هستند.
2ـ نگاه به بیرون؛ متأثــر از درک بنیادی و هدف
نهایی تغییرگرایان ،ارتباط با جهان توســعهیافته،

شرط الزم و کافی توسعه تلقی میشود و از اینرو،
چارهکار توسعه کشور را بینالمللگرایی و نگاه
به بیرون میدانند .به عبارتی ،چون اینان ،جهانی
شدن و ارتباط با نظام بینالملل(کشورهای غربی)
را یکسره فرصت تلقی میکنند و معتقدند پذیرش
الزامات جهانی شــدن و سیاستگذاری و رفتار
بر مبنای ایــن الزامات نه یک انتخاب و گزینش،
بلکه جبر و تحمیلی است که شرایط موجود بر ما
بار میکند ،بنابراین ،چار ه توسعه کشور را نیز در
پذیرش نسخههای بیرونی و استفاده حداکثری از
ظرفیتهای خارجی میدانند.
3ـ ایدئولوژیزدایی از حوزه سیاســتگذاری و
رفتار؛ زدودن و کنار گذاشتن داعیهها و گزارههای
ایدئولوژیکــی از ســوی جمهوری اســامی و
تبدیــل کردن آن به یک دولــت عرفی که همانند
سایر کشــورها براســاس منطق محاسبه سود و
زیان رفتار کند ،از آن روی از ســوی این گفتمان
و جریان مطرح میشــود که تأکید بر گزارههای
ایدئولوژیکی و ارزشــی را مانعی برای ارتباطات
گســترده بینالمللی و به تبع آن توســعه کشــور
ارزیابی میکنند .به عبارتــی ،این جریان فاصله
میان توانمندیها با داعیهها و شعارهای ارزشیـ
ایدئولوژیــک را زیاد دانســته و بــه پرکردن این
شکاف ،از طریق کاستن و بلکه عدول از شعارها و
مواضع ایدئولوژیک نظام معتقد است.
4ـ تنشزدایی و اعتمادسازی؛ استدالل محوری
اینها این است که برای رشد و توسعه اقتصادی
کشور ،باید به مدارهای توسعه جهانی وصل بود.
برهمین اساس ،معتقدند سیاست باید متناسب
با الزامات اقتصاد حرکت کند و در شــرایطی که
ما نیازمند اســتفاده از امکانات خارجی هستیم،
باید از بســیاری از رفتارهای سیاسی  ،که به زعم
اینها  ،سبب تنشآفرینی در سطح نظام بینالملل
میشــود  ،پرهیز کرد .برهمین اساس ،اینها در
مقابل خواســتههای بیگانگان مانند تحدید توان
دفاعیـ موشکی کشــور ،تحدید نفوذ منطقهای
ایران و ...نه تنها واکنشــی نشان نمیدهند ،بلکه
موافق هم هســتند و حتی تــاش میکنند میان
منافع و معیشت مردم با تقویت توان دفاعی کشور
یا سیاســتهای منطقهای دوگانهسازی کنند .در
شمارههای آتی از این منظر سایر جریانهای اشاره
شده را ارزیابی خواهیم کرد.

تبیین

آفاق

جنگ روایتها و جهاد تبیینـ2
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معناشناسی

امیر قلیزاده
کارشناس

هدف سلســله مقاالت جدید این ســتون،
واکاوی ابعاد و زوایای گوناگون «جهاد تبیین»
مطروحه از ســوی رهبر معظم انقالب است؛
بنابراین ،پیش از هر توضیح و تفسیری درباره
این بحــث ،ضــرورت دارد در زمینه مفاهیم
اولیه جهاد تبیین تأملی نظری داشــته باشیم و
بنای سلســله مباحث علمی آتــی این وجیزه
را بر این معناشناســی اســتوار کنیم .انقالب
اسالمی برای به ثمر رســاندن یک نظام نوین
کــه ارزشهای متعالی و مترقی دارد ،شــکل
گرفت.
ً
طبعا  ،این انقالب شــکوهمند ،متناسب با
این ارزشها اهدافــی را دنبال میکند و برای
دســتیابی به این اهداف متعالی از راهبردها،
جهتگیریهــا و سیاســتهای خاصی نیز
بهرهمند میشود .البته از منظر انسانشناختی،
زندگی انسان مجموع ه همین تالشها و تقال
کردنها برای رسیدن به اهداف است و معنای
شعار مشهور «ان الحیاة عقیدة و جهاد» ،چیزی
جز این نیست.
رهبر معظم انقالب در ســال  1370جهاد
را این گونه معنا میکنند« :جهاد با شمشــیر و
تفنگ که نیســت؛ هر تالش شــما یک جهاد
اســت .جهاد ،یعنی مجاهدت کردن و تالش
کردن .زندگی ،یعنــی اینکه ما این هدفها را
ترســیم کنیم و ارزشهایی را که برای ما عزیز
و محترم است ،مشخص کنیم و بعد با هم ه قوا

ً
بکوشیم؛ اصال زندگی جز این معنی ندارد».
همچنیــن رهبر معظم انقالب در شــروع
درس خارج فقه خودشان در سال  1373جهاد
را اینطور به تصویر میکشند:
«جهاد ،آن عرض عریض و آن عمل شامل
و عام و نافع تمام نشــدنی است که در انواع و
اشکال مختلف تحقق پیدا میکند .ما در اول
«کتاب جهــاد» عرض کردیم که معیار جهاد،
شمشــیر و میدان جنگ نیست .معیار جهاد،
همان چیزی اســت که امروز در زبان فارسى
مــا در کلمه «مبارزه» وجــود دارد .فالنی آدم
مبارزی اســت؛ فالنی آدم مبارزی نیســت.
نویسنده مبارز؛ نویسنده غیرمبارز .عالم مبارز؛
عالم غیرمبارز .دانشجوی مبارز و طلبه مبارز؛
دانشــجوی غیرمبارز و طلبه غیرمبارز .جامعه
مبــارز و جامعه غیرمبارز .پــس ،جهاد یعنی
«مبارزه»».
از منظر و اندیشه رهبر معظم انقالب ،تبیین
نیز به عنــوان واژه دوم ترکیب «جهاد تبیین»،
ریش ه دینی دارد و در آیین نورانی اسالم جایگاه
ویــ ژهای دارد؛ به گونهای که قرآن« ،تبیان لکل
شی» است و از رســاالت انبیاء و اولیاء الهی
تبیین حقایق عالمین است.
رهبر حکیم انقالب در این باره میفرمایند:
«تفکــر اســامی تبیین اســت .فانما علیک
البالغ؛(که خداونــد در قران کریم) به پیغمبر
خدا میگوید وظیف ه تو رساندن است ،حرف را
باید برسانی .باید تبیین کنید؛ حرفهایتان را،
نظراتتان را بگویید؛ در مسائل مهم کشور؛ در
مسئل ه اقتصاد مقاومتی تبیین کنید».

هجمه تحریف

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

«تحریف» از روشهای دستکاری
خبــر و واقعیت اســت کــه امروزه
بازیگــران جنگ روانی و شــناختی برای نفوذ
ادراکی به صورت وسیع علیه انقالب اسالمی
استفاده میکنند .این روش میتواند جای شهید
ض کند.
و جالد را عو 
ً
معمــوال در تحریف یک خبر و واقعه ســه
اقــدام پیوســتاری در زنجیره انتقــال صورت
میگیرد :ابتدا بسیاری از جزئیات خبر یا حادثه
حذف میشــود .سپس هر بار که چنین خبری
نقل میشــود ،میزان جزئیــات آن (هر چند با
کندی) ،کاهش مییابد .سپس تحریفکنندگان
همزمان تالش میکنند شاخ و برگهایی را به
خبر اضافه کنند و در نهایت با هنرمندی کاری
میکنند که مخاطب با ســهولت و ســرعت
بیشتری آن را جذب کند و بپذیرد.
گاهی اوقــات در نبرد شــناختی صاحبان
رسانههایی ،نظیر شبکه من و تو ،ایران اینترنشنال
و بیبیســی برای تحریف اصل یک واقعیتی
مانند دیکتاتوری رضاشــاه و محمدرضاشاه،
غیرمردمی بودن ،سرکوبگری و خیانت آنها و...
دســت به بازخوانی مجدد آن میزنند ،منتهی
بازخوانی و کنار هم قراردادن ریز اطالعاتی که
مخاطب احســاس کند «عجب! اینها آدمهای
بدی هم نبودند ،اوضــاع بدی نبوده؛ پس چرا

انقالب شد؟»
ترفند تقطیع شــیوه دیگــر تحریف حقایق
است .برای نمونه ،در تحریف خاندان پهلوی
بدون آنکه تصویری از استبداد آنها نشان دهد ،یا
فقر قاطبه مردم را روایت کنند ،با بازنشر قطعات
تقطیعشــده از فیلمهای رنگی و گزارشهای
ســالهای پیش از انقالب سعی میکنند رفاه،
آرامش و پیشرفت را برای آن دوران القا کنند!
گاهی تحریف ،در قالب نفی ظاهر میشود؛
یعنی تحریفکننده آنچه در واقعیت وجود دارد،
نفــی میکند و منکر آنها میشــود و برعکس
آنچــه در آن واقعه وجود ندارد ،ادعا میشــود
كــه وجود دارد .یــا برخی مواقــع تحریف از
طریق ایجاد تغییراتی در کلمات یا دســتکاری
در بیانات شــخصیتی انجام میشود! در همین
راستا ،یکی از ظریفترین روشهای تحریف،
«تحریف کلمه از موضع خودش اســت» ،در
این روش جمله یا کلمهای از بیان شــخصیتی
عوض نمیشود ،اما موضعش با تحریف تغییر
مییابد! وقتی ســخنرانی نقل قولی از اندیشه
نادرستی را شرح میدهند تا سپس آن را نقد و
رد کنند ،تحریفکنندگان با برداشتن آن «نقل و
قول» از موضع اصلیاش ،به مخاطب اینگونه
القا میکنند که گویی ،این نقل و قول نظر خود
آن شخص است! یکی از نمونههای تحریف از
این نوع ،تحریف بیانات شهید آیتالله بهشتی
است که در آن تحریفگران ،آن بخش از بیانات
ایشان را که ادعای دیگران را در باره آزادی نقل
کرده بودند ،منتشر کرده؛ ولی بخشهای رد و
نقد آن را حذف کردند.
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سیاستنامه
ی ـ ۳۰
سیدمحمدکاظم یزد 

درسهایمشروطه
و آینده انقالب
فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حرکتهــای اجتماعــی بــزرگ در کنار
چالشها ،از نقاط قوتهایی نیز برخوردار
اســت که بررســی آنها واجــد درسهای
آموزنده اســت .انقالب مشروطه مصداق
اتــم این موضوع اســت .درسآمــوزی از
مشروطه از نظر زمینههای اجتماعی نهضت،
مردمشناســی و جریانشناســی مشروطه،
مداخله بیگانگان در امور داخلی یک ملت،
بحران هویت و هویتیابی به واســطه آن،
حضور مردم و نقش ویژه زنان ،مسئله رهبری
و اختالفات این حوزه و تأثیر تعیینکننده آن
در انحراف مشروطه ،زمینههای تحریف و
نفوذ در الیههای انقالبیون از سوی غربیها
و نقش جریان روشــنفکری وابسته به غرب
در فرجام مشــروطه و ..از جمله این نکات
است .رهبر معظم انقالب در یکصد سالگی
انقالب مشــروطه در باب فرجــام آن به دو
نکته اشــاره میکنند« :چه شد که غربیها،
ً
مشخصا انگلیسیها ،در مسئله [مشروطه]
کامیاب شــدند؛ از چه شــگردی استفاده
کردند که کامیاب شدند .در حالی که مردم
که جمعیت اصلی هستند ،میتوانستند در
اختیار علما باقی بمانند و اجازه داده نشــود
که شیخ فضلالله جلو چشم همین مردم به
دار کشــیده شود؛ قاعد ه قضیه این بود ...که
اینها توانستند یک عدهای از اعضای جبهه
عدالتخواهــیـ یعنی همان اعضای دینی
ً
و عمدتا علماـ را فریب بدهند و حقیقت را
برای اینها پوشیده نگه دارند و اختالف ایجاد
کنند[ .دوم اینکه] حرفهایی را که از سوی
روشنفکرها و بهوسیل ه عمال حکومت گفته
میشد و وعدههایی را که داده میشد ،حمل
بر صحت میکردند .اینطور میگفتند که
شما دارید عجله میکنید؛ سوءظن دارید؛
اینها قصــد بدی ندارند ...انســان میبیند
که حساســیت آنها را در مقابل انحراف کم
کردهاند؛ اما حساسیت بعضیها مثل مرحوم
آشیخ فضلالله باقی ماند)1385/2/9(».
ً
این نکته دقیقا سخنی بود که سید یزدی
دربــاره تالش شــبکه غربی کــه در طیفی
از بیــرون مرزها تا داخل ایــران با حضور
اجتماعی همین جریان روشنفکری بیمار و
غربزده امتداد داشــت ،میزد و نسبت به
مقاصد و اعمال آنها در قرائت وارونهای که
از دین و جامعه ایرانی داشتند با دیده تردید
و انکار مینگریســت و دیدیم که تشخیص
امثال سید یزدی به واسطه بهرهمندی از افراد
و جریانهــای مورد وثــوق و امین داخلی،
همانند شیخ فضلالله نوری چقدر درست
بود .جالب اســت که امروز هم همان تفکر
واداده غربگــرا در پروژه جنگ شــناختی
نظام سلطه همین نقش حساسیتزدایی از
هنجارهــا و بنیانهای دینی ،ملی و انقالبی
را دارند ،ایفا میکنند و پیاده نظام پیادهسازی
فرهنگ ،ســبک زندگی و زیستبوم لیبرال
ســرمایهداری در ســاحتهای مختلــف
سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی هســتند.
دشــمنان انقالب اســامی ،امروز چه در
خــارج و چــه در داخل ،در بســتر جنگ
شناختی سعی میکنند دین و رهبری دینی
را با انواع تردیدافکنیها و شــبههپردازیها
از اعتبــار بیندازنــد .از ایــن منظــر ،باید
از شکســتها و تجــارب تلــخ ماجرای
مشروطیت درسها آموخت و از انقالب و
نظام برآمــده از آن مراقبت کرد؛ چرا که «با
اینکه ملت ایران وارد میدان شدند؛ رهبران
روحانی ،علمای بــزرگ و مراجع از نجف
و از داخل کشــور مردم را بســیج کردند؛
ملت هم خوب فــداکاری کردند؛ اما چون
تجرب ه کاری نداشــتند ،دشمنان ،نفوذیها
و ســلطهگران بیگانه توانستند این حرکت
را از درون منهــدم و خنثی کننــد و از بین
ببرند)1383/12/24(».
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نکتهگرام
کریس مورفی ،ســناتور دموکرات آمریکایی
و از حامیان توافق هســتهای :من همچنان

منتظر هستم که مخالفان توافق هستهای
ایران راهی بهتر را برای جلوگیری ایران
از دستیابی به سالح هستهای ارائه کنند.
ما تحریمهــای فلجکننــده یکجانبه را
امتحان کردیم .ترورهــا و خرابکاری را
امتحان کردیم .نتیجه تمامی آنها ،تسریع
برنامهتحقیقاتیشانبود.

علی دســتاران ،کاربر فضــای مجازی:این
اپوزیسیون یکی از محکمترین نشونههای
مانایی جمهوری اسالمی ایرانه .جاهل،
وحشی،بیریشه.
محمد ایمانــی ،فعال رســانهای :تعجب
نمیکنید که چرا در ماههای آغازین فتنه
 ،۸۸ناگهان در روز قدس ،شعار «نه غزه
نه لبنان» از آشوبگران شنیده شد؟ ادعای
«تقلب در انتخابات» کجا و شعار دادن
به نفع رژیم اشغالگر صهیونیست کجا؟!
معلوم شد پشــت آن بهانهجویی ،نقشه
سر رشته به بانیان اشغال
دیگری هست و ِ
قدس بر میگردد.
ریچارد هاس ،رئیس اندیشــکده شــورای
روابــط خارجــی آمریکا« :بســته بیش از

 ۳۰میلیــارد دالری دولــت بایدن برای
اوکراین ،بازتاب این واقعیت است که ما
باید برای یک جنگ طوالنی آماده شویم.
تا زمانی که دستاوردهای پوتین به میزانی
نرســیده باشــد که اعالم پیروزی کند،
ً
روسیه خواهد جنگید که قاعدتا پذیرش
آن برای اوکراین ســنگین است .صلح
محتملنیست».

زهــرا رکنآبادی ،دختر شــهید رکنآبادی:

پــدرم از کودکی ما را بــا جنایات رژیم
صهیونیستی آشنا میکرد ۱۱ ،ساله بودم
که ما را بــه دیدن زندان تازه آزاد شــده
خیام در جنوب لبنان برد ،باورم نمیشد
جایی که ایستادهام سال گذشته در اشغال
اسرائیل بوده است .مطمئنم این حس را
به زودی در قــدس تجربه خواهیم کرد،
انشاءالله.
دانیــال معمار ،فعــال رســانهای:عاقبت
بخیــری ،یعنــی یــک عمــر بــرای
استکبارستیزی ،کار رسانهای و فرهنگی
انجام بدهــی و در روزی که نماد مقابله
مستضعفین با مستکبرین جهان است،
دعوت حق را لبیک بگویی.

مهدی محمدی ،تحلیلگر مسائل سیاسی:

تالش آمریکا بــرای تقلیــل دادن همه
مسائل در پیشنویس فعلی مذاکرات وین
به مسئله  FTOسپاه ،به معنای تالش برای
پوشاندن برخی مشکالت بسیار عمیقتر
است .هر متنی باید در کلیت و تمامیت
آن ارزیابی شود.

محمدمهدی اســماعیلی ،وزیــر فرهنگ و
ارشاد اســامی:حاج نادر عزیز ،هنرمند

تراز انقالب و مدافع دیرین آرمان قدس
در روز قــدس بــه دیدار حق شــتافت.
ســردار بیمثالــی که ســالها در جبهه
فرهنگی انقالب جنگیــد و تا پای جان
بر آرمان خویش اســتوار ماند .او اکنون
در جوار معبود ،میهمان برادر شــهیدش
سیدمرتضی آوینی است.
سیدعلی موسوی ،فعال رســانهای :پروژه
تحت فشــار گذاشتن پرویز پرستویی در
آمریکا از سوی سام رجبی هدفی روشن
دارد؛ آنها به دنبال پروندهسازی هستند.

جا هطلبی
با پرنده آبی
چرا ایالن ماسک
برای خرید توئیتر دست به جیب شد؟

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

«ایالن ماسک» با قراردادی به مبلغ  44میلیارد دالر
ً
به صورت کامال نقد ،بســتر خبررســانی «توئیتر»
را از آن خود کرد .حــاال ثروتمندترین فرد جهان،
صاحب تأثیرگذارترین شبکه اجتماعی در زمینه خبر
و اطالعرسانی است که باید دید ماسک چه قصد و
نیتی از خرج این مبلغ کالن برای توئیتر داشته است؟
اما ماســک در ظاهر چه میگوید؟ ماســک که
خود را حامی مطلقگرایی در آزادی بیان میخواند،
از اعتــدال و برخــی رویههای دیگــر توئیتر انتقاد
کرده اســت .او میخواهد الگوریتــم توئیتر برای
اولویتبنــدی توئیتها عمومی باشــد و مخالف
قدرت دادن بیش از حد به شــرکتهایی است که
از طریق توئیتر تبلیغ کــرده و برای آن درآمد جذب
میکنند .کاربران توئیتر انتظــار دارند در مدیریت
ماسک شــاهد بازگرداندن افراد اخراجی ،از جمله
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق آمریکا به توئیتر
باشند .در حالی که عدهای از وعده آزادیهای بیشتر
در توئیتر خوشــحالند ،افراد بسیاری نگران ترویج
خشونت و بیچارچوب شدن این شبکه اجتماعی

هستند.
ماسک در بیانیهای گفته است« :آزادی بیان بستر
یک دموکراســی کارآمد است و توئیتر میدان شهر
دیجیتالی اســت که در آن موضوعات حیاتی برای
آینده بشریت مورد بحث قرار میگیرند».
این اقدام ماسک موجب شده است سنت خرید
و مدیریت پلتفرمهای رســانهای تأثیرگذار از سوی
میلیاردرها ادامه پیدا کند .پیش از این «واشــنگتن
پســت» را جف بزوس که زمانی ثروتمندترین فرد
دنیا بود ،در سال  2013خریداری کرد .چه سودی
برای این میلیاردرهــا در چنین خریدهایی با مبالغ
گــزاف وجود دارد؟ شــاید بتوان گفت ،رســانهها
امروزه در جهت دیکتهکردن سیاســتهای به سود
سرمایهداری و ســرمایهداران ،بیش از پیش در بین
مردم نقش دارند .کاربران خوراکهای ذهنی خود
را از خبرگزاریها و بسترهای شبکههای اجتماعی
دریافت میکنند و تصاحب کردن آنها به وسیله افراد
سرمایهدار ،سبب به چالش کشیدهشدن آزادی بیان
خواهد شد ،هرچند شعار آزادی بیان سر دهند!
«توئیتر یک کسب و کار بدنام و ناکارآمد است.
مانند یک سیبزمینی داغ که هیچ کس مسئولیت آن
را نمیپذیرد .مدل کسب درآمد و کارایی آن با شروع

سال  ۲۰۲۲رو به زوال است .توئیتر به منبری برای
اوباش سایبری بدل شده است ».همه این جمالت،
اتهامهایی اســت که رسانههای دنیا به توئیتر قبل از
خرید آن از سوی ماسک میزدند ،اما ثروتمندترین
فرد دنیا چیزی حدود  10میلیارد دالر باالتر از ارزش
این شرکت بر بورس ،برایش پرداخت کرد!
ایالن ماســک آنقدر پول دارد که نیازی به درآمد
توئیتر نداشته باشــد .خود او هم بارها این موضوع
را اعالم کرده اســت که از توئیتر به دنبال کســب
درآمد نیســت؛ اما این دلیلی نمیشــود که او هیچ
نفعی در خرید توئیتر نداشــته باشد و فقط محض
رضای خدا توئیتر را خریده است تا آزاد کند! دنیای
جدید ،یعنی دنیای اطالعات .رسانههای غربی هم
اصلیترین دلیل خرید توئیتر از سوی ایالن ماسک
را تأثیرگذاری و داشــتن اطالعات میدانند .دیگر
کســی که پول دارد قدرتمند نیســت؛ بلکه کسی
قدرت دارد کــه اطالعات را در اختیار دارد و افکار
عمومی را رصد میکند.
برای موفقیــت در آینده دنیا باید داده داشــت،
تحلیل کرد ،جریانها را شــناخت و در بهترین جا
بهتریــن تصمیم را گرفت! این را ایالن ماســک به
خوبی دانســته و فهمیده اســت که ارزش شرکتی،

ماننــد توئیتر که کاربران جهان بــه رایگان برای آن
دادههای غنی تولید میکنند ،بسیار باالتر از چنین
مبالغی است که برای خریدش پرداخت کرده است.
شاید حدس اینکه ماسک از توئیتر در آینده دقیقا
چه اســتفادهای خواهد کرد ،کمی ســخت باشد؛
ولی تصــور کنید که او قصد کند بــرای انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا نامزد شــود! پول فراوان،
دسترســی به دادهها ،امکان هدایت افکار عمومی
و ...به راحتی برای او پیروزی را رقم خواهد زد .به
احتمال زیاد در آینده از این فرد سیریناپذیر همیشه
تشنه مال و قدرت ،بیشتر خواهیم شنید.
ایالن ماسک صاحب دو شــرکت بزرگ دیگر
به نام تســا و اســپیسایکس اســت که در زمینه
فناوریهای نوین پیشــرو هســتند .ماسک رابطه
بســیاری خوبی با سیاســتمداران و به ویژه ارتش
ایــاالت متحــده دارد و فناوریهای شــرکتش در
جاسوســی از مــردم و حتی کشــتار بیگناهان در
سراســر جهان ،مستقیم و غیر مستقیم نقش دارند.
تصور اینکه ثروتمندترین تاجر دنیا که همه چیز را
به عنوان کاالی قابل معامله میبیند و به دنبال آزادی
بیان اســت ،دروغی خندهدار است که تلخی آن در
آینده ای نه چندان دور بر همگان نمایان خواهد شد.

سایبر

رسانه

هیچ جا امن نیست!

سوار بر احساسات

گوگل وصلههایــی را برای دو نقص امنیتی در
کروم منتشر کرده است که یکی از این حفرههای
امنیتی مورد اســتفاده نفوذگران هم قرار گرفته
است! «نقص روز صفر» مشکل امنیتی با شدت
آسیب باالست .اصالحات رفعکننده این آسیب
در جدیدترین نســخه پایدار کروم ،برای مک،
ویندوز و لینوکس وجود دارد و به گفته گوگل،
طی روزها یا هفتههای آینده عرضه خواهد شد.
گوگل  14نقص «روز صفر» کروم را در سال
 2021برطرف کرد و هفت نقص این مدلی را
هم در ســال  2020برطرف کرده بود .گوگل
اینگونه اســتدالل کرد کــه افزایش حمالت
روز صفر کروم ممکن اســت بــرای برخیها
هشداردهنده باشد ،اما ممکن است نشان دهد
این شرکت در شناســایی و رفع آنها بهتر شده
اســت .در واقع آمار کشفیات باال رفته است و

در شماره پیش با مفهوم جنگ نرم آشنا شدیم.
در ادامه ویژگیهای آن را برخواهیم شمرد.
جنگ نرم در پی تغییــر قالبهای ماهوی
جامعه و ســاختار سیاســی آن اســت .آرام،
تدریجی و زیرســطحی اســت .در جنگ نرم
تصویری شکســتخورده ،ناامید و مأیوس از
حریف ارائه میشــود و در مقابــل ،مهاجم با
نمادسازی و تصویرسازی خود را پیروز و موفق
نشان میدهد و در اینجاست که عملیات روانی
با توانی فوقالعاده صورت میگیرد .جنگ نرم
پایدار و بادوام است؛ یعنی نتایج جنگ نرم در
صورت موفق بودن ،پایدار و با دوام خواهد بود.
جنگ نرم با تحرک و جاذبهدار است.
جنگ نرم به تدریج و آرام شروع میشود و به
دلیل ایجاد جاذبههای کاذب و با گذشت زمان،
بســیاری از بازیگران و حتی بازیگردانان آن به

نه آمار حمالت و ببینید چه بلبشویی در زمینه
امنیت سایبری وجود دارد!
آســیبپذیری روز صفر در واقع یک باگ
در قطعــهای از یــک نرمافزار اســت که برای
برنامهنویســان ،فروشــنده و مســئول برنامه
ناشناخته است و از آنجایى که هیچ اطالعاتى
از این آســیبپذیری در دســترس نیست ،در
نتیجه وصله امنیتی نیز موجود نخواهد داشت.
به عبارت دیگر ،این آســیبپذیری ،از ســوی
شخص یا اشخاصى که به طور مستقیم درگیر
این نرمافزار نیستند ،کشف میشود .اصطالح
روز صفر بــه روزهای بین زمان کشــف یک
آســیبپذیری و اولین حمله از طریق آن اشاره
دارد و پــس از آنکه آســیبپذیری روز صفر
کشف و اعالم شــد ،از آن به آسیبپذیری روز
nام( )n-dayیاد میشود.

صورت خواسته و ناخواســته از درون جامعه
مورد هدف به اســتخدام کارگزاران این جنگ
در میآیند.
جنگ نــرم با خلــق ارزشهــای جدید،
اسطورهسازی و نمادسازی ،هیجانساز است.
این نوع جنگ از احساســات جامعه ،نهایت
اســتفاده را میبرد؛ بــه گونهای کــه از ارکان
مهندســی جنگ نرم «مدیریت احساســات»
است.
به این صورت که تالش میشود از عواطف
و احساســات جامعه مورد نظــر برای نفوذ در
افکار و اندیشهها در جهت ایجاد دگرگونی در
باورها استفادهشــود که در نتیجه بحرانآفرین
میشــود .جنــگ نرم آســیبمحور اســت.
آســیبهای اجتماعی ،فرهنگــی ،اقتصادی،
میدان مانور جنگ نرم است.

نرمافزار

پژواک

دانش بنیان

ست

شکایت از اپل

نجات جنگل!

برنامهای برای پرداخت

مردم روسیه به دنبال حق خود

دانشمندان ایرانی و تولید نوشتافزار

موضوع پرداخت به منزله یکی
از فعالیتهای روزمره کاربران،
همیشه با مســائلی همراه بوده
است؛ گاهی نگرانی از به خطر
افتادن موجودی کارت بانکی،
گاهی به همراه نداشــتن وجه
نقد ،گاهــی تعــدد ابزارهای
پرداخت و درگاههای گوناگون
خرید و گاهی نبود بستری امن و
یکپارچهبرایانجامفعالیتهای
پرداخت الکترونیکی .با همین نگاه ،در توســعه اپلیکیشــن
«ست» تالش شده است ضمن ارائه خدمات متنوع پرداخت
ِ
مبتنی بر فناوریهای روز جهان ،سادگی استفاده از سرویس نیز
تجربه کاربری خوشایندی را برای کاربران به همراه داشته باشد.

یک شــرکت حقوقی روســی
اعالم کرد ،شکایتی را علیه اپل
تنظیم کرده و خواستار دریافت
غرامــت  90میلیــون روبلــی
( 1/28میلیــون دالری) به نفع
مصرفکنندگانی است که از لغو
خدمات پرداخت اپل از روسیه
متضرر شــدهاند .این شرکت
حقوقی اعالم کرده اســت ،اپل
حقوق مصرفکنندگان روسی
را نقض کرده ،زیرا استفاده از خدمات پرداخت آنالین اپلپی
را از اول مارس و در پاســخ به اعزام نیروی نظامی از مسکو به
اوکراین محدود کرد و عالوه بر غرامت  90میلیون روبلی ،باید
خسارت معنوی وارده به شهروندان هم جبران شود.

یک شرکت دانشبنیان توانسته
است نوشتافزارهای با دوام و
طول عمر باال و همچنین بدون
نیاز به قطــع درختان طراحی و
تولید کند .مدادهای پلی مینرال
که ثبــت اختــراع آن نیز انجام
شــده ،با مواد اولیــه ایرانی و با
ً
کیفیت بسیار باال و کامال سالم
تولید میشوند .در فرآیند تولید
این محصول مواد اولیه پلیمری
و معدنی اســتفاده میشــود .فرآیند تولید این مدادها پیچیده
ً
اســت ،اما کامال دوستدار محیطزیست است و برای تولید آن
هیچ درختی قطع نمیشود و جزء سالمترین مدادها در سطح
جهان است.

منبر
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آسیبهای دوری از ذکر خدا

دین
سیاست

گفتاری از حجتاالسالم سیدحسین مؤمنی
که کور وارد صحرای محشر میشود .این از همه
بدتر است ،از رهگذر اعراض از ذکر خدا درد دنیا
میگذرد؛ ولی با درد آخرت باید چه کرد؟
انســانیکه کور وارد صحرای محشــر شود،
دستش از هر شفیعی کوتاه است .وقتی کور وارد
صحرای محشر میشود ،برمیگردد و میگوید:
خدایا ...چرا مرا کور وارد محشــر کردی ،منکه
در دنیا چشــم داشتم و میدیدم ؟ جواب میآید:
این همه آیه و نشــانه به تو نــازل کردیم ،تو همه
را فرامــوش کردی؛ ما هم اینجا تــو را فراموش
میکنیم و نمیگذاریم دستت به واسطهها و شفعا
برسد. ...
ذکر خدا در زندگی کم باشد یا نباشد ،سرزمین
دل مســتعد انواع و اقســام آفتها و آســیبها
میشــود .چرا قلب به چیزی که چشم میبیند،
مشغول میشود؟ دارد میرود یک صحنه محرکی
میبیند ،چــرا نظرش را جلــب میکند؟ چون
زبانش به ذکر الله باز نیست .اگر انسان مدام زبان

اگر کسی از ذکر خدا دوری کند ،دو تا درد متوجه
اوست .یک درد در دنیا و یک درد در آخرت .درد
دنیا به هر نحوی که باشــد میگذرد و شاید قابل
تحمل باشد ،ولی درد آخرت به مراتب انسان درد
را باید متحمل شود و گذرا نیست .اعراض از ذکر
خدا (ذکر الله) را انســان نداشته باشد .آن دردی
که در دنیا متوجه فرد میشود ،معیشه زنکاه است؛
یعنی در روزی(مادی و معنوی) فرد گره میخورد.
شاید افرادی در مسیر دین و دیانت هم نیستند ،اما
مرتب وضع آنها هر روز بهتر از دیروز است .خدا
مالئکه مقربی دارد که این مالئکه به در خانه خدا
میآینــد و عرض میکنند« :خدایا به این بندهات
در دنیا آنقدر رفــاه بده که یکبار هم در خانهات
نیایند؛ ما از بوی دهان او منزجر و متنفر هستیم».
اگر کسی در دنیا اعراض از ذکر الله بکند ،معیشه
زنکاه بــه او میدهند و دنبال یــک لقمه نان باید
خیلی بدود .درد دنیای او این است که برمیگردد
و مجدد کار دارنــد؛ اما یک درد آخرتی هم دارد
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را به ذکر الله باز کند ،از ذکر لسانی به ذکر درونی
و قلبی میشود.
برای نمونه ،کثرت صلوات ،در آرامش قلبها
و دلها بسیار مجرب و مؤثر است؛ یعنی زبانتان
مرتب و زیاد به این ذکر باز باشــد .تســبیحات
حضرت زهرا(س) اگر زندگی شما مبتال به فراز
و نشــیب است ،دســتور داریم از این تسبیحات
بهره ببرید .اگر انســان از ذکر خدا اعراض بکند،
ً
طبیعتا زبانی که به ذکرالله مشغول نباشد ،قلب هم
نمیتواند به ذکرالله مشغول شود؛ شیطان از همین
روزنه نفوذ می کند .به محــض اینکه نفوذ کرد،
بیقراری و اضطراب به سراغ انسان میآید.

آیه
ارتباط با انبیا و اولیا
علیرضا رضانژاد
کارشناس علوم دینی

مکتب

ادله تشرف به مزار انبیاء و ائمه

(ع)

به مناسبت تخریب قبور ائمه بقیه در هشتم شوال سال  1344قمری
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

در طــول تاریخ اســام و مباحــث گوناگون میان
مسلمین درباره اســام و ماهیتش ،تنها کسانیکه
همیشه با تکیه بر استدالل ،علم و عقل جلو میرفتند،
شیعیان بودند .پیروان اهلبیت(ع) به تأسی از ایشان
همیشه سعی داشتند رفتارها و آداب دینی را با آنچه
خداوند و اهلبیت(ع) دستوردادند ،منطبق کنند.
یکی از این دســتورات آداب زیارت و توسل بود که
علمــای امامیه به دقــت آنرا از آیات قرآن ،فرامین
و رفتار ائمه(ع) اســتخراج میکردند .بســیاری از
مذاهب و فرقههای ساختگی درباره زیارت و توسل
به اهل قبور به کجراهه رفتند و نتوانستند این مقوله
را درک کننــد .آنها یا تمام مباحــث این موضوع را
زیر ســؤال بردند یا نتوانســتند به درک واقعی همه
بخشهای آن پی ببرند .در همین میان ،این شیعیان
بودند که با مواجهه با این موضوع در کنار استخراج
دستورات صحیح با بدعتها و افراط و تفریطها نیز
مبارزه میکردند و مسیر اعتدال و میانهروی را پیش
میگرفتند .البته هدف مخالفان زیارت و توسل فقط
دور کردن انسانهای حقطلب از اه ل بیت(ع) بود؛
اما در کمال ناباوری نهتنهــا این اتفاق نیفتاد؛ بلکه

هر روز بیشــتر از روزهای قبل مردم به حقبودن راه
ائمه طاهرین(ع) پی بردند .برخی از فرقهها به تبرک
جستن و زیارت قبور مطهر اه ل بیت(ع) ایراد وارد
کردند و آنرا مصداق شرک دانستند .این استدالل
ابتدا در ذهن افراد قلیلی رشد کرد که بهمرور زمان
با حمایت دشمنان اسالم و انسانیت با هدف ایجاد
اختالف میان مســلمانان و تضعیف اسالم در میان
تعداد زیادی از مسلمانان قوت گرفت و توسعه پیدا
کرد تا جاییکه به تخریب قبور ائمه بقیع(ع) و قبور
مسلمانان صدر اسالم و مساجد انجامید .تاریخچه
این اتفاق و علت رشــد این تفکر مفصل است که
خواندن آن و عبرت گرفتن از آن برای هر مسلمان ،به
ویژه هر شیعهای الزم است .درباره قبرستان بقیع باید
گفت« :هنگامیکه رســول خدا(ص) دستور دادند
اولین مســلمانان یعنی «اسعد بن زراره» و «عثمان
بن مظعون» در بقیع دفن شوند ،فرمودند« :عثمان بن
مظعون را در بقیع دفن کنید تا شــاخص و یادگاری
از گذشــتگان ما باشد و چه شــاخص نیکی است
عثمان(».وفاءالفاء ،ج ،3ص )893سپس سنگی را
بهعنوان عالمت بر ســر مزارش قرار داد .پس از آن
رسول خدا(ص) بارها در بقیع حضور یافت و برای
اهل قبــور دعا و طلب مغفرت کردند وفرمودند که
من از طرف خدای خود مأمور هستم که برای اینان
دعا کنم(».تاریخ المدینــه ،ج ،1ص )90احادیث
زیادی در عظمت قبرســتان بقیع و دیگر قبرستانها

سلوک

وجود دارد که هم به اهمیت توســل اشــاره دارد و
هم بهنحوه حضور در قبرستانها و ارتباط با اموات.
در این حوزه ســؤاالت فراوان و البته شبهات زیادی
وجود دارد .برای نمونه ،وقتی در مقابل شبهه توسل و
سالم به اه ل بیت(ع) میگوییم سالم دادن به اموات
در قرآن هم آمده ،میگویند آنها پیامبران الهی بودند!
در حالیکه سالم دادن به همه اموات جزء آداب ورود
به قبرستانها آمده است .شبهه مقبره درست کردن
برای اموات را هم باید با سنت و تقریر پیامبر(ص)
و ائمه(ع) پاســخ دهیم .وقتی که اموات در خانهها
دفن میشدند و ایشان به آن ایرادی وارد نمیکردند.
حتی زمانیکه بر روی قبور اموات اتاقهایی ساخته
میشد ،با تأیید ایشــان همراه بود .جالب آنکه ائمه
بقیع(ع) از همان اول در خانه عقیل بن ابیطالب و
در کنار مزار عباس عموی پیامبر و فاطمه بنت اسد
دفن شدند .همانند پیامبر(ص) که در منزل خودشان
بهخاک ســپرده شدند .باید توجه کرد که حضور در
ت رسول خدا(ص)
قبرســتان و دعا برای اموات سن 
اســت .روایت خالد بن عوســجه(وفاءالفاء ،ج،3
ص )890یکی از آنهاســت که به قول و فعل رسول
خدا(ص) در قبرســتان بقیع اشاره دارد .همانطور
که گفته شــد تدفین در بقیع ابتدا مرســوم نبود؛ اما
پــس از مدتی خانههایی که به آن اشــاره شــد ،به
بقعههایی برای زیارت اهل قبور تبدیل شد .زمانی
هم که شــیعیان بدن مطهــر امام صــادق(ع) را به

احکام

بقیع آوردند ،آنجا به حرم اهلبیت(ع) تبدیل شده
بود و با این نام شــناخته میشد .اینکه به مرور خانه
عقیل و امثال آن به بقعه و حرم تبدیل شــد ،به دلیل
مراجعه زائران بود و برای تأمین آســایش حال آنان؛
زیرا شیعیان فقط برای زیارت قبور نمیآمدند ،بلکه
برای گفتن و شنیدن فضایل اهلبیت(ع) ،شناخت
هر چه بیشتر آنان ،توجه به زندگی ایشان و تقریب به
خداوند در کنار مزار ایشان حضور پیدا میکردند.
(تاریخ بقیع ،ص )24این رفتار نیز جزء سنت پیامبر
اعظم(ص) بود و مســلمانان به تأســی از ایشان به
زیارت قبور اهلبیت(ع) خاندان ایشان میآمدند؛
حتی این رفتــار از خلیفه دوم در بیتالمقدس دیده
شــد .در ادلههای قرآنی آیه  69سوره نساء داریم که
به رفاقت با انبیا ،صدیقین ،شــهدا و صالحین امر
میکند که هم دنیایی هســت و هم آخرتی ،در دنیا
رفاقت با انبیا و شــهدا چگونه است ،وقتی آنان در
قید حیات نیستند؟ ما استدالل میکنیم که با زیارت
مزار ایشان میتواند این رفاقت در دنیا شکل بگیرد.
همچنیــن آیه  135آلعمران که از شــأن نزولش به
این اصل پی میبریم که رفتن نزد پیامبر(ص) برای
استغفار و طلب بخشش موضوعیت دارد؛ اما وقتی
رسول خدا(ص) در حیات ظاهری نیستند چه باید
کرد؟ نتیجه آنکه تنها راه برای دور ماندن از انحراف،
تحریف ،بدعت ،افراط و تفریط توجه به ســنت و
سیره پیامبر(ص) و ائمه طاهرین(ع) است.

راهنما

نگهبانی از قلب

تعیین سال خمسی

غفلت از آرمانشهر

مرحوم آیتالله شیخ احمد مجتهدیتهرانی :قلب خودت را
از غیر خدا خالی کن .شــخصی به حضرت علی(ع) عرض
کرد :چگونه به این مقام رسیدید؟ حضرت فرمودند« :جلوی
در خانه دل نشســتم و غیر خدا را راه ندادم ».وقتی به مریم(ع)
خطاب شد« :درخت را حرکت بده تا خرمای تازه از آن بریزد و
بخوری .مریم(ع) سؤال کرد :خدایا! قبال روزی مرا در محراب
حاضر میکردی ،حاال میگویی درخت را تکان بده؟ خطاب
آمد :قبال بچه نداشــتی تمام افکارت پیش مــا بود؛ ولی اآلن
گوشــهای از دلت متوجه فرزندت شده است ،همان اندازه که
دلت از یاد ما جدا شده ،گفتیم درخت را تکان بده.

پرســش :کســی که اطمینان دارد به اینکه چیــزی از درآمد
ســاالنهاش تا پایان ســال باقی نمیماند ،بلکه تمامی درآمد و
منفعت او در خالل سال خرج هزینههای زندگی او میشود ،آیا
واجب است برای خود سال خمسی تعیین کند؟ کسی که بر اثر
اطمینان به اینکه چیزی از درآمدش زیاد نمیآید ،سال خمسی
تعیین نکرده ،چه حکمی دارد؟

حجتاالسالم عبدالحمید واسطی :اگر ما تمدنی داشته باشیم که
همه نیازهای انســان را پوشش بدهد؛ ولی هیچ ارتباط ملکوتی
بالفعــل ایجاد نکند« ،یعبدوننی ال یشــرکون بی شــیئا» اتفاق
نمیافتد .اگر تمدنی ،سالمت و دانش و عدالت و ...را تولید کند؛
ً
ولی احساس حضور خدا در قلوب و نفوس جامعه نباشد ،حتما
تمدن مطلوبی رخ نداده است .عبودیت هم در حقیقت هر چیزی
است که معناداری زندگی را پویاتر و فعالتر میکند .اگر سیستم
خانواده مبتنی بر اسالم باشــد ،ورودی ،خروجی و پردازش این
فرآیند باید مبتنی بر ادله روایی و قرآنی باشد ...شاخصه خانواده
مطلوب تعیین شده؛ ولی چگونگی دستیابی به آن مغفول است.

ّ
پاسخ :ابتدای سال خمسی با تعیین از جانب مکلف مشخص
نمیشود ،بلکه امری واقعی اســت که برای کسی که شغل او
کاسبی است با شروع کاســبی و برای کشاورز با رسیدن وقت
برداشــت محصول و برای کارگر و کارمند با دستیابی به اولین
ِ
درآمد آغاز میشود .حساب سر سال خمسی و محاسبه درآمد
ساالنه واجب مستقلی نیست ،بلکه راهی برای شناخت مقدار
خمس است و وقتی محاسبه واجب میشود که بداند خمسی به
ّ
او تعلق گرفته ،ولی مقدار آن را نمیداند و اگر از منفعت کسب
چیزی نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگی مصرف شــود،
خمس هیچیک از آنها بر او واجب نیست.
اجوبةاالستفتائات ،س994

یکی از اختالفات میان برخی مذاهب اسالم
توجه و توســل به اموات است که هر کدام
یک بر پایه اســتداللهایی بنا شــده است.
شــیعیان فرقی میان ســخن گفتن با مرده و
زنده نمیدانند و بر پایه سماع موتی(زخرف/
 )45و حیــات برزخی(آلعمــران)169/
اســتدالل میکننــد .در مقابــل فرقههایی
هســتند که اینکار را جایز نمیدانند و آنرا
مصداق شــرک میدانند .استدالل آنها پایه
قرآنی و روایی ندارد و اگر هم دارد ،سست
و غیرقابل اســتناد است .آنچه که باید دقت
شود ،این است که ارتباط با اموات دوطرفه
است؛ یعنی هم اموات نیازبه اهل حیات نیاز
دارند و از حضور آنها میتوانند استفاده کنند
و هم انســانهایی که در قید حیات هستند،
میتوانند بــا حضور در کنار مــزار اموات
خصوصا به ویژه مزار انبیا ،اولیا ،صالحین،
شهدا و مقربان مراتب معنوی و مادی خود
را ارتقاء ببخشند .آیاتی مانند آیه  64سوره
نساء بندگان را به حضور در کنار پیامبر(ص)
و طلب استغفار امر میکند و با توجه به آنکه
پیامبر(ص) اگر هم حیات ظاهری نداشته
باشــد ،باز هم میتواند صدای اهل دنیا را
بشــنود ،اینکار بعد پس از وفاتشان هم
امکانپذیــر میباشداســت .همانطور که
حضرت علی(ع) بعد پس از غســل رسول
خدا(ص) و تجهیز آن حضرت بیان داشت:
« ...پدر و مادرم فدایت اى پیامبر خدا ،همانا
با مرگ تو چیزى قطع شد كه با مرگ دیگرى
قطع نگشــت و آن نبوت و اخبار و آگاهى از
آسمان بود ».همچنین همان لحظه از رسول
خدا(ص) درخواست کردکه« :پدر و مادرم
فدایت باد ،ما را در پیشگاه پروردگارت یاد
كن ،و ما را از هرگــز فراموش منما»(نهج
البالغــه ،خ )235این خطبه و توســل در
کتابهــای علمای اهل ســنت هــم آمده
است.و نیزتوسل معروف امام حسین(ع) به
پیامبراسالم(ص) در کنار قبر شریف ایشان
هنگامی که قصد خــروج از مدینه به طرف
مکه داشتند(.بحار ،ج ،44ص)328
همچنیــن َآیــه  35ســوره مائــده که
ذیــن َآم ُنوا َّات ُقوا َ
میفرماید« :یا أ َیها َّال َ
الله َو
َ َ َ َّ ُْ
ُ
َُْ َ َْ َ ََ
بیل ِه لعلكم
جاهدوا فی س ِ
ُ ْابتغ ُوا ِإل َ ِیه الوسیلة و ِ
تف ِلحون»؛ دستور اهلبیت(ع) برای برآورده
شدن حاجات توســط از سوی خداوند این
بود که بهوسیله عرض ارادت و تعظیم مقام
پیامبر(ص) و اهلبیــت(ع) اینکار انجام
شــود (.الكافــی ،ج ،2ص ) 583اینکار
توسط از ســوی علمای مذاهب دیگر هم
انجام میشــد .افرادی ،مانند ســمهودی،
عالم شــافعی قرن دهــم ،ابوعلی خالل به
نقل از شــافعی ،آلوسی ،عسقالنی و ...هر
کدام یک هــم در زندگی خود و هم در آثار
خود توسل به بزرگان اسالم را تأیید کردند.
عســقالنی پس از نقل جریان درخواست
عمربنخطاب از ابن عباس برای دعا و طلب
باران اذعان کرده است ،استشفاع به اهل خیر
و صالح امری مستحب است(.فتح الباری،
ج ،۲ص )۴۹۷همچنین توسل عایشه برای
برطرف شــدن قحطی ،عثمان بن حنیف،
بالل بن حارث ،مالک بن انس و ...از میان
اصحاب به رســول خدا(ص) شــاهد این
است که توســل به انبیا و اولیا امری مرسوم
و پذیرفته شده بوده است .مخالفان اما به آیه
 22سوره فاطر استناد میکنند که میفرماید:
«و هرگز مردگان و زندگان یكسان نیستند.
خداوند پیام خود را به گوش هركس بخواهد
مىرســاند ،و تو نمىتوانى سخن خود را به
گوش آنان كه در گور [خفته]اند برســانى».
در حالیکه توجه نمیکنند خطاب این آیه با
کفار است؛ .کسان ی که خود خدا نمیخواهد
صدای اهــل دنیا را بشــنوند(.حدیث ابن
عباس در المناقب ،ج ،۳ص)۸۱
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مربیان
سیاست

طراحی نظام استعداد محور
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اجرای 20عنوان
برنامه تربیتی و معرفتی
سرهنگ پاسدار
علیرضا زاهدی
مسئول اداره
آموزشهای عمومی
تخصصی و یگانی

این اداره مســئولیت برنامهریزی ســتادی و
اجرایــی دورهها و آموزشهــای عقیدتیـ
سیاسی پاسداران را بر عهده دارد .به توفیق
الهــی و با نصبالعین قــرار دادن فرامین و
تدابیر فرمانده معظم کل قوا ،حضرت امام
خامنهای(مدظلهالعالی) و با هدایت مسئول
محترم معاونت و پشتیبانیهای مؤثر هیئت
رئیسه فرماندهی و نماینده ولیفقیه در سپاه و
فعالیتهای جهادی و شبانهروزی همکاران
عزیز در شــبکه تربیت و آموزش عقیدتیـ
سیاسی ردههای ســپاه در سال  1400بیش
از  20برنامه معرفتی و تربیتی اجرا شده که
گزارش تعدادی از محوریترین برنامههای
اجرا شده به شرح زیر است:
1ـ اجرای دورههای ســاالنه تربیت و تعالی
دینی فردی پاســداران؛ 2ـ اجرای دورههای
تربیــت و تعالــی دینــی خانوادگــی ویژه
فرماندهــان ،مدیران و آحــاد کارکنان؛ 3ـ
آموزشهای عقیدتیـ سیاسی در دورههای
طولی پاسداران از بدو ورود تا پایان خدمت؛
4ـ اجرای برنامههای تربیتی و آموزشی قرآنی
نورمبین؛ 5ـ برنامه تربیتی و عمل جهادی و
انقالبی صادقین؛ 6ـ جلسات درس اخالق
و موعظه هفتگی؛ 7ـ برنامههای تربیت دینی
چهره به چهره؛
الــفـ طــرح ســیره و روش تربیــت
محمدی(ص)؛ بـ میز مشاوره و جلسات
گفتمان تربیت دینی؛ 8ـ کارگاههای آموزشی
بصیــرت دینــی و انقالبــی؛ 9ـ نهضــت
مهارتافزایی احکام شرعی ضروری و فقه
سازمانیپاسداران؛
الــفـ محتوای بخــش احکام ســازمانی
عمومی؛ بـ محتوای بخش احکام سازمانی
تخصصی؛ 10ـ سنجش و آموزش عقیدتیـ
سیاســی چهره به چهره پاسداران از مرحله
گزینش تا پایان خدمت؛ الفـ ســنجش و
آموزش عقیدتیـ سیاســی منتخبان گزینش
در بدو ورود؛ بـ ســنجش و ســطحبندی
عقیدتــیـ سیاســی پاســداران جدید در
دورههای بدو ورود؛ جـ ســنجش و آموزش
چهره به چهره عقیدتیـ سیاســی پاسداران
در ترفیعــات؛ 11ـ راهاندازی زیر ســامانه
آموزشهای عقیدتیـ سیاســی در ســامانه
جامع «مصبــاح»؛ 12ـ برنامههای معرفتی
و تربیتی عقیدتیـ سیاســی اجراشده برای
کارکنان وظیفــه؛ الفـ اجرای آموزشهای
عقیدتیـ سیاسی در دورههای رزم مقدماتی
ســربازان ســطح 2 ،1و 3؛ بـ اجــرای
طرح تربیت محمــدی(ص) با بهکارگیری
مربیان عقیدتیـ سیاسی مقیم در مراکز رزم
مقدماتــی و اماکن تجمعی ســربازان؛ پـ
اجرای طرح «از محراب تا معراج» (ارزیابی
و آموزش چیستی ،چرایی و چگونگی نماز
و احکام شــرعی ضــروری به ســربازان)؛
تـ اجرای جلســات قرآنی کارکنان وظیفه
در قالــب گروههای شــهید حججی؛ ثـ
اجرای جلســات اخالق و ســبک زندگی
جوان انقالبی ســربازان در قالب گروههای
تربیتی شهید حججی؛ جـ اجرای جلسات
میزمشاوره تربیتی(گفتمان تربیت دینی چهره
به چهره)؛ ذـ اجرای دورههای مهارتآموزی
آموزشــیاری قرآن کریم کارکنــان وظیفه؛
رـ اجرای دورههــای تربیت و تعالی ضمن
خدمت آحاد سربازان در مراکز تداوم تربیت
و آموزش عقیدتیـ سیاسی ردهای؛ زـ اجرای
دورههای تربیت و تعالی عقیدتیـ سیاســی
ضمن خدمت ســربازان منتخب ،در مراکز
تداوم تربیت و آموزش عقیدتیـ سیاسی قم
و مشهد مقدس.

در هفته عقیدتی  -سیاسی در سپاه فرصتی فراهم
شد تا جهتگیریها و اقدامات این مأموریت مهم
و محوری نمایندگی ولیفقیــه را با معاون تربیت
و آموزش عقیدتیـ سیاســی برادر پاســدار مجید
غالمرضا در میان بگذاریم و خوانندگان را در جریان
برنامههای سال  1401قرار دهیم.
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ابتدا دربــاره محوریتریــن جهتگیری
معاونت عقیدتی سپاه توضیح دهید.
ســتون اصلی برای تحــول در نیروی انســانی مربیان
فرهیختهای هستند که مسیر رشــد و تعالی پاسداران
را تضمین میکنند و در مقطع کنونی انقالب اسالمی
جهاد تبیین امری محوری برای آنان به شــمار میآید و
ضروری است نظر استادان و مربیان ارزشمند به نکاتی
جلب شود .ما امروز به تالشی دائمی و خستگیناپذیر و
با اخالص نیاز داریم تا بتوانیم با ارتباط عمیق و گسترده
با فراگیران ،زمینه پرورش آنها را فراهم کنیم .شما مانند
یک رزمنده در عرصه فکر و عمل وارد میدان شــوید و
آینده را بسازید و متناسب با هجمه افکار و اندیشههای
الحادی و دشــمنان به موقع نقش تبیینی را ایفا کرده و
پاسخگوی شــبهات روز و نیازهای اعتقادی و سیاسی
باشید.
بهطور مشــخص چه سیاستی را در قبال
اســتادان و مربیان عقیدتیـ سیاسی سپاه
دنبالمیکنید؟
یکــی از اصلیتریــن کارهــا شبکهســازی علمی و
تخصصی اســتادان و مربیان در سراسر کشور است.
انســجامدهی بــه ظرفیتهای موجود در اســتانها و
بهرهگیری از توان درون ســازمانی و تــوان روحانیون
حوزههای علمیه و اســتادان دانشــگاهها از زمینههای
شکلگیری این مهم است .ارتقا و توانافزایی علمی و
مهارتــی و ورود جهادی در عرصههای تعلیم و تربیت
دینی و انقالبی و استفاده از همه روشها و ابزار تبیینی از
جدیترین فعالیتهای پیشروست که مسائل و شبهات
فکری و فرهنگی مخاطبان خود در این جنگ شناختی
که معرکه بسیار پیچیدهای است ،مقابله کند.
در رابطــه با جهاد تبیین با توجه به تأکید
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دارای سیر و مقاطع و با مدارج علمی و معتبر خواهد
بود.
در رابطه با معنویسازی پاسداران و سپاه
چه اتفاقاتی در جریان است؟
شــکلگیری برنامه صادقین در مســیر تربیت دینی و
جهادی پاســداران اســت که مقدمات آن در یک کار
مشــترک با برادران آموزش ســپاه فراهم شده است و
اهتمام مربیان و فرماندهان بــه عنوان عناصر اصلی و
تأثیرگذار میتواند در ســاخت و رشــد نیروی انسانی
و ایجاد فرهنگ نهادی و ارزشــی و نیز برطرف کردن
بســیاری از خألها و آســیبها کمک کنــد .ارتباط
طبیبگونه و نزدیــک مربیان روحانی با پاســداران و
خانواده آنــان در برنامه تربیت محمدی(ص) از جمله
مؤثرترین فعالیتهایی است که طی سالهای گذشته در
ردهها شکل گرفته و توانسته است در حل مسائل روحی
ً
و معنوی و بعضا مادی و سازمانی نقش داشته باشد.
در ســال جدید برای خانواده و اعضای
وابســته چه پیشبینیهایی انجام شــده
است؟
یکی از برنامههای اثربخش در ســپاه که با مشارکت و
پشتیبانی فرماندهان در حال اجراست ،برنامه خانوادگی
پاسداران است که با محوریت سبک زندگی اسالمیـ
ایرانی و بر اساس سطوح تخصصی و نیازهای مراحل
زندگی پیشبینــی و در جوار حرم امام رضا(ع) برگزار
میشــود و تالش شــده اســت در کنار فعالیتهای
آموزشــی و تربیتی ،محیطی آرام و قابــل قبولی برای
تمامی اعضای خانواده فراهم شود.
با توجه به ابالغ ســند اعتالی بسیج چه
اقداماتی در دست اجرا دارید؟
با همکاری نمایندگی ولیفقیه در بســیج و فرماندهی
سازمان ،کارگروههای مشــترک برای تدوین نظامنامه
اجرایمأموریتعقیدتیـسیاسیپیشبینیشدهاستو
همسو با مجموعه و با همت بلندی که از شبکه عقیدتیـ
سیاسی سراغ داریم ،برنامههای آموزشی فرماندهان و
مربیان بســیج را در ســال جاری دنبال خواهیم کرد و
در بسیج ســرفصل جدیدی از فعالیتهای عقیدتیـ
سیاسی را شاهد خواهیم بود.

رهبر معظــم انقالب(مدظلهالعالی) چه
اقداماتی را پیشبینی کردهاید؟
شکلگیریقرارگاهجهادتبییندرنمایندگیاززمینههای
مهم در برنامهریزی مأموریتی مجموعه به شمار میآید.
یکــی از اقدامات مهم اجرای هزاران کالس و اجتماع
قرآنی در مــاه مبارک رمضان اســت که جهتگیری
اصــول و قواعد قرآنی در زندگی و تأکید بر جهاد تبیین
و الزامات آن به صورت پر شــور و با حضور اســتادان
و مربیان قرآنی در ســپاه برگزار شــده است .به عالوه
پیشبینی منظومه فکری امام خامنهای(مدظهالعالی)
در دروس دانشــگاهی در مقاطع ارشــد و دکتری ،از
جمله پیشبینیهای در حال طراحی است .از مهمترین
اقدامات در ســالهای گذشــته احصای شــبهات و
خألهای فکری در میان پاســداران است که با هدایت
نماینده محترم ولی فقیه و کارگروه تحول در نمایندگی،
بنا شد در سال  1401به طور گسترده موضوع مهندسی
حکومت دینی و نظام سیاســی اسالم ،به ویژه شبهات
مهم در دورههای تربیت و تعالی مورد بحث و همراستا
با جهاد تبیین از اذهان مرتفع شود و پاسداران به عنوان
جهادگران تبیین نقش مؤثری در این امر قطعی و فوری
ایفاکنند.
مهمتریــن دغدغههای امروز شــما در
عرصه تربیت و آموزش چیست؟
پاســداران در صف اول دفاع و نگهبانــی از انقالب

   B

دورههای روزآمد

اسالمی هســتند و بیش از چهل سال در مسیر مبارزه
با اســتکبار جهانی از پای ننشســتهاند و یک نیروی
مســلح با اعتقاد و معنوی هستند؛ آنها رمز موفقیت و
پیشــبرد انقالب در جهات الهی و امــداد خداوند در
برابر تمامی دشــمنان بودهاند و این بعد معنایی روز به
روز باید اســتحکام بخشیده شود .باید پایههای مبانی
دینی پاسداران تقویت و زمینه ارتقای ایمان و معنویت
و تربیت دینی و انقالبی به وجود آید .با وجود داشــتن
نظام مدون از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران و اجرایی
شــدن آن و چندین بــار بازنگری در نظــام تربیت و
آموزش عقیدتی ـ سیاســی تاکنون ،یکی از مهمترین
و حســاسترین مســائل فراروی عقیدتی ـ سیاســی
پیادهسازی درست و دقیق نظام معرفتی و تربیتی در سپاه
است که مطالعات و کار کارشناسی آن به پایان رسیده
و در مراحل اعتباربخشی آن در فرماندهی و نمایندگی
و هموار کردن الزامات اجرایی آن در برنامه پنج ساله
هفتم قرار دارد که در نوع خود ســپاه و پاسداران را در
این رابطه متحول کرده و از رشد قابل توجه نظام فکری
برخوردارخواهد کــرد و جایگزین نظام فعلی تربیت
و آموزش عقیدتی ـ سیاســی میشــود .نظام در حال
طراحی اســتعداد محور و پلکانی ،افراد را در دانش و
بینش رشد میدهد و نظامواره دروس معارفی از سطح
عمومی به سطوح تخصصی و کاربردی به تناسب نیاز
اقتضایی و عالقه افراد است و در طول دوره پاسداری

شبکهسازی تخصصی

   B

   B

تبیین برخط

سرهنگ پاسدار علی حمیدی

سرهنگ پاسدار حسین ترابی

سرگرد پاسدار اسمعیل احمدی

مسئول اداره برنامهریزی
ارزشیابی و تهیه متون آموزشی

مسئول اداره اساتید
مربیان و مدیران

مسئول مرکز آموزش مجازی

برنامهها و فعالیتهای این اداره در ســال  1401در دورههای
تربیت و تعالی دینی و انقالبی پایوران و ســربازان ،دورههای
طولی و دانشگاهی ،رزم مقدماتی سربازان و برنامههای یگانی
شــامل نورمبین و اعتقادی ،اخالقی پایوران و سربازان به این
قرار اســت1 :ـ از مهمترین جهتگیریهای تربیتی و آموزشی
این معاونت؛ طراحی و پیش متون آموزشی و تربیتی براساس
مســئلهـ محور و با رویکرد شبههشناســی و پاسخ به شبهات
اساسی جامعه و روز در سال جاری در دورهها:
الفـ تربیت و تعالی فردی شامل
1ـ جهاد تبیین در نظام سیاسی اسالم؛ 2ـ احکام فقه سازمانی
مشــاغل خاص؛ 3ـ اخالق کاربردی و حرفهای(متناســب با
مشاغل خاص)؛ 4ـ جهاد تبیین(بررسی مسائل روز جامعه)؛
 5ـ امربه معروف سازمانی؛ 6ـ پیشبینی برنامه اقتضایی برای
ردههای خاص؛ 7ـ پیشبینی فعالیتهای تربیتی در دورهها.
بـ تربیت و تعالی خانوادگی
 -۱از ســال  1401این دورهها در هشت سطح خانواده آسمانی
شامل مهارتهای اساســی زندگی ،مهارتهای همسرداری،
مهارتهای فرزندپــروری ،مهارتهای خانواد ه موفق ،مهارت
استفاد ه هوشمند از فضای مجازی ،مهارتهای فقهی و احکام
ویژه بانوان ،مشــاوره تربیت دینی عمومی و خصوصی ،هدایت
سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر سازمانی پیشبینی شده
اســت2 .ـ طراحی نظام معرفتی تربیتی پاســداران :از مرحله
گزینش و عضوسازی بســیج ،بدو ورود ،حین خدمت تا پایان
دوره خدمت رســمی تا دورۀ بازنشســتگی؛ 3ـ تالش مستمر
برای بهبود رفتار اجتماعی و سالمسازی محیط؛ 4ـ موضوعات
برنامه اخالقی و تربیتی هفتگی پایوران؛ 5ـ بازنگری و اصالح
موضوعات و ســرفصلهای دورههای رزم مقدماتی و تربیت و
تعالی سربازان با مشارکت پژوهشگاه امام صادق(ع) و مدیران
تخصصی معاونت و تمامی مراکز ســپاه؛ 6ـ برنامهریزی برای
تهیه ،تولید و چاپ پردهنگارها و متون تربیتی و آموزشی مورد نیاز
برنامههای پیشبینی شده در سال جاری؛ 7ـ بازنگری و اصالح
شرح تفصیلی ،دستورالعملها و شیوهنامههای تربیتی و آموزشی
مورد نیاز ردهها؛ 8ـ تولید فیلمهای آموزشی از محتوای دورهها.

با توجه به نقش کمنظیر و جایگاه بیبدیل اســتادان و مربیان در
اثربخش بودن تربیت و آموزش ،یکی از سیاستهای راهبردی
و تحولی مسئوالن تربیت و آموزش عقیدتیـ سیاسی نمایندگی
ولیفقیه در ســال  ،1401در مســیر تعلیم و تربیت پاسداران
متدین ،انقالبی و والیتمدار ،تقویت و تخصصی کردن شــبکه
مربیان است؛ بر این اساس ،طراحی و برنامهریزی شبکهسازی
تخصصی مربیان عقیدتیـ سیاسی سپاه به عنوان اولویت سال
جدید ایــن اداره در برنامههای ابالغی مورد توجه واقع شــده
است .شبکهسازی تخصصی استادان و مربیان عقیدتیـ سیاسی
در واقع به دنبال ایجاد یک سیستم یکپارچه برای تولید هستههای
علمیـ مهارتی و توانمندســاز بومی و استانی تحت هدایت و
مدیریت هسته مرکزی از طریق ایجاد گروههای تخصصی عقاید
و کالم ،فقه و احکام ،تاریخ اســام و سیره معصومین ،قرآن و
حدیث ،جهاد و دفاع ،اخالق ،تربیت اسالمی و سبک زندگی،
دانش سیاســی و انقالب اســامی تحت مدیریت و هدایت
یک سرگروه خبره ،در عقیدتیـ سیاسی ردههای زیر مجموعه
با اهداف عملیاتی ،ســازماندهی و بهکارگیــری ،توانافزایی و
ارتقای تخصصی اســتادان و مربیان توانمند و اثرگذار در قالب
گروههای هشــتگانه در استانهای برخوردار از استاد و مربی،
مانند استانهای خراسان رضوی ،قم ،فارس ،اصفهان ،مازندران
و گیالن ،آذربایجان شــرقی و ...در گام نخست عینیت یابد .ما
به منظور ایجاد یک شبکه قدرتمند یکپارچه و زمینهسازی برای
تحقق آموزش عمیق ،مربیان ضعیف و نامســتعد را از شــبکه
حذف کرده و به منظور جبران کاهش و کمبود استاد و مربی مورد
نیاز و بهروزرسانی شبکه ،از طریق گروههای تخصصی ،نسبت
به شناسایی و جذب تخصصی مربی مدعو جدید در حوزههای
علمیه ،دانشگاهها ،تعلیم و تربیت بسیج ،بسیج اساتید و طالب
و مراکز علمی و تخصصی اســتانها اقدام کنیم .در خصوص
کیفیسازی مربیان غیر سازمانی نیز باید از طریق شناسایی افراد
مســتعد در فرماندهی و نمایندگی عناصر جدید توانمند را به
شبکه تزریق کنیم .هم اکنون درصدد هستیم با کمک دانشکده
شهید محالتی سطح تحصیلی مربیان سازمانی را از کارشناسی
به کارشناسیارشد ارتقا دهیم.

مرکز آموزش مجــازی معاونت تربیت و آمــوزش عقیدتیـ
سیاســی ســپاه اقدمات و فعالیتهای خود را ذیل دو محور
متمرکز کرده است:
1ـ تبدیل محتوای متنی به چندرسانهای:
در شــرایط کرونا و اســتفاده از قالبهای جدید محتوایی در
فضای مجازی ،تولید محتوای چندرسانهای از آثار و کتابهای
مکتوب معاونت تربیت و آموزش عقیدتیـ سیاسی که ابتدا ،با
دعوت از استادان برتر کشوری فیلمها ضبط شد و پس از آن با
استفاده از جلوههای بصری زیبا این فیلمها تدوین و در نهایت
فیلمهای تولیدی در تمامی ســکوهای انتشار معاونت تربیت
و آموزش عقیدتیـ سیاســی بارگذاری شــد ،که از جمله این
فیلمهای شاخص میتوان عناوین ذیل را نام برد:
الــف -فیلمهای آموزشــی دورههای تربیــت و تعالی دینی و
انقالبی؛
ب -فیل مهای آموزشــی نشســتهای قرآنی نورمبین ،تفسیر ماه
مبارک رمضان ،جلسات درس اخالق و معرفتی و بصیرتی صادقین.
تولید کتاب از آثار مکتوب معاونت در نســخههای سیســتم
عاملهای تلفن همراه بود که در این راســتا از نسخه اندروید
کتاب مصباح و تربیت و تعالی  2نیز بهرهبرداری شد.
امید است در سال پیشرو بتوان نسخه اندروید همه آثار مکتوب
معاونت تهیه شود تا امکان دسترسی مخاطبان به این کتابها
هر چه سریعتر و سهلتر فراهم آید.
2ـ افزایش سکوهای انتشــار محتوای تولیدی در شبکه
جهانی اینترنت و شبکه کوثر سپاه:
با توجه به افزایش ســکوهای انتشار محتوا در فضای مجازی
و در جهت حضور اثرگذارتر در عرصه فضای مجازی ،مرکز
آموزش مجازی سراج اندیشه تارنماها ،صفحات و کانالهای
زیر را در شــبکه جهانی اینترنت و شبکه کوثر سپاه راهاندازی
کرد و به صورت روزانه محتواهای چندرسان های در موضوعات
اعتقادی ،اخالقی ،تربیتی ،قرآنی ،فقهی ،ســبک زندگی و...
در آنها بارگذاری میشــود ،که مورد استفاده آحاد مردم مؤمن
جامعه ،اســتادان و مربیان عقیدتیـ سیاســی ،کارکنان سپاه و
خانوادههای محترم آنان قرار میگیرد.

در جلسه ارتباط تصویری با دانشجویان پاسدار نمایندگی ولیفقیه در سپاه مطرح شد
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قبیله عشق

بوی خوش مالقات
با خدا

حسن نوروزی
خبرنگار

جلسه ارتباط تصویری دانشجویان پاسدار نمایندگی
ولیفقیــه در دانشــگاههای شــهید محالتــی و امام
حســین(ع) با حضور حجتاالســام والمسلمین
حسینطیبیفر،جانشیننمایندهولیفقیه،سرداریدالله
جوانی و سردار حسن نقیزاده معاونان سیاسی و نیروی
انسانی نمایندگی ولیفقیه در سپاه برگزار شد.
به گزارش صبح صادق حجتاالسالم طیبیفر در
این جلســه چند نکته از ضوابط اصلی ورود به حوزه
نمایندگی را برشمرد و گفت« :نکته اول در مورد ورود
به حوزه نمایندگی این است که شخص باید شناخت
کامل از این حوزه داشــته باشد .یکی از ملزومات این
ت این اســت که به خواندن و شنیدن سخنان
شــناخ 
بزرگان این نیرو بپردازد تا بداند این سازمان که اکنون به
اینجا رسیده ،از رشادتها و از جان گذشتگی افرادی به
دست آمده که در مقابل گردنکشان و مزدوران داخلی
و خارجی مقاومت کردهاند .بنابراین باید شما دائم این
سؤال را از خودتان بپرسید که برای چه به سپاه آمدهاید
تا از هدف خود دور نشــوید؛ چرا که شما مسئوالن و
فرماندهان آینده سپاه هستید».
وی افزود« :این را بدانید که سپاه مختص به مکان
و مسئولیت خاصی نیســت ،بلکه هرجا صدا و تفکر
انقالبی در معرض خطر باشــد ،سپاه در آنجا حضور
دارد .این حضور هم تنها به صورت فیزیکی نیســت؛
بلکه فکر ،اندیشه ،اعتقاد و باور انقالبی همیشه جلوتر و
در سطح گستردهای از مرزهای کشورمان حرکت کرده

است .برای نمونه ،حضور مؤثر در منطقه برای خنثی
کردن نقشه های شوم دشمنان را میبینید».
حجتاالسالم طیبیفر در تبیین نکته دوم ،سوم
و چهارم گفت« :وظیفه صیانت سیاســی و تقویت
بنیه اعتقادی و دینی و تربیتی پاسداران به عهده حوزه
نمایندگی ولیفقیه اســت .بنابراین فهم ،بصیرت،
آگاهی و شناخت جریانها برای ما الزم و ضروری
اســت؛ چرا که برای مقابله با برخی جریانها نیاز
داریم که خودمان را به سالح فکر و اندیشه صحیح
از انقالب مجهز کنیم .باید در سختترین شرایط
از دایره دین خارج نشــویم .باید متخلق به اخالق
باشیم و به عنوان یک الگوی دینی ،سیاسی ،اخالقی
و اعتقادی شناخته شویم».

B

باید مملو از فضایل و مکارم باشیم

در ابتدای این مراسم ســردار نقیزاده ،معاون نیروی
انســانی نمایندگی ولیفقیه در ســپاه با تأکید بر اینکه
خدمــت در حــوزه نمایندگی ولیفقیه در ســپاه یک
مسئولیت بزرگ و راهبردی است ،افراد حاضر در آن
را راهبر و هادی در عرصههای سیاسی ،اعتقادی ،دینی
و اخالقی خواند و گفت« :حوزه نمایندگی ولیفقیه در
سپاه مسئول صیانت از اندیشهها و باورهای سیاسی و
عقیدتی سپاه اســت؛ به همین دلیل افراد آن باید تابلو
و الگوی اخالق در دیگران باشــند .یک فرد حاضر در
نمایندگی ولیفقیه در سپاه باید بیش از هر چیز با حضور
منظم و تأثیرگذار در مراسمها ،کالسها ،دانشگاهها و
کسب امتیازات باال در موارد انضباطی و در مجموعه
دانشگاه خود را معلم بداند و برای رسیدن به رتبههای

رخداد

ُ
تحویل سه میلیون دز
واکسن نورا
سردار عبدالهی گفت« :تولید واکسن نورا
با قوت آغاز شــده و تا کنون برابر قراردادها سه
میلیون ُدز آن تحویل وزارت بهداشــت شــده
است».
ســردار احمد عبداللهی ،معاون سالمت،
آموزش پزشــکی و دفاع زیستی ســپاه با بیان
این مطلب ،در خصوص آمار واکسیناســیون
پاســداران گفــت« :در مجمــوع  98درصد
پاســداران ُدز اول 93 ،درصــد ُدز دوم و 67
درصد ُدز ســوم واکســن را تزریق کــرده و در
پایشهای سالمتی کرونا شرکت کردهاند».
وی ادامه داد« :در جهاد خدمترسانی نیز

 30پاسدار سالمت به درجه رفیع شهادت نائل
آمدند و بیش از  60درصد شــهدای سالمت
کشور بسیجی بودند».
ســردار عبدالهی در پایان عنــوان کرد« :با
شیوع کرونا از اسفند ســال  ،1398مطالعات
اولیه واکســن نورا در دانشــگاه علوم پزشکی
بقیهالله(عج) آغاز شد و بهعنوان تنها دانشگاه
کشــور با گذراندن مرحل حیوانی و انســانی
توانست تأییدیههای الزم را از وزارت بهداشت
و سازمان غذا و دارو دریافت کند ،به گونهای که
تاکنون  3میلیون دز تحویل وزارت بهداشــت
شده است».

جهت اطالع

برگزاری همایش
ی  -سیاسی
هفته عقیدت 
همایــش بزرگداشــت هفتــه عقیدتی -
سیاسی در ســپاه در ستاد فرماندهی کل سپاه
برگزار شد.
به گزارش صبح صــادق ،این همایش به
همت معاونت تربیت و آموزشهای عقیدتیـ
سیاسی ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد و
سخنرانی جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه
حجتاالســام والمسلمین حسین طیبیفر
و تقدیر از اســتادان و مربیــان و مدیران برتر
عقیدتیـ سیاسی در ستاد فرماندهی کل سپاه

از بخشهای مهم این همایش بود.
تأکید جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه
بر کیفیتبخشــی بیشــتر بر محتوا و مربیان
عقیدتیـ سیاسی در سپاه و توجه به خانوادهها
از موضوعات مهمی بود که وی در ســخنان
خود در این همایش مطرح کرد.
در پایان این همایش از مربیان ،اســتادان
و مدیران نمونه عقیدتیـ سیاســی در ســتاد
فرماندهی کل سپاه با اهدای لوح سپاس تقدیر
به عمل آمد.

باالی معنویت دایم در تالش و تکاپو باشد».
سردار نقیزاده اظهار داشت« :در این خصوص
نماینده ولیفقیه در سپاه یک گفته بسیار دلنشینی دارد
که مهم و درسآموز اســت« :بــرای پر کردن لیوان
معنویت یک فرد باید یک پارچ پر داشــت»؛ یعنی
باید مملو از فضایل و مکارم اخالقی و معنوی بود تا
بتوان چیزی را به دیگران ارزانی کرد».

B

شهید سلیمانی الگوی پاسدار در تراز

در ادامه این جلسه سردار دکتر یدالله جوانی ،با تأکید
بر اینکه دوره آموزشی و دانشجویی ،دوره شکلگیری
ذهنیت افراد اســت ،گفت« :عنوان ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی یک منظومه فکری منسجم است که
همتراز با انقالب اســامی است .برای نمونه پاسدار
همتراز انقالب شــهید سلیمانی است که رهبر معظم
انقالب آن را یک مکتب معرفی کردند».
وی افزود« :برای رسیدن به این منظومه منسجم
فکری به شش ویژگی نیاز است :یک؛ مؤمن بودن،
طوری که در هر دهه از خدمت شــما که میگذرد،
باید بر درجه ایمان و تقوای شــما افزوده شود .دو؛
والیتمدار بــودن ،ارزش و جایگاه این مطلب در
کالم شهید ســلیمانی به قدری است که ایشان سه
بار قسم یاد میکند .ســوم؛ انقالبی بودن .چهارم؛
مجاهد بودن .پنجم؛ بصیر بودن .ششــم؛ از جنس
مردم و برای مردم بودن .یک پاسدار باید در محیط
زندگی خود به گونهای محبوب و مقبول باشــد که
مردم به او اقتدا کنند و امانات خود را به او بسپارند».
ســردار جوانی حرکت انقالب اسالمی از ابتدا تا

به امروز را در چهار مرحلــه توصیف کرد و توضیح
داد« :مراحل چهارگانهای که انقالب اسالمی پشت
سر گذاشته است ،با از بین بردن نظام دو قطبی حاکم
بر جهان ،یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم آغاز شد .در
مرحله دوم  ،تثبیت نظام با حفظ اســتقالل و تمامیت
ارضی کشور شــکل گرفت .مرحله سوم نیز مقابله با
جریان آمریکایی بود که سعی در غربی کردن جامعه
طی سالهای هشتاد تا به امروز بود .در این مرحله رهبر
معظم انقالب با بینش و اندیشه خود چنان توطئههای
آمریکایی را فرونشاندند که ما امروز شاهد افول آمریکا
هســتیم؛ چرا که در هیچیک از دسیسههای خودشان
با وجود مخارج هفت هشت میلیارد دالری که روی
دستشان گذاشت به نتیجهای دست نیافتند .همین امر
باعث حقد و کینه آنها به انقالب اسالمی و سپاه شد که
نتیجه آن قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی
بود».
مرحله چهارم این حرکت کــه ما اکنون در این
مرحله قرار داریــم پذیرش جایگاه ما در نظم نوین
جهانی به منزله یک قدرت در غرب آسیا و در عرصه
بینالملل است .این را بدانید که رسیدن به این نقطه
با مجموعهای از مجاهدتها و ایستادگیها به اینجا
رســیده و این اتفاق به این راحتیها به دست نیامده
است».
معاون سیاسی سپاه با اشاره به این نکته که پاسدار
باید جهانی فکر کند ،ادامه داد« :اگر شاهد رشد و
موفقیت پاسداران تا به امروز بودهایم ،به سبب نگاه
کالن و جهانی پاســداران بوده است؛ به گونهای که
آنان متوقف در زندگی نبودهاند».

رخداد

حضور سپاه در نمایشگاه
روز ملی خلیجفارس
نیروی دریایی سپاه با دو غرفه نیروی دریایی
و اندیشــکده آرمــان در نمایشــگاه روز ملی
خلیجفارس شرکت کرد.
همزمان با دهم اردیبهشت ماه نمایشگاه روز
ملی خلیجفارس در سازمان جغرافیای نیروهای
مســلح برگزار شد که نیروی دریایی سپاه با دو
غرفه نیروی دریایی و اندیشــکده آرمان در این
نمایشگاه حضور پیدا کرد.
به گــزارش صبح صــادق ،در غرفه نیروی
دریایــی ســپاه در ایــن نمایشــگاه برخی از
محصوالت این نیرو با توجه به محدودیتهای
موجود بــه نمایش گذاشــته شــد و در غرفه

اندیشــکده آرمــان کــه موضوعــات خاص
خلیجفارس را با سایر کشورهای خلیجفارس
مقایســه میکند ،بخشــی از این مطالعات در
قالــب مقاالت ،کتــب و پوســتر در معرض
بازدیدکنندگان قرار گرفت.
«امیر فخرایی» رئیس ســازمان جغرافیایی
نیروهای مســلح ،خانم دکتر تاجبخش رئیس
سازمان هواشناسی و امیر علوی معاون عملیات
ستاد کل نیروهای مسلح ،سردار فرهی جانشین
وزیر دفاع و جمعی دیگر از مسئوالن کشوری
و فرماندهان نیروهای مســلح از غرفههای این
نمایشگاه بازدید کردند.

جهت اطالع

پذیرش بدون آزمون
استعدادهای درخشان
دانشگاه جامع امام حســین(ع) در  ۶۵رشته
کارشناسیارشد و  ۱۸رشته دکتری از میان استعداد
درخشان دانشجوی بدون آزمون میپذیرد.
به گزارش صبح صادق ،دانشــگاه جامع امام
حسین(ع) در رشتههای فنی و مهندسی ،علوم پایه
و علوم انســانی دانشجو میپذيرد .عالقهمندان به
منظور کسب اطالعات بیشتر درباره شرایط و نحوه
نامنویســی به فراخوان پذيرش بدون آزمون دوره
دکتری و دوره کارشناسی ارشــد دانشگاه جامع
امام حسین(ع) برای سال تحصیلی 1402ـ1401

به پایــگاه  www.ihu.ac.irمراجعه کنید .گفتنی
است ،پذیرش از کلیه داوطلبان متعهد به انقالب
اسالمی ،بسیجیان ،شاغالن سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و ســایر ســازمانهای نیروهای مسلح
صورت میگیرد و فارغالتحصیالن این دانشگاه،
در اولویت جذب و اســتخدام ســپاه پاسداران و
نیروهای مسلح هســتند و دانشجویان غیر بورس
پس از فارغالتحصیلی به مراکز علمی و تخصصی
ســپاه برای انجام خدمت مقدس ســربازی ،در
صورت داشتن شرایط معرفی خواهند شد.

در عملیات بدر دیدم وقتی رزمندگان ســوار
قایق میشــدند ،یک روحانی به بچهها عطر
میزد و روی آنها را میبوســید ،دقت کردیم
دیدیم عبدالله میثمی اســت؛ خیلــی آرام و
خندان بود .وقتی قایقها میخواستند حرکت
کنند ،گفت« :من را هم ببرید؛ تا کنار بچهها
باشــم!» او هم به خط آمد و در خط هم همین
کار را انجام میداد .با رزمندگان خوش و بش
میکرد ،به آنها روحیه میداد و میگفت با بوی
خوش به مالقات خدا بروید! و ســپس آنها را
دعا میکرد .این کار شــهید میثمی در تقویت
روحیه رزمندگان اثر زیادی داشت.
به نقل از آیه الله کعبی
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
عبدالله میثمی ســال  ۱۳۳۴در شهر اصفهان
متولد شــد .تولد او مصادف با شــب والدت
حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود .دوران کودکی
و نوجوانی را سپری کرد و در دوره دبیرستان،
همزمان با تحصیل ،در کنار پدرش مشــغول
به کار شــد .از نوجوانی شور و عالقه خاصی
به مســائل مذهبی و ترویج و تبلیغ علوم دینی
داشــت و شــاید همین انگیزه او را در مسیر
فراگیری دروس حوزوی و ورود به روحانیت و
طلبگی قرار داد.
عبداللــه که در کنار درس به مبارزه با رژیم
نیز مشــغول بود ،با خیانت یکــی از منافقان،
تحت تعقیب قرار گرفت و به همراه چند طلبه
دیگر در همین سال دستگیر و راهی زندان شد.
پس از انقالب هم به جرگه رزمندگان پیوست
و سرانجام همانطور که در شب دوم عملیات
کربالی  ۵به دوســتان گفته بــود که« :من در
این عملیات اجر خــودم را از خدا میگیرم».
هنگامی که مشــغول وضو برای عبادت بود،
در منطقــه عملیاتی «کربــای  ،»۵از ناحیه
ســر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و بعد از
سه روز ۱۲ ،بهمن ماه ســال  ۱۳۶۵مطابق با
دوم جمادیالثانی مصادف با شــب شهادت
حضرت زهرا (س) به شهادت رسید.

جناب آقای
دکتر یدالله جوانی
معاون سیاسی سپاه
و مدیر مسئول
هفته نامه صبح صادق
با تأســف و تأثر فراوان درگذشت
همشــیره گرامیتان (مادر و خواهر
شهیدان جوانی) را به جنابعالی
و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده و از درگاه حضرت حق برای
آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای
همه بازماندگان صبر و اجر مسئلت
میکنیم.
معاونت سیاسی و هفته نامه صبح صادق

هفتهنامه
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

صبحانه

صادقانه

مهربان باشیم

مخفیگاه دانش

هیچ درختی به خاطر پناه دادن به پرندهها بیبرگ و بار نشــده اســت .گرمای خورشید همواره زندگی
بخشیده و دنیا را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کرده است ،بدون آنکه در انوار طالییاش خللی وارد
شود و آب هر موجودی را زنده و شادابتر کرده است .تکیهگاه باشیم ،لبخند و مهربانی بیهزینه است؛
اما با خود ثروتی بزرگ دارد.

حضرت عبدالعظیم روایت کردند که روزی به وجود مقدس حضرت امام جواد(ع) عرض کردم :ای
فرزند رسول خدا حدیثی از پدران بزرگوارت برای من روایت فرمایید .امام جواد(ع) از قول پدر و جد و
امیرالمؤمنین(ع) روایت فرمودند :دانش و شخصیت هر کس در زیر زبانش مخفی است .هر کس قدر
خود را بشناسد ،هالک نمیشود .تدبیر و اندیشیدن پیش از انجام هر کار ،تو را از پشیمانی نگه میدارد.
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کتیبه سبز
معنای نون والقلم
دل بستهام به چشم تو خورشید مهربان
هر صبح در کالس درس ،طلوع تو دیدنی است
لبخند میزنی و دلم سبز میشود
ی است
لبخند بیبهانهات ،شعری شنیدن 
از نون و والقلم و ما یسطرون فقط
پروردگار نام تو را داشت در نظر
یعنی سپردهاست به دستت رسالتی
ای امتداد روشن راه پیامبر
شور و نشاط من خورشید من بخند
در را به روی غم با مهر خود ببند
یک رنگ بیریا روشنگر صبور
بخشیدهای مرا سرمایه شعور
با تو کالس کوچک من گشته آسمان
چون آفتاب هستی و باران بیامان
تا شاخه شاخههای حضورم ثمر دهد
از این کالس سر زند رنگینترین کمان
بگذار تا به نام صدایت کند دلم
بگذار تا بخوانمت زیباترین کالم
نام تو را درود معلم تو را سپاس
ای عشق جاودانه معلم تو را سالم
حرف دل مرا از چشم من بخوان
من دوست دارمت بیمرز و بیکران
با لطف و بخششت همراه مهربان
سر سبز میشود دنیای دیگران
منیره درخشنده

کشکیات

امیدوارند
مردم
بر وعدههای دیروز
«زان یار دلنوازم شکریست با شکایت»
با خجلت ،عذرخواهم از این همه صراحت
پیش از شروع شعرم ،قبل از گالیه و حرف
بگذار تا بگویم این قصه را برایت...
یک روز دولتی بود با ادعای تدبیر
که سوخت را گران کرد با آن همه فضاحت
محرم نبود با خلق آن دولت فخیمه
میگفتصبحجمعهفهمیدهسهلوراحت!
امروز فرق کرده مشی و مرام دولت
دارد هوای ملت ،دارد به خلق ارادت
مردم امیدوارند بر وعدههای دیروز
باید که قدر دانست سرمایه حمایت
ملت همیشه هستند پشت و پناه دولت
تا آن زمان که باشد بر سیره صداقت
علیعرفانی(شاعرباشی)

داستان

غرور

نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

صدایم را صاف کــردم و یکبار دیگر
خودم معرفــی کردم .مجری با افتخار
ســام کرد و خوشآمد گفت و ســپس لیست
بلندباالیی از کارها و افتخاراتم را خواند .حس
غــرور مثل خون در رگهایم جریان گرفت و در
برق چشمانم نشســت .برنامه راجع به مدیران
موفق بود و حاال من روی صندلی نشسته بودم و
داشــتم در مورد موفقیتهایم حــرف میزدم و
راجع به شــرکتها ،کتابهایم ،تحصیالت و
رتبههایــی کــه آورده بودم ،با شــور و اشــتیاق
ســخنرانی میکردم .مجری به وجد آمده بود و
مدام سوال میکرد و بحث را به چالش میکشید،
اما موفق نمیشد در صحبتهایم خللی ایجاد
کند .خوشــحال بودم که اداره برنامه را از چنگ
مجری درآورده بودم و داشتم اهدافم را با دبدبه و
کبکبه توضیح میدادم .دنیای پر تاب و تب کار و
فناوری که به اسارتم در آمده بود و پله موفقیتم بود

و مدارک تحصیلی ارزشــمندم ،انــگار دو بال
پروازم شده بودند .کمی گذشت و عقبنشینی
عوامل برنامه حکایت از پیروزیام داشــت که
سواالت خانوادگی شروع شد .اینکه چند فرزند
دارم و آیا از آنها میخواهم راه مرا ادامه بدهند ،یا
نه و چه دورنمایــی در ذهن دارم .همه را یک به
یک و با طمانینه جواب دادم تا رسید به همسرم...
کــه نقطه ضعفم بود و دوســتانم کموبیش از آن
مطلع بودند .فرزانه دیپلمش را به زور گرفته بود و
همچنان مشــغول بچهداری و خانــهداری بود.
بیشترین عالقهاش پخت مربا و کیک و گردگیری
بود .اتاقم را همیشه مرتب میکرد ،لباسهای اتو
شــده را دم دســت میگذاشــت و حواسش به
جلسات و برنامهها و سفرهای کاریام بود ،حتی
داروهای تقویتــی و درمانــیام را مداوم کنترل
میکرد ،اما از دنیایی که برای خودم ساخته بودم
خبر نداشــت؛ حتی گاهی اصطالحات ساده را
هم اشــتباه تلفظ میکرد و وقتی با تمسخر من
روبهرو میشد ،لبخند تلخی میزد و میگفت«:
مــن که بیســوادم؛ اما تو پیشــرفت کنی برای
همهمونبسه»...

راه نرفته

کودکان را بهتر بشناسیم
محمد مفیدی
مشاور خانواده

در ابتدا باید گفت مهمترین نکته برای کودکان «اعتماد به نفس»
است .باید مراقب اعتماد به نفس کودکان باشید .برای نمونه ،اگر
گفتید تو هیچ وقت یاد نمیگیری! کودک آن را باور میکند و به سمت یاد
نگرفتن پیش خواهد رفت .پس چیزی بگویید و طوری عمل کنید که حس
خوبی به آنها بدهد و عزت نفس آنها را باال ببرید .کودکان زیر شش سال
در دنیای حسی هستند و بعد از این سن تازه شروع به تفکر میکنند .قبل از
آن با احساسات خود با دنیا در تماس هستند ،به ویژه پیش از سه سالگی
تنها با تقلید از بزرگترها رفتارشان شکل میگیرد .هر چه ما بگوییم ،باور
میکنند که البته باید مراقب رفتار و به خصوص گفتار خود باشیم تا الگوی
صحیحی برای آنها بشویم .به کودک برچسب نزنید ،چه مثبت و چه منفی!
اینکه بگویید تو بهترین پسر روی زمینی ،تو دختر زرنگی هستی ،چه بچه
تیزهوشی ،چقدر زیبایی و ،...فقط و فقط او را خودشیفته و از خودراضی
میکند و دیگر هیچ انتقاد یا پیشنهادی را برنمیتابد و هرگاه ببیند رفتار او
در هر کجا چه خانواده و چه اجتماع مورد تأیید نیست ،پرخاشگر میشود.
برچسب منفی هم او را از آیندهای سالم و روشن دور میکند .بسیار مراقب
و محتاط باشید .فکر نکنید زمانی که در حال دیدن تلویزیون یا بازی است،
حواســش پرت است و متوجه کارها و حرفهای شما نمیشود .وقتی با
کسی تلفنی صحبت میکنید ،یکی از خوبیهای فرزند خود را با لحنی
زیبا بیان کنید و بعد ببینید که چقدر رفتار او با شما تغییر میکند .او تمام
مدت با ذرهبین گفتار و اعمال شما را زیر نظر دارد! هرگز با کودک درددل
نکنید .ذهن او هنوز برای تجزیه و تحلیل آماده نیســت ،پس بین دوراهی
عشــق و نفرت قرار میگیرد ،امنیت خود را از دست داده و در نهایت در
تقابل با والدین قرار میگیرد .کودکان آیینه تمامنمای ما هســتند ،اگر این
آیینه در آینده سیاه یا شفاف باشد ،نتیجه رفتار ما با آنهاست.

حاال توی استودیو یخ کرده بودم و نمیدانستم
راجــع به فرزانــه و تحصیالت و شــغلش چه
بگویم کــه خجالتزده نباشــم .چند لحظهای
به کفشهایم خیره شــدم .همین دیشب فرزانه
واکسشــان زد و با لباسهایم آماده گذاشت تا
امروز در برنامه تلویزیونی تمیز و مرتب باشم و
به قول خودش بدرخشم .یک لحظه به تالشش
برای پیشرفت و درخششم فکر کردم ،به تنهاییها
و مشــکالتی که در نبود من با آنها دست و پنجه
نرم میکرد؛ بــه بچهها که از همه لحاظ عالی و
مودب بودند ،به خانه تمیزمان؛ به دســتپخت
عالی و کدبانوییاش ...و بعد برگشتم به استودیو
و در جــواب انتظــار طوالنی و شــیطنتآمیز
مجری گفتم «:همســرم مثل همکاران شما در
پشت صحنه از خودگذشتگی کرده تا من اینجا
بدرخشــم ،به نظر من نیمی...نه همه افتخارات
من مدیون ایثار و تالش ایشان هست و صمیمانه
از او سپاسگزارم که بستر پیشرفت و ترقی من را
به قیمت خانه نشینی خودش آماده کرده»...
مجری لبخندی زد و من معنای غرور واقعی
را در ذره ذره وجودم حس کردم.

هنگامی که به مشــهد بازگشت،
یکی از فعالیتهــای اصلیاش
تدریس و بحثهای دینی بود.
«از ســال  1343من چندین اقدام کردم.
یک اقدام ،شروع درسهای فقه و اصول برای
ً
طالب اگرچــه درس فقه و اصول بود ،واقعا
هم فقه و اصول بود؛ اما در البهالی مباحث
فقهــی و اصولی ،مباحث سیاســی اینها را
مطرح میکردیم و شاگردهای من ،آن کسانی
که آن روز به درسهای من میآمدند ،بعدها
همهشان جزء کسانی بودند که در میدانهای
سیاست و مبارزه و کارهای انقالبی جزء افراد
برجسته و نامآور بودند».
حضور پررنگ در حوز ه مبارزه و سیاست
سیدعلی را از حوزه و درس دین جدا نکرد.
«وقتی که از قم به همین خانه برگشــته
بودیــم ،جایــی بــرای مطالعه نداشــتیم.
زیرزمینــی داشــتیم که رطوبت داشــت و
تابستانها محل ســکونت خانواده ما بود؛
ولی در زمســتان چون خیلی سرد بود و گرم
نمیشد ،وسایل گرمازا هم مثل امروز نبود،
خالی میماند .من آنجا را برای اتاق مطالعه
آماده کردم .فرش هم که نداشت! یک گلیم و
یک تشک در گوش ه آن انداختم و آنجا را مثل
اتاق طلبگی درســت کردم .چون اتاق سرد
بود ،شبها میرفتم زیر عبا تا بتوانم مطالعه
کنم ،با نهایت شــدت .البته آن هم نمیشد.
برای اینکه تا میآمدیم مشغول و گرم مطالعه
شویم ،از باال صدایی میآمد و خانواده حرف
میزدند .یعنی امکانات درس خواندن برای
ما در زمــان طلبگی حقیقتا فراهم نبود .این
در حالــی بود که بنده پدرم یک روحانی بود
و باالخره خانهای از خودمان داشتیم .کسانی
بودند که همین را هم نداشتند».
بخشی از خاطرات رهبر معظم انقالب
بیان شده در دیدار جمعی از شاگردان1377/7/19 -

سالمت

ویتامینها علیه استرس
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

مواد غذایی حاوی ویتامینهای گروه  Bو آنتی اکسیدانها نقش بسزایی
در کاهش استرس دارند.
از آنجایی که این مواد مغذی در یک الگوی غذایی سالم مهم هستند ،بهترین
راه برای دریافت آنها مصرف غذاهای حاوی آنهاست .برای نمونه ،میوهها
و سبزیجات حاوی آنتیاکسیدانها به همراه سایر مواد مغذی ممکن است
برای ارتقای سالمت با هم کار کنند و بسیاری از غذاها انواع ویتامینهای B
را به طور طبیعی فراهم میکنند ،از جمله غالت کامل ،میوهها ،سبزیجات،
محصوالت لبنی ،حبوبات و گوشت .برخی از مطالعات ارتباط بالقوهای
بین سطوح پایین ویتامین  Dو استرس را گزارش میدهند .این مطالعات
ثابت نکردهاند که آیا ســطوح اســترس در پاســخ به دریافت ویتامین D
افزایش یــا کاهش مییابد .با این حال ،بدن شــما برای عملکرد طبیعی
به آن نیاز دارد .غذاهای حــاوی ویتامین  Dعبارتند از :ماهیهای چرب،
تخم مرغ ،لبنیات غنی شــده و محصوالت ســویا و برخی از قارچها که
در معرض اشــعه ماوراء بنفش قرار دارند .گفتنی است ،اصلیترین منبع
ویتامین  Dنور خورشــید اســت .آیا مکملهای ویتامین و مواد
معدنی با استرس مقابله میکنند؟ برخی مکملها ادعا میکنند
که به مدیریت اســترس کمک میکننــد .با این حال،
شــواهد حمایت از این مکملها محدود است
و تحقیقات بسیار بیشــتری مورد نیاز است.
فعالیت بدنی منظم نیز برای مدیریت
استرس مفید اســت و حداقل پنج
دقیقه ورزش در روز اثرگذار
خواهد بود.

حسن ختام
بیتاب آمدنت هستیم
حسن نوروزی
نویسنده

قطر ه چگونه ،بیکرانگیاقیانوس را اظهار
کند؟ تکه ســنگ چگونه عظمت کوه را
فریاد کند؟ یک برگ چگونه شکوه درخت
را بسراید؟ من قطره دانشم و تو اقیانوس،
من شــب خجلتم و تو سحر سرافرازی،
من تک سنگ ســیاهم و تو عظمت یک
کوه ،من یک برگم و تو شــکوه شــجره
طیبه .چگونه از تو بگویم جز آنکه با اشک
احساس خود را بیان کنم؟
دریغ و حسرت نبودنت ،دلم را مچاله
میکند و همه وجودم اشک میشود .من
اینجا جاماندهام ،من در میان اعماق غیبتت
شکستهام ،خستهام! من در میان ظلمت و
تاریکینبودنتسختگرفتارم.موالجان،
نبودنت حیرانی و دربهدری است.
آقا جان ،میشود بیایی و ما را از شب
جهل به ســپیده دانایی برسانی؟ میشود
بیایی و چگونه زیســتن و چگونه رفتن را
یادمان بدهی؟ میشــود آفتاب وجودت
را بــه مــا بتابانی تــا یخهــای نخوت و
خودخواهی و گمراهیمان آب شود .ای
آفتاب پشــت ابر ،دلمان برای آمدنتان
سخت بیتاب است.

