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وحانیون عامل تقویت معرفت ر
و معنویت فرماندهان و رزمندگان بودند

 دولت مصمم به اصالحات عمیق دولت مصمم به اصالحات عمیق
و بنیادین اقتصادی استو بنیادین اقتصادی است

 دولت مصمم به اصالحات عمیق دولت مصمم به اصالحات عمیق
و بنیادین اقتصادی استو بنیادین اقتصادی است

خرمشهرهای پیش رو
نگاهی به مسیر پیش روی ملت ایران در جنگ اقتصادی پرونده

۸-۹

جبهه
 سرلشکر سیدیحیی صفوی۱۴

در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق 

دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور

 امروز در جهان در عرصه امنیت غذایی زنگ هشدار به صدا 
در آمده است و بسیاری از کشورها برای حفظ و تثبیت امنیت 
غذایی خود برنامه هایی شبیه به آنچه درباره امنیت دفاعی و 
نظامی تدوین می کنند، تدارک دیده اند. امروز جهان تحت 
تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته، اما یکی از مهم ترین آنها 
جنگ اوکراین اســت. پس از آغاز جنگ اوکراین، با وجود 
آنکه موادغذایی فرآیند تولید را طی کرده بودند و در انبارها 
و سیلوها موجود بودند، اما به دلیل آنکه این تقابل نظامی در 
فرآیند توزیع مواد غذایی اختالل ایجاد کرد، شاهد افزایش 
قیمت  مواد غذایی به ویژه گرانی آرد و گندم در سطح جهان 
بودیم. موضوعی که افزون بر بحران های محیط زیستی یک 

تهدید جدی برای امنیت غذایی جهان ایجاد کرد.

تثبیت امنیت غذایی

دکتر علی قاسمی
مشاور وزیر  جهاد کشاورزی
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۲

ثمانه اکوان
کارشناس بین  الملل

دو طرز فکر کلی نســبت به یارانه  ها وجود دارد: طرز فکر 
 چرا باید یارانه  پرداخت  شــود؟ 

ً
اول این اســت که اصوال

بایــد پرداخت یارانه را قطع و منابع حاصل از آن را صرف 
فعالیت های توسعه ای و زیرساختی کرد. این تفکر اگر چه 
ممکن است در برخی از جوامع توسعه یافته موفق شود، اما 
نبایــد فراموش کرد که هم بخش قابل توجهی از جامعه از 
حذف یارانه  ها آسیب خواهند دید و هم هیچ تضمینی برای 
هزینه کرد منابع حاصل شــده از حذف یارانه  ها در جهت 
بهبود زندگی مــردم وجود ندارد. در تفکر دوم مخالفتی با 
اصل یارانه وجود ندارد، بلکه ایراد اصلی در نحوه پرداخت 
آن اســت. در واقع، باید بین حــذف یارانه و هدفمندی یا 

هوشمندسازی یارانه تفاوت قائل شد.

هوشمندسازی 

در حالی که فشــارهای همه جانبه کشــورهای غربی علیه 
روسیه در قبال بحران اوکراین ادامه دارد، مجلس نمایندگان 
آمریکا هفته گذشته کمک ۴۰ میلیارد دالری به اوکراین را 
مصوب کرد تا نشان دهد همچنان سیاست ویتنام سازی از 

اوکراین را در مقابل روسیه ادامه می دهد. 
از ابتدای شــکل گیری بحران اوکراین، دولت ایاالت 
متحــده حــدود ۸۰۰ میلیــون دالر کمک هــای مالی و 
تســلیحاتی به این کشــور ارسال کرده اســت تا بتواند در 
مقابل روســیه مقاومت کند. این میزان کمک های نقدی و 
تسلیحاتی کافی نبود و حاال دولت ایاالت متحده الیحه ای 
را به مجلس فرستاده تا ۳۳ میلیارد دالر به این کشور کمک 

تسلیحاتی کند.

 تجهیز40 میلیارد دالری
جهان
۶

در حالی که تحلیلگران با گمان زنی های بدبینانه )چه بســا 
سوگیرانه( از توقف مذاکرات وین، به نوعی شکست آن را القا 
می کردند، شاهد دومین سفر »انریکه مورا« هماهنگ  کننده 
مذاکرات وین در روز سه شــنبه گذشــته به تهران طی دو ماه 
اخیر بودیم. متعاقب این سفر »جوزف بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، نتایج ســفر »انریکه مورا« به تهران را 
»بسیار مثبت« اعالم کرد و گفت، مذاکرات با ایران به زودی از 
سر گرفته می شود. رمزگشایی این اعالم نظر را می توان پیش 
از سفر مورا به تهران در مواضع جوزف بورل جست وجو کرد. 
او هدف این ســفر را این طور بیان کرده بود که درصدد یافتن 
راه میانه ای برای خروج نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 

فهرست آمریکا برای سازمان های تروریستی خارجی است.

یکا توپ در  زمین آمر

سیامک باقری
 عضو شورای  سیاست گذاری

 صبح صادق
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میالد شکری
خبرنگار اقتصادی

                 پیوستی درباره
بازار                هوشمند سازی یارانه ها

۴ - ۵

 چرا باید
به دولت کمک کرد؟
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در حالی که تحلیلگران با گمان زنی های بدبینانه 
)چه بسا ســوگیرانه( از توقف مذاکرات وین، به 
نوعی شکست آن را القا می کردند، شاهد دومین 
سفر »انریکه مورا« هماهنگ  کننده مذاکرات وین 
در روز سه شــنبه گذشته به تهران طی دو ماه اخیر 
بودیم. متعاقب این سفر »جوزف بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نتایج سفر »انریکه 
مورا« به تهران را »بســیار مثبــت« اعالم کرد و 
گفت، مذاکــرات با ایران به زودی از ســر گرفته 

می شود. 
رمزگشایی این اعالم نظر را می توان پیش از سفر 
مورا به تهران در مواضع جوزف بورل جست وجو 
کرد. او هدف این ســفر را این طور بیان کرده بود 
که درصدد یافتن راه میانه ای برای خروج نام سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی از فهرست آمریکا 
برای ســازمان های تروریستی خارجی است. به 
فرض پذیرش این ادعا، در این باره چند پرســش 
مطرح است: آیا مقامات کاخ سفید این راه میانه 
را خواهنــد پذیرفت؟ اگر واشــنگتن این ابتکار 
را بپذیرد، آیا مذاکرات به آخرین ایســتگاه خود 

خواهد رسید؟ 

مواضع بورل و مقامــات آمریکایی این 
حقیقت را نشــان می دهد کــه راه حل ۱

جدید اروپایی با هر ابعادی به معنای رفع اختالف 
و دســتیابی به توافق در سریع ترین زمان نیست. 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با وجود قدردانی 
از سفر انریکه مورا به تهران، نشان می دهد آمریکا 
این ابتــکار اروپایــی را در زمره خواســته های 
فرابرجامی ایران ارزیابی کرده و ضمن اعالم اینکه 
با توافق فاصله زیــادی وجود دارد، گفت: »ایران 

باید تصمیم بگیرد که یا بر شروط فرابرجامی اش 
پافشــاری کند یا اینکه می خواهد به ســرعت به 
توافق دست یابد.« البته به نظر می رسد، جوزف 
بورل با وجود ابزار خوش بینی نیز به این موضوع 
واقف بوده است؛ زیرا او گفت اختالفات موجود 
در مســیر احیای برجام را نمی توان یک  شبه حل 

کرد. 

بررسی آخرین تحوالت در مذاکرات و 
به ویژه توافقاتی که در سفر مورا به تهران 2

صورت گرفت، واقعیت هایی را آشکار می کند که 
رسانه های آمریکایی، ضد انقالب و حتی برخی 
از رسانه های جریانی در داخل کشور آنها را انکار 
می کردند. یکی از ایــن واقعیت ها آمادگی ۴+1 
نسبت به توافق است؛ یعنی در این مذاکرات آنچه 
مربوط به ایران، اتحادیه اروپا و روسیه و چین بوده، 
حل و فصل شده است. واقعیت دیگر زیاده خواهی 
آمریکاست. با وجود اینکه همه طرف ها آمادگی 
حل موضوع را دارند و موضوعات اختالفی را به 
برجامی و فرابرجامی دسته بندی نمی کنند، کاخ 
ســفید همچنان در چارچوب فرمول ترامپ به 
دنبال هدایت مذاکرات به سمتی است که ایران را 

وادار به قبول برجام های 2،۳ و ۴ بکند.

واقعیت ســوم اختالفــات منحصر به 
موضوع رفع تحریم های ســپاه نیست، ۳

مواضع کاخ سفید و اقداماتی که کنگره آمریکا در 
یکــی و دو هفته اخیر انجام داده اســت، نشــان 
می دهد به فرض اگر همه طرف ها از جمله کاخ 
ســفید موافقت خــود را درباره خروج ســپاه از 
فهرست تروریسم اعالم کنند یا ایران از خواسته 
خود عقب نشــینی کنــد، باز نمی تــوان از پایان 
مذاکرات و تحقق توافق برای احیای برجام سخن 
گفت؛ زیرا چند موضــوع دیگری وجود دارد که 
آمریکایی ها حاضر به تن دادن آن نیستند. یکی از 
مهم تریــن موضوعــات تضمین انتفــاع پایدار 

اقتصادی به ایران است. حال آنکه دولت بایدن نه 
تنها بــرای اجرای پایــدار برجــام در دوره بعد 
ریاســت جمهوری تضمینی نداده اســت، حتی 
حاضر به تضمین اجرای بدون کم و کاست دوره 
ریاســت جمهوری خودش هم نیســت. مشاور 
رسانه ای تیم هسته ای در اظهار نظری گفته است: 
»ایران قبول کرد که اگر بایدن نمی تواند نسبت به 
رویکرد دولت بعدی درباره برجام تضمین دهد، 
دست کم نسبت به تعهدات دولت خودش تا پایان 
کار به اجــرای تعهداتش در چارچــوب توافق 
احتمالی تضمین دهد، اما دولت آمریکا این را هم 
نپذیرفته است.« همانطور که گفته شد رفتارشناسی 
بایدن و کنگره آمریکا این موضوع را اثبات می کند 
کــه آنها به دنبال برجام پایــدار و نافع برای ایران 
نیســتند. آخرین اقدام بایدن در خصوص تمدید 
تحریم های ناشــی از بند 12۴۵ قانون دفاع ملی 
سال 2۰12 آمریکا در 2۳ اردیبهشت سال جاری 
مؤید این حقیقت است. اینها نشان می دهد مسئله 
آمریــکا در موضوع برجام فراتــر از تحلیل های 
رســانه های اجــاره ای و تحلیل های ســوگیرانه 
جریانی در خصوص منحصر کردن اختالفات به 

موضوع رفع تحریم های سپاه است.   

بنابراین، همه پافشاری های ایران، رسیدن 
به یک توافــق مطمئن و پایدار اســت. ۴

حقیقت امر هم عاقالنه نیست که آزموده را دوباره 
آزمون کرد. پس از توافق برجام در ســال 1۳9۴ 
تجربه فراموش ناشدنی را به ملت ایران داده است. 
اگرچه عده ای بنا دارند آن را مخفی نگه دارند یا به 
فراموشی بســپارند؛ ملت ایران به یاد بیاورند که 
دولت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا که 
خــود برجام را امضا کرده بــود، چگونه در روند 
اجرای این توافق تعلل و کارشکنی کرد. یا به یاد 
بیاورند که ترامپ چقدر آسان از برجام خارج شد 
و به راحتی افزون بــر بازگرداندن تحریم های به 
اصطالح برداشــته شده براســاس توافق برجام، 

۸۰۰ تحریم دیگر را بر ایران تحمیل کرد. اکنون 
نیز به دقت و نگاه واقع بینانه به رفتار دوگانه بایدن 
نیاز است که از یک سو تحریم های ترامپ را حفظ 
کرده و در عین حال تحریم هــای جدیدی را نیز 
وضع کرده است و از سوی دیگر حاضر به تضمین 
برای اجــرای توافق در دوره ریاســت جمهوری 
خودش هم نیســت. با این وضعیت آیا هر عاقلی 
می پذیرد که دولت با همه این مسائل و ابهامات، 
توافقی را به سرانجام برساند که نتواند از آن منافع 
اقتصادی پایدار خود را بهره ببرد یا با کوچک ترین 
بهانه همه شرایط به اول خودش برگردانده شود؟ 
تجربه اثبات کرده اســت اگر تضمینی برای آزاد 
شدن همه پول های بلوکه شده ایران وجود نداشته 
باشد، یا ســرمایه گذاران خارجی جهت ورود به 
بازار ایــران به دلیل تــرس از تحریم های مجدد 
غیرممکن باشــد بی تردید ایــن وضعیت منافع 
اقتصادی کشورمان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به 

همین دلیل توافق نکردن بهتر از توافق بد است. 

 با این حال، رســانه های وابسته یا واداده 
القا می کنند که اگر ایران به خواسته های ۵

زیاده طلبانه آمریکا تن ندهد، فرصت بزرگی را از 
دست خواهد داد. اگر چه معنای فرصت بزرگ از 
نظر این تحلیلگران در هاله ای از ابهام است، اما 
تجربه چند ســاله رفتارهای آمریکایی ها و حتی 
اروپایی مبنی بر پایان فرصت ها یا اگر مذاکرات 
شکست بخورد، سناریوی دیگری پیش خواهند 
کشید، در عمل نشان داده است که این نوع مواضع 
تنها عملیات رسانه ای بیش نیست. موضع مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکی از این شواهد 
است. او طی سه و چهار ماه اخیر چند بار اذعان 
کرد که اروپایی ها از این توافق بسیار منتفع خواهند 
شد، زیرا وضعیت اکنون تغییر کرده است و برای 
اروپا بسیار جالب است که یک تأمین کننده )نفت 
و گاز طبیعی( دیگر داشــته باشیم و آمریکایی ها 

)هم( به موفقیت دیپلماتیک نیاز دارند.«

نگاه

دکتر سیامک باقری
 عضو شورای  سیاست گذاری

 صبح صادق

دولت ســیزدهم را می تــوان دولت 
»صادق الوعــد شــجاع« نامید. این 
دولــت در کمتــر از یک ســال هم بــه وعده 
انتخاباتی اش درباره اصالحات عمیق اقتصادی 
و مبــارزه بــا رانت خواری عمل کــرد و هم با 
شجاعت انجام کاری که هیچ یک از دولت های 
قبلی جرئت انجامش را نداشتند، با شجاعت در 
اولویت  کارهای خود قــرار داد. البته کاری که 
دولت از هفته قبل و با ســخنان رئیس جمهور 
محتــرم با مردم و از طریــق واریز وجوه نقد به 
حساب سرپرست خانوارها آغاز کرد، در واقع 
شروع یک سلسله اصالحات عمیق اقتصادی به 
حساب می آید و این اصالحات بدون همکاری 
تمامی دستگاه ها و آحاد مردم  به نتیجه مطلوب 

نمی ر سد.
بر همین اساس رهبر حکیم انقالب اسالمی در 
دیدار با کارگران در روز 19 اردیبهشت، با اشاره 
به برنامه های دولت در زمینه مسائل اقتصادی، 
تأکید کردند: »همه قوا و دستگاه ها و آحاد مردم 
به دولت کمک کنند.« تأکید معظم له بر کمک 
همه قوا، دستگاه ها و آحاد مردم به دولت، از کار 
بسیار مهم و ارزشمند دولت در حوزه اقتصادی 

حکایت می کند.
بســیار روشن اســت که در این میان،  کمک و 
همراهــی مردم با دولــت در این موضوع یک 
اهمیــت راهبردی دارد. مــردم موقعی با تمام 
قوا برای کمک به دولت بــه میدان می آیند که 
 به طــور دقیق بدانند دولت می خواهد چه 

ً
 اوال

 مردم باور کنند 
ً
کارهایــی را انجام بدهد و ثانیا

که این برنامه ها و اقدامات در نهایت،  نتیجه اش 
به نفع کشــور و توده های مردم خواهد بود. به 
نظر نگارنده، یکــی از مصادیق »جهاد تبیین« 
 در مقطع کنونی،  ارائه روایت درست و تبیین و 
تشریح دقیق و صحیح اقدامات دولت در حوزه 

اصالحات اقتصادی است.
مهم ترین کاری که رســانه ها، صاحبان قلم و 
اصحاب سخن در حمایت و کمک به دولت در 
سطح انتظارات رهبر معظم انقالب می توانند 
داشــته باشــند، همین جهاد تبییــن با هدف 
همراه سازی قوا،  دســتگاه ها و به ویژه مردم با 
دولت است. البته این کار،  یعنی متقاعدسازی 
و همــراه کردن مــردم با دولت،  کار آســان و 
راحتی هم نیســت؛ چرا که دشــمنان،  جریان 
معانــد و به ویــژه باندهای مافیایــی که منافع 
نامشــروع خود را در خطر می بینند، با بسیج 
امکانات رسانه ای خود و با دروغ پردازی و طرح 
شایعات و بعضا انجام مجموعه ای از اقدامات 
خرابکارانه و کارشکنانه،  تالش می کنند ثبات و 
آرامش جامعــه را بر هم زده و با ایجاد ناآرامی 
و اغتشاش،  نگذارند دولت برنامه های خود را 

به پیش ببرد.
از همین رو کار رســانه های ملــی، مردمی و 
انقالبی در ارائه روایت درســت از برنامه ها و 
 
ً
کارهای در حال انجام و پیش روی دولت،  حقا

 یک »جهاد تبیین« است. در این جهاد 
ً
و انصافا

تبیین،  توجه به نکات و گزاره های زیر ضروری 
به نظر می رسد:

ماهیت کار دولت ، حــذف یارانه ها به  ضرر مردم نیســت. عده ای حذف ارز ۱
ترجیحــی را،  به معنای حــذف یارانه ها روایت 
می کننــد؛ در حالی که دولت بــه دنبال »مردمی 

کردن و توزیع  عادالنه یارانه ها« است. 

در طرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه هــا«،  دولــت به جــای دادن ارز 2

ترجیحی به تجار و واردکنندگان دانه های روغنی و 
نهــاده های دامی،  به طور مســتقیم یارانه ها را به 

دست خود مردم می دهد. 

دلیل اصلی همت و جدیت دولت برای 
اجرای قانون مجلس در راستای هدفمند ۳

کردن یارانه ها،  پایان بخشــی بــه دوران رانت و 
رانت خــواری  اســت. جالب اســت بدانیم در 
انتخاباتــی ســال 1۴۰۰، تمامی  رقابت هــای 
نامزدها ی انتخابات ریاست جمهوری شامل آقایان 
رئیســی،  رضایــی،  زاکانی،  جلیلــی، همتی، 
قاضی زاده هاشــمی و مهرعلیــزاده،  ارز ۴2۰۰ 
تومانی را سیاســتی غلط و یکی از عومل اصلی 

فساد اقتصادی و رانت اعالم کردند. 

براساس برآوردها، ده ها میلیارد دالری 
که در ســال های اخیــر دولت با هدف ۴

کمک به معیشــت مــردم ارز ترجیحی ۴2۰۰ 
تومانی تخصیص داده،  بسیار کمتر از پنجاه درصد 
آن نصیب مردم شده و بیشتر از پنجاه درصد آن در 
جیب دالل ها و باندهای مافیایی رفته اســت. بر 
همین اساس هم اکنون،  این دالالن، رانت خواران 
و باندهای مافیایی هستند که  نمی خواهند دولت 
سیزدهم در این طرح موفق شود. اگر در صدر این 
نوشــتار از دولت ســیزدهم،  با عنــوان »دولت 
شجاع« یاد شد،  به دلیل شجاعت به خرج دادن در 
مقابله با رانت خواران و باندهای مافیایی ریشه دار 
است. اگر دولت های قبلی دست به این اصالحات 
 شجاعت درگیر شدن 

ً
نزدند به این دلیل بود که اوال

 بخش قابل 
ً
بــا رانت خواران را نداشــتند،  ثانیــا

توجهی از ایــن رانت خواران و باندهای مافیایی،  
ریشه در خود ساختارهای قدرت داشتند. 

از طرح »مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها«،  می توان به عنوان »اصالحات« ۵

واقعی یاد کرد. در واقع اگر آقای رئیســی در مسیر 
پیــش رو،  با قوت و به صورت صحیح پیش برود،  
می توان دولتش را به معنــای دقیق کلمه،  »دولت  
اصالحــات« نامیــد! در دوران اصالحات وقتی 
مجلس ششــم و دولت آقای سیدمحمد خاتمی،  
شعار اصالحات را سر دادند، رهبر حکیم انقالب 
اسالمی فرمودند،  اگر منظور از اصالحات،  مقابله 
با فقر،  فســاد، تبعیض و بی عدالتی است،  ما هم 
طرفدار این اصالحات هستیم؛ اما متأسفانه جبهه 
اصالحات با شــعار اصالحات،  نــه تنها به دنبال 
ریشه کنی فقر،  فساد و تبعیض و بی عدالتی نبودند،  
حتــی می گفتند مســائل اقتصادی و مشــکالت 
معیشتی مردم، همیشه بوده و خواهد بود و اولویت 
جبهه اصالحات نیســت؛ بلکه اولویــت آنان در 
اصالحات، توسعه سیاسی و آن هم عبور از انقالب 
اســالمی و به تاریخ سپردن امام)ره( و سکوالریزه 
کردن کشور بود. بنابرین جبهه اصالحات،  شعار 
اصالحات را  با هدف فریب مردم ســر داد. دولت 
اصالحات به معنای دقیق کلمه،  آن دولتی خواهد 
بود که بتواند،  فقر، فســاد،  رانــت،  ویژه خواری، 
تبعیض و بی عدالتی را در ایران  ریشــه کن کرده و 

 تحقق بخشد. 
ً
عدالت را عمال

طرح دولت در راستای مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه هــا، عالوه بر قطع ۶

کردن دست واسطه ها و رانت خواران و ان شاءالله 
حرکت به سمت فقرزدایی،  می تواند در کنار دیگر 
طرح های در پیــش روی دولت،  به تولید داخلی 
رونق بخشــد. چرا که به طور قطع رونق تولید و 
جهش تولید،  کلید اصلی حل مشکالت اقتصادی 

کشور است. 

چرا باید  به دولت کمک کرد؟

یکا توپ در  زمین آمر

   سرمقاله    

تثبیت امنیت غذایی

 امــروز در جهان در عرصــه امنیت غذایی 
زنگ هشدار به صدا در آمده است و بسیاری 
از کشورها برای حفظ و تثبیت امنیت غذایی 
خود برنامه هایی شبیه به آنچه درباره امنیت 
دفاعــی و نظامی تدویــن می کنند، تدارک 
دیده انــد. امروز جهان تحــت تأثیر عوامل 
متعددی قرار گرفتــه، اما یکی از مهم ترین 

آنها جنگ اوکراین است.
پس از آغاز جنگ اوکرایــن، با وجود آنکه 
موادغذایی فرآیند تولید را طی کرده بودند و 
در انبارها و سیلوها موجود بودند، اما به دلیل 
آنکه این تقابل نظامی در فرآیند توزیع مواد 
غذایی اختالل ایجاد کرد، شــاهد افزایش 
قیمت  مواد غذایی به ویژه گرانی آرد و گندم 
در سطح جهان بودیم. موضوعی که افزون بر 
بحران های محیط زیستی یک تهدید جدی 

برای امنیت غذایی جهان ایجاد کرد.
ضمن اینکه در کشور ما الگوی مصرف هم 
مزید بر علت شده است تا امنیت غذایی در 

معرض آسیب قرار بگیرد.
طبق اصول جهان، مصرف صحیح مهم ترین 
شــاخصه تثبیت امنیت غذایی اســت، اما 
متأسفانه در کشور ما به دلیل مصرف نکردن 
اصولی شاخص الگوی مصرف به شدت به 
هم ریخته است؛ برای نمونه در کشور ژاپن 
با 121 میلیون جمعیت برنج مصرفی شــان 
ساالنه ۵ میلیون تن اســت، اما در ایران با 
۸۵ میلیون جمعیت ســاالنه 1۴/۵ میلیون 
تن برنج مصرف می شــود که بی تردید این 

اختالف به دلیل مصرف ناصحیح است.
در کشور ما که اکنون در دوران خشکسالی 
قرار دارد و داده های هواشناســی از کاهش 
چشــمگیر بارش نسبت به ســال های آبی 
گذشته خبر می دهند، آمادگی برای عبور از 
این وضعیت نیاز جدی و ضروری است؛ در 
همین راستا وزارت کشاورزی با همت آقای 
دکتر اســکندر زند برنامه ای علمی تدوین 
کرده است که به مشاهده و تأیید کارشناسان 
این حوزه در6۰ کشــور جهان رسیده و در 
مسیرتصویب قرار گرفته است و ان شاءالله 
در آینده نزدیک معاون اول ریاست جمهوری 

آن را ابالغ می کنند.
اولین مرحله این ســند فراهم سازی است 
که در چهار بخش تولیــد داخل، تجارت، 
ذخیره سازی کشوری و فراسرزمینی پیگیری 
خواهد شــد که طرح مذکور این هدف را 
دنبال می کند. مرحله دیگر اصالح الگوی 
مصرف است، ما در این دولت تصمیم داریم 
برنامه ای متقن و کاربــردی برای تصحیح 

الگوی مصرف تنظیم کنیم.
از این رو و در این مسیر چهار دغدغه اصلی 
داریم که عبارت اســت از: الگوی صحیح 
مصرف، ســالمت مردم، دسترسی عموم 
جامعه به مواد غذایی و تکمیل سبد غذایی 
خانوارها و ایجاد تاب آوری در وضعیت بد 
اقلیمی. نکته امیدبخش در این میان آن است 
که اگرچه مشــکالت و دشواری هایی پیش 
روی ما قــرار دارد، اماالحمدلله ظرفیت و 
موقعیت کشــور در حوزه کشاورزی بسیار 
خوب اســت. آنچه امروز ما به آن نیاز مبرم 
داریم، آموزش در ســطوح گوناگون چرخه 
امنیت غذایی اســت. چنانچــه در برخی 
از موارد شــاهد عدم پذیرش مشاوره های 
علمی می شوند. در یک نمونه ما چند وقت 
پیش در یکی از استان های خراسان شمالی 
برای جایگزینی کشــت داروهای  طرحی 
گیاهی به جای کشت خربزه مطرح کردیم؛ 
اما کشــاورزان مایــل به شــرکت در این 
طرح نشــدند، البته این موارد با آموزش و 
 حل و فصل خواهد شد.

ً
اطالع رسانی حتما

   نیم نگاه    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

تحلیل صبح صادق از آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای

علی قاسمی
 مشاور وزیر

 جهاد کشاورزی
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سیاست
۳

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین  الملل

سفر  راهبردی
پیام یک قانون برای 

طرف های مذاکرات وین

 

در عرصه دیپلماسی مثل دیگر عرصه ها، 
ارزیابی طرف مقابل که در موضع ضعف 
اســت یا قوت، آماده امتیاز دادن است یا 
امتیاز گرفتن، اهمیت بسیار دارد و بخشی 
از اشتباه محاسباتی که می تواند به اشتباه 
در تصمیم گیری منجر بشود نیز به همین 

موضوع ارتباط دارد.
یکی از خطاهای نابخشودنی در برخی 
ادوار گذشته مذاکرات، دادن پیام ضعف 
به دشــمن و گســتاخ کردن طرف مقابل 
در امتیازخواهــی بود؛ خطایی که آثارش 

به راحتی از بین نمی رود.
مذاکــرات دور اخیر نیز دو ماه و اندی 
است که در ایستگاه بالتکلیفی سرگردان 
اســت! چراکه جمهوری اســالمی ایران 
بدون دســتیابی به نتایج واقعی حاضر به 
دادن امتیاز نیست و طرف های آمریکایی 
و اروپایــی هــم به دلیل تجربه ناشــی از 
به دنبال  همچنــان  گذشــته  رفتارهــای 
این  در  زیاده خواهانه هســتند.  امتیازات 
میــان، یک پیام روشــن و مهم که واقعی 
باشــد و نه بلوف، می تواند در سرنوشت 
مذاکرات تأثیرگذار باشد. آمریکا و اروپا 
بــا بلوف هایی  به دفعات تــالش کردند 
مانند مهلت تعیین کردن برای مذاکرات 
و تهدیــد بــه متوقف و بی نتیجــه اعالم 
کردن آن، به نتایج موردنظر خود دســت 
یابند که با هوشــیاری طرف ایرانی ناکام 
ماندند. تهدیدات بدون پشتوانه آمریکا و 
اروپا، اتفاقا نشــان داد، دستیابی به توافق 
چقدر برای آنها مهم اســت؛ البته نه هر 
توافقی بلکه توافقی که ثمره اش برای آنها 
حداکثری باشد و برای ما هیچ یا حداقلی!

مهم تریــن هــدف از همــان آغــاز 
تحریم های بی سابقه و کمرشکن اقتصادی 
)به اعتراف خــود غربی هــا( که برخی 
عناصــر مزدور داخلی و اپوزیســیون نیز 
مشوق آن بودند، فشار به مردم و تحریک 
آنها به اعتراض و سپس مقابله با نظام بود، 
هدفی که با بی تدبیری های دولت قبل، در 
مقاطعی به آن نزدیک هم شدند که البته با 
هوشــیاری مردم و تدابیر مجموعه نظام، 
ماجرا به ســرعت خاتمــه یافت هرچند 
هزینه هایی به مردم و کشــور تحمیل شد! 
به نظر می رســید، دشمن در این دوره نیز 
کماکان منتظر تأثیــر تحریم ها بر زندگی 
مــردم و ناگزیر کردن دولــت به پذیرش 
یــک توافق ناهمگن بــرای رهایی از این 
مسئله اســت اما تصویب و اجرای قانون 
مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها، 
علی القاعده باید خیال آنها را از این جهت 
راحت، البته در واقع ناراحت، کرده باشد!

این قانــون، آب صافی و پاکی را روی 
دستان ناپاک آمریکا و اروپا ریخت چرا که 
در عمل و کامال واقعی نشان داد دولتی که 
در چنین شرایطی به اجرای چنین قانونی 
اقــدام می کند دیگر حاضر بــه دادن باج 

نیست!
اگــر تــالش رســانه های بیگانــه و 
شبانه روزی شدن آنها در این مقطع را برای 
یا آشوب پردازی می بینم،  اعتراض سازی 
تالش مذبوحانه ای است برای اینکه شاید 
بتوانند پیام اجــرای این قانون را کمرنگ 
کنند و ناامیدی صاحبان شان از باج گیری 
را ترمیم کنند اما خیلی زود درمی یابند که 
به دالیل گوناگون این بار وقایع دی ماه 96 
یا آبان 9۸ تکرار نخواهد شد. االن بهترین 
فرصت برای دولت است تا با اتمام حجت 
به طرف های مذاکرات وین، به سرگردانی 

و بالتکلیفی موجود خاتمه ببخشد.

   روزنه    

   عکس و مکث   

نهضــت ادامه دارد/ جمعی از طالب حوزه علمیه از ایران، عراق و لبنان با 
رهبر شیعیان نیجریه، شیخ ابراهیم زکزاکی دیدار کردند. شیخ زکزاکی 

به تازگی از بند زندان آزاد شده است.

خودباوری/ کاربری در فضای مجازی با انتشار این عکس نوشت: دستگاه 
شتاب دهنده پزشکی که کارکرد درمان سرطان به وسیله لیزر رو داره و 

قیمتش یک میلیون دالره؛ خودمون ساختیمش!

نــور ایران/ تصاویر جدیدی که ماهواره بومی نور از مقر تروریســت های 
آمریکایی در منطقه منتشر کرده ، مهر تأییدی بر ناامن شدن خلیج فارس 

بر روی این مزدوران است.

این گروه ترســو !/ وحوش رژیم صهیونیستی حتی جنازه خبرنگار شهید 
شــیرین ابوعاقله را راحت نگذاشــتند و مراســم تشــییع او را سرکوب 

کردند.

مدال ایثار/ یونس امامی، قهرمان کشــتی آسیا مدال طالی خود را به محمد 
علی، پســر پهلوان کشتی گیر شهید مصطفی صدرزاده که در سال 1394 در 

حلب سوریه به شهادت رسید، اهدا کرد.

دیــدار با خانواده شــهید ژاپنی/ ســردار علــی فدوی با حضــور در منزل 
شــهید محمد بابایی با مادر شــهید دیدار و گفت وگو کردند. این شهید 

بر اثر اصابت ترکش از سوی نیروهای عراقی شهید شد.

صبح صادق به بهانه سفر بشار اسد به تهران چشم انداز مقاومت در منطقه را بررسی می کند

مهدی فضائلی
کارشناس رسانه

از آخرین سفر بشــار اسد به تهران که سردار شهید 
قاسم سلیمانی محور هماهنگ کننده آن بود و وزیر 
خارجه وقت،  برای مشکل تراشــی سیاسی دست 
به استعفا زد، سه سال می گذرد. این بار سفر بسیار 
کوتاه و پرمحتوای بشار اســد پس از دیدار با رهبر 
معظم انقالب و رئیس جمهور و نهایی شدن توافقات 
مورد عالقه طرفین با دیدار اختصاصی و چهار نفره 
بشار اسد، سردار قآانی فرمانده نیروی قدس و یک 

نفر چهارم با رهبر معظم انقالب تکمیل شد. 

 Bابعاد و اهمیت سفر
اهمیت اصلی این ســفر، در دو بخش محتوایی و 
زمانی قابل بررسی است؛  چرا که تحوالت جهانی 
و منطقه ای با ســرعت و پیچیدگی خاصی در حال 

وقوع است. 
در تشــریح وضعیت محیطی و جهانی،  جنگ 
اوکراین را باید ســرآغاز تحوالت بزرگ در عرصه 
نظام بین الملل تلقی کرد، منازعه ای طوالنی که فراتر 
از جغرافیای جنگ در اوکراین  تأثیرگذار خواهد بود 
و بــه تبع آن،  بازیگران دیگر در عرصه بین الملل نیز 
برای جانمایی موقعیت خود یا حفظ و کسب شرایط 
برتر، دست به تالش های مشابه و در سطحی دیگر 
خواهند زد و بنا به نوع صف بندی های هر کشــور 
در دو ســوی این منازعه،  شرایط جدیدی نیز خلق 

خواهد شد. 
سرنوشت ســاز بودن این منازعه جهانی،  سایه 
پیامدهای زودرس خود را به جای گذاشته که یکی از 
آن پیامدها،  حوزه رژیم صهیونیستی و مناطقی است 
که روس ها با تدابیر خود به دنبال باز کردن جبهه های 

جدید فشار به طرف آمریکایی و غربی هستند. 
مواضع رژیم صهیونیســتی در جنگ اوکراین، 
واکنش روس ها را در پی داشــته است تا جایی که 
وزیر خارجه روســیه در خصوص اشــغالی بودن 
ســرزمین های 1967 و جوالن و قدس اظهار نظر 
کرده اســت.  رویکرد اخیر روس هــا برای کاهش 
برخی یگان هــای رزمی و خدماتی در ســوریه که 
از سوی ترک ها افشا شــد، به وضوح از این مسئله 
پرده برمی دارد. پیام افشــاگری ترکیــه برای رژیم 
صهیونیستی این است که میدان در دست جمهوری 

اسالمی و حزب الله خواهد بود.
ترک ها و گروه های تروریستی که با سرویس های 
اطالعاتی غربی و صهیونیســتی در ارتباط هستند، 
طی روزهای اخیر با هدف قرار دادن یک مینی بوس 
انتقــال نظامیــان و نیروهــای مقاومت،  بــه دنبال 

واکنش سنجی در میدان هستند که پاسخ های اولیه 
به این جنایت داده شــده و اقدامات اساسی دیگری 
در دستور کار اســت که ترک ها را به شدت نگران 
کرده و درخواســت آرام سازی محورهای عملیاتی 
در غرب حلب و ادلب هســتند. در نظر گرفتن این 
شرایط است که اهمیت سفر بشار به تهران را چند 

برابر می کند. 

 Bبحران داخلی صهیونیست ها
نکته دیگر،  اوضاع به شدت آشفته و آسیب پذیر در 
درون رژیم صهیونیستی است که از یک سو،  کابینه 
نیم بند نفتالی بنت در آســتانه ســقوط و انتخابات 
زودهنگام قرار گرفته و بی توجهی صهیونیســت ها 
در خصوص راه حل بحران در فلســطینی،  جامعه 
فلسطینی را به نقطه انفجار و انتفاضه نزدیک کرده 
و عملیات های دو ماه گذشته جهادی و واکنش های 
فلســطین به اقدامــات ســرکوب گرانه و یورش به 
مســجداالقصی،  که ناتوانی دســتگاه  های نظامی 
و اطالعاتــی صهیسونیســت ها را عیان تــر کرده، 
 از شــاخصه های دیگر صحنه فلســطین اشغالی 
و نگرانی هــای صهیونیست هاســت. برآوردهای 
استراتژیک در مراکز تصمیم ســازی تل آویو تأکید 
کرده اند که در سال 2۰22 با سه تهدید اصلی مواجه 
هستند که شــامل ایران،  انتفاضه جهادی فلسطینی 
در کرانه باختری و مشکالت متعدد در داخل رژیم 

صهیونیستی است. 
برخالف گذشــته که رژیم صهیونیستی همواره 
در موضــع آفندی و هجومی برای فلســطینی ها و 
محیط پیرامونی خط و نشــان نظامی می کشــید، 
معادله قدرت فلســطینی و مقاومت از یک ســو و 
شرایط فرسوده و ناتوان صهیونیست ها از سوی دیگر 
موجب شده اســت رئیس دفتر سیاسی حماس که 
از نیروهای جهادی فلسطین است، اعالم کند طی 
هماهنگی هایی که با جبهه مقاومت به عمل آورده، 
برای شکستن محاصره غزه اقدام خواهد کرد. این 
راهبرد که نیازمند بســط و شرح اختصاصی است، 
متکی به قدرت موشکی و پاسخ مقاومت فلسطینی 
و جبهه مقاومت منطقه ای است که یک تحول بزرگ 

در معادله قدرت در فلسطین خواهد شد. 
اکنون اوضاع میدانی و سیاسی سوریه به شکلی 
است که رسانه های صهیونیستی تأکید دارند تمامی 
تالش های تل آویو برای شکست بشار اسد به دلیل 
حمایت های ایران به هدر رفته اســت و این مفهوم 
حاکی از کابوس صهیونیســت ها از تغییر وضعیت 
میدان در سوریه است که به ویژه در مورد بلندی های 
جوالن و آزادسازی آن از سوی مقاومت منطقه ای، 

هراس و نگرانی جدی دارند.
صهیونیســت ها تأکید دارند که ایران با نزدیک 
شدن به سوریه و عراق،  به دنبال جاده ابریشم جدید 

با محوریت تهران در منطقه اســت. بنابراین پیوند 
جغرفیایی و کارکردهای راهبردی این پیوند از ایران 
تا سواحل مدیترانه، یک رخداد بسیار خطرناک برای 
صهیونیست ها تلقی شــده و فشار صهیونیست ها 
برای باقیماندن آمریکا در عراق و ســوریه،  با هدف 

ممانعت از این پیوند ژئوپلیتیک است. 

 Bپیوند راهبردی بین ایران و سوریه
برای تحلیل محتوای دیدار بشاراســد از تهران،  به 
جز اینکه بشاراسد، دیدار با رهبری معظم انقالب را 
دیدار با مرشد خود دانسته و برای آن لحظه شماری 
می کرده، باید به ابعاد جدید تحوالت که ناشــی از 
مؤلفه های مختلف و پیامدهای آن است، توجه کرد. 
اگرچه تخلیه محدود نیروهای روسی اثر چندانی در 
معادله جنگ در اوکراین ندارد؛ ولی بعد برجســته 
و اصلی آن،  به چالش کشــیدن رژیم صهیونیستی 
اســت که مواضع و رفتار گســتاخانه ای نسبت به 
روسیه از خود نشان داده  و با به چالش کشیده شدن 
صهیونیســت ها در درون و محیط پیرامونی،  اهرم 
فشــار جدیدی علیه آمریکا و غرب شکل خواهند 
داد. همانگونــه که آمریکا و انگلیس تالش دارند با 
گشودن جبهه و محورهای تنش جدید علیه روسیه،  
فضای فشار فرســایش علیه آنان را افزایش دهند، 
 همین رویکرد از ســوی روســیه نیز دنبال می شود 
و رژیم صهیونیســتی را در شــرایط پارادوکسیکال 
قرار می دهــد که با کوچک ترین جرقه تحریک آمیز 
وضعیت خود را بحرانی خواهد کرد و هر درگیری 
جدی با مقاومت را می توان آخرین درگیری و پایان 
برای صهیونیست ها ارزیابی کرد؛ چرا که آمریکا و 
غرب نیز توان شرکت در جبهه های متعدد را نداشته 
و در حمایت جدی از صهیونیست ها ناتوان خواهند 

کرد. 
نکته محتوایی در دیــدار رهبر معظم انقالب و 
بشار اسد،  کلیدواژه های استفاده شده است که به جز 
شخصیت بشار اسد در پایداری در مقابل تروریسم 
و حامیان آن، که موجب عزت کشور و ملت سوریه 
شــد،  پیوند راهبردی بین ایران و سوریه است و در 
کلیدواژه راهبردی بر ضرورت پاکســازی سوریه از 
تروریست ها و کشورهای اشغالگر تأکید شده است.

این به معنای آن است که به جز رژیم صهیونیستی 
در وضعیت جدید در سوریه، گروه های تروریستی 
و کشورهای اشــغالگر نیز با هزینه های این مرحله 
جدید مواجه خواهند شــد. ترکیه که نمی خواهد 
شرایط بینابینی خود در منازعه اوکراین را از دست 
بدهد، پــس از اقدام تروریســتی در غرب حلب، 
 پیام های مطالبه آرام ســازی به داخل سوریه منتقل 
می کند؛ زیرا برای صهیونیست ها، رهایی یافتن از 
کابوس درگیری مستقیم با مقاومت منطقه ای، فعال 
کردن درگیری نیابتی در داخل سوریه است که ترکیه 

را به چالش خواهد کشید.
در صورتی که روابط ترکیه با روسیه نیز دچار تنش 
شود، ده ها میلیاردها دالر درآمد حاصل از روابط با 
روسیه و حاشیه مانور سیاسی و امنیتی خود در قبال 
فشارهای غربی و آمریکایی  را از دست خواهد داد 

که برای اردوغان،  قابل تحمل نخواهد بود. 
این رویکرد روسیه برای فشار جبهه های جدید 
علیه آمریکا را در عراق نیز شاهد هستیم و باید منتظر 
برخی رخدادهای امنیتی جدیــد و روس محور در 

عراق هم باشیم. 

 Bمقاومت در موضع برتر
مفهــوم ارزیابی از شــرایط منطقــه و درون رژیم 
صهیونیســتی و وضعیت آفندی مقاومت فلسطینی 
و منطقه ای این اســت که نه تنهــا، در موضع برتر 
در مقابل صهیونیســت ها قرار دارند،  بلکه شرایط 
پیش دســتانه ای در رخدادهــای مرتبــط با منازعه 
قدرت جهانی را هم در اختیار دارند و برای شرایط 
پیش بینی نشده یا هدف گذاری شده آماده می شوند. 
کاســته شــدن برخی یگان های رزمی و خدماتی 
روسیه در ســوریه، به معنای وارد هزینه کردن رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا و غرب و ترکیه در ســوریه 
اســت که میدان اصلی در دســت ایران و مقاومت 
خواهد بود. اگر دامنه منازعه اوکراین از نگاه آمریکا، 
گسترش و استمرار بحران سازی علیه روسیه و چین 
است و آماده است تا محیط منطقه ای را نیز در قفقاز 
و آسیای میانه و شــبه قاره وارد تنش و بحران کند و 
چین نیز برای مقابله با آمریکا در جنوب شرق آسیا 
در آماده باش به ســر می برد و مسئله تایوان یکی از 
نقاط احتمالی منازعه گسترش یابنده است، مقاومت 
و ایران نیز باید برای این وضعیت آشفته بین المللی 
و کاستن از هزینه بحران های تحمیلی و بهره مندی 
از فرصت های راهبردی و پیش دستانه آماده باشند و 

نقش و جایگاه منطقه ای خود را ارتقا بخشند.
این فرصت در حوزه پیرامونی ایران مهیاست و 
آمریکا و متحدان آن در بدترین وضعیت آسیب پذیری 
به ســر می ّبرند. این عرصه های آســیب پذیری از 
یمن تا عراق و ســوریه و لبنان و فلسطینی و شرایط 
خاکســتری در پاکستان و افغانســتان وجود دارد و 
تالطم های منازعه جهانی،  در غرب آسیا می تواند و 
باید در سبد قدرت و جایگاه ایران و جبهه مقاومت 
تعریف و دنبال شــود. بدیهی اســت که به موازات 
تغییر وضعیت میدان در سوریه،  باید جایگاه ایران در 
سیاست و اقتصاد سوریه افزایش یافته و وزن ایران در 
مذاکرات آستانه و ژنو تغییر کند و در دست داشتن 
پاشنه آشــیل غرب در کیان صهیونیستی و کابوس 
فروپاشــی و موجودیت این رژیم، از سوی ایران و 
مقاومت به عنوان یک اهرم بازدارنده و مدیریت کننده 

در رفتارهای غربی مورد استفاده قرار گیرد. 

دیدگاه



شماره ۱۰۴6 |  دوشنبه  26 اردیبهشت ۱۴۰۱

سیاست
۴

بازار

»هدفمندی یارانه ها« عبارتی است که اگرچه نام آن از سال های دور و همزمان با تدوین برنامه دوم توسعه مطرح بوده است؛ اما عمده مردم ایران این نام را با سال 
۱۳89 و اصالح نسبی قیمت حامل های انرژی می شناسند. موضوعی که از آن به بزرگ ترین اقدام یا اصالح اقتصادی طی نیم قرن اخیر یاد شده و در اقتصاد 
ایران با عنوان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شناخته می شود. حاال چند ماهی است با اهتمام و عزم جدی دولت سیزدهم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص 
بهینه آن در راستای توزیع عادالنه یارانه ها، دوباره این نام بر سر زبان  ها افتاده است. اصالح نسبی قیمت ها، آزادسازی، هدفمندی یارانه ها، هوشمندسازی یارانه ها 

و... از جمله عباراتی است که طی این روزها در راستای حذف ارز ترجیحی و ایجاد تغییر در نحوه پرداخت یارانه ها به صورت پرتکرار گفته و شنیده می شود. 

شماره 1۰46 |  دوشنبه  ۲6 اردیبهشت 14۰1

بازار
۴

علی مرزبان
خبرنگار

مخالفت سیاسی

با  مواجهــه گروه های سیاســی  چگونگی 
چنین مســائل مهم و بنیادین کشور، یکی از 
موضوعات پر ابهام ســال های اخیر کشور 
بوده که ابعاد آن به خوبی آشکار نشده است. 
یکی از مالحظات الزم برای رشد و توسعه 
سیاسی کشور تعریف همین مواجهه است. 
در طول ســال های اخیر، فضای رقابت های 
سیاســی آنقــدر نابهنجار بــوده که صدای 
بسیاری از دلســوزان کشــور را در آورده و 
حتی موجب سرخوردگی بخشی از جامعه 
شده اســت. نمونه امروزین این نابهنجاری 
را می توان در چگونگی مواجهه بخشــی از 
جریان اصالح طلب با سیاست مردمی سازی 
یارانه هــا مشــاهده کرد. سیاســت دولت 
ســیزدهم برای تحقق عدالت اجتماعی و 
جراحی بزرگی که در اقتصاد کشور کلید زده 
اســت، این روزها به مهم ترین مسئله کشور 
بدل شــده اســت. دولت تالش دارد فساد 
حاصل از پرداخت یارانه به سرمنشــأهای 
ورود کاال به کشــور را قطع کند، لذا با تغییر 
سیاست در چگونگی پرداخت یارانه ها، آن 
را در اختیار اعضــای پایانی زنجیره، یعنی 
مصرف کننده قرار داده اســت، تــا یارانه به 
صاحبان اصلی اش برســد. در این وضعیت 
از همه جریان های سیاســی انتظار می رود 
کــه در امر تحقق چنین تحولی که ضرورت 
اجــرای آن اجماع کارشناســان را به همراه 
دارد، یاری رسان دولت باشند، اما متأسفانه  
تنگ نظری های جناحی موجب شده است 
بخشی از اصالح طلبان چشم بر اصول اولیه 
فعالیت سیاسی بسته و تضعیف دولت را در 
دستور کار خود قرار دهند. در این بین توجه 

به چند نکته ضروری است:
1ـ طبیعی است که هر طرح اجرایی در کشور 
با موافقان و مخالفانی همراه باشد، اما انتظار 
آن است که نقد با انصاف همراه بوده و مبتنی 
بر منافع ملی تعریف شــده باشد. نقد باید 
کمک کند تا طرح ها با کمترین آفت و آسیبی 
اجرایی شود، نه آنکه با سیاه نمایی همراه شده 
و افکار عمومی را دچار تردید کرده و ترس و 

نگرانی را در ذهن ها بنشاند.
2ـ بخش عمده ای از مشــکالت اقتصادی 
امروز محصول سیاســت های غلطی است 
که از زمان حاکمیــت دولت مورد حمایت 
اصالح طلبــان به جای مانده اســت. اتخاذ 
سیاســت واگــذاری ارز ۴2۰۰ تومانی به 
واردکنندگان، ســوءتدبیری بــود که ذخیره 
دالری کشور را متزلزل کرد و میلیاردها دالر 
از دارایی های کشــور را به باد داد و فسادی 
را ایجاد کرد که امــروز هیچ کس مدافع آن 
سیاست غلط نیست. متأسفانه، امروز حامیان 
آن سیاســت در جایگاه منتقد تدبیر مردمی 
کردن یارانه ها قــرار گرفته و غیرمنصفانه به 

تخریب اذهان عمومی مشغولند.
۳ـ طبیعی است که بخشی از جامعه با گران 
شدن برخی  از کاالهای اساسی نگران باشد 
آیا یارانه اختصاص یافته پاســخگوی دخل 
و خــرج زندگی روزمره خواهد بود یا خیر؟ 
ایــن وضعیت موجب شــده اســت برخی 
جریان های سیاسی برای کسب محبوبیت، 
سیاســت های پوپولیســتی را اتخاذ کرده و 
عوام فریبانه خود را مدافع سرسخت طبقات 

محروم نشان دهند.
۴ـ در ایــن میان افراد منصفــی در اردوگاه 
مخالفان دولت هستند که منصفانه با موضوع 
مواجه شــده و نه تنها به تخریب سیاســت 
دولت نپرداخته اند، بلکه قلم و زبان خود را 
برای موفقیت این جراحی بزرگ اقتصادی و 
توجیه و همراه سازی افکار عمومی به خدمت 
گرفته اند که بایــد از این حرکت صحیح در 

چارچوب منافع ملی تقدیر کرد.

تجربه را به خدمت بگیریم 
نگاهی به درس های گرانسنگ یارانه ها در ایران

 B تولد یارانه ها در ایران
شــاید اگر کمی در معنای عبــارت یارانه به مفهوم 
حمایت مستقیم یا غیر مســتقیم دولت ها از مردم 
دقیق شویم، نتوان زمان مشخصی را برای تولد این 
عبــارت در اقتصاد ایران عنوان کرد. اما بر اســاس 
شواهد تاریخی، یارانه دهه های طوالنی است که به 
عنوان یک روش حمایتی نقش اساسی در برنامه های 
حمایتی دولت ها در ایران داشــته است. شاید آغاز 
پرداخت یارانــه به روش های موجــود در ایران را 
بتوان متعلق بــه اوایل دهه ۵۰ و افزایش درآمدهای 
نفتی و تورم ایجاد شــده به تبع افزایش این درآمدها 
در آن ســال ها دانســت. برای نمونه در آن سال ها، 
دولت در ابتدا صندوق حمایت از مصرف کنندگان 
را تأسیس می کند. تأسیس این صندوق چندی بعد 
و در ســال 1۳۵6 منجر به تأسیس سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شــود. ابزار 
حمایتی دولت از مردم بــرای مقابله با تورم ایجاد 
 کنترل قیمت ها از طریق 

ً
شده در آن ســال ها عموما

پرداخت یارانه و نظارت بر قیمت کاالها و خدمات 
اســت. پس از پیروزی انقالب اســالمی و با آغاز 
جنگ تحمیلی، عرضه کاالهــا و خدمات در دهه 
6۰ با نوسانات قابل توجهی مواجه و دولت مجبور 
می شــود بســیاری از کاالهای مورد نیــاز مردم را 
سهمیه بندی کند؛ به گونه ای که توزیع این کاالها در 
آن مقطع از طریق کاالبرگ و یارانه ـ کوپن ـ در دستور 
کار دولت قرار گرفت. پس از پایان جنگ تحمیلی 
و شــروع اولین برنامه توســعه اقتصادی کشور در 
سال 1۳6۸، نقش یارانه ها نیز در اقتصاد پررنگ تر 
شــده و یارانه ها سهم بیشتری پیدا می کنند تا جایی 
که پرداخت یارانه ها تا ســال 1۳72 حدود 1۴ برابر 
می شود. اصالح یا به عبارتی تغییر نظام یارانه ها در 
ایران نیز از همان سال ها آغاز شد. از لحاظ نظری، 
این موضوع ـ اصالح نسبی قیمت ها ـ از دهه 7۰ وارد 

ادبیات اقتصادی و برنامه ریزی ایران می شود.

 Bنگاه برنامه های توسعه به یارانه ها
گام اول در راستای ایجاد تغییر در نظام یارانه ای ایران 
در تدوین برنامه دوم توسعه برداشته شد. برنامه دوم 
توسعه در دولت  هاشمی رفســنجانی و در فضای 
تعدیل اقتصادی تدوین و اجرایی می شود. برنامه ای 
که سیاســت و راهبرد قالب آن آزادسازی اقتصادی 
بــود. همین نــگاه در برنامه دوم توســعه منجر به 
گنجاندن مفادی در جهت کاهش و حذف یارانه ها 
شــد؛ به گونه ای که پــس از ســال 1۳72 یارانه ها 
همپای بودجه دولت رشــد نداشــتند و تا حدودی 
جلوی افزایش تعهدات یارانه ای دولت گرفته شد. 
نگاه به یارانه ها در برنامه ســوم توسعه نه تنها تکرار 
شــد، بلکه یک گام نیز به جلو رفــت؛ چرا که این 

بار ماده ۴7 برنامه ســوم توســعه به هدفمندسازی 
یارانه هــا اختصاص یافته بود. البته هدفمندی مورد 
اشاره در برنامه سوم ورودی به موضوع یارانه انرژی 
نداشت. مســئله ای که در نهایت به تدوین ماده سه 
برنامه چهارم توســعه انجامید. در ماده ۴7 برنامه 
سوم توسعه در کنار ارائه کاالبرگ به پرداخت یارانه 
نقدی نیز اشاره شــده بود. از سوی دیگر، براساس 
این برنامه، دولت موظف بود ســازوکاری را فراهم 
کند که ســهم خانوارهای محروم و تحت پوشش 
نهادهای حمایتی از یارانه کاالهای اساســی بیشتر 
از ســایر اقشار باشــد. موضوعی که می توان آن را 
پیشرفتی در حوزه سیاست گذاری یارانه ها دانست. 
از طرفی با توجه بــه اینکه نهادهای عمده حمایتی 
کشور در آن ســال ها، کمیته امداد امام خمینی)ره( 
 بخش زیادی 

ً
و ســازمان بهزیســتی بودند، طبیعتا

از این منابع نیز باید بــه آنها اختصاص می یافت تا 
بتوانند خانوارهای محروم بیشتری را تحت پوشش 
قرار دهند. در طول این برنامه پرداخت یارانه سرانه 
کاالهای اساسی رشد چشمگیری داشت و با قیمت 
جاری ســاالنه حدود ۴۸ درصــد افزایش یافت. 
دلیل اصلی این مسئله  این بود که یارانه های انرژی 
در بودجه کشور منعکس نمی شدند؛ چرا که نفت 
تولیدی کشــور در اختیار پاالیشــگاه های داخلی 
قرار می گرفــت و این پاالیشــگاه ها حامل هایی، 
ماننــد بنزین و گازوئیــل را به قیمت دســتوری به 
فروش می رســاندند، از طرفی هزینه های مربوط به 
اســتخراج نفت نیز از سوی دولت به شرکت نفت 
پرداخت می شد. بنابراین یارانه انرژی که همان مابه 
التفاوت قیمت انرژی صادراتی و قیمت محصوالت 
داخلی بود، در بودجه ها منعکس نمی شد. می توان 
گفت برنامه چهارم توســعه توجه و تمرکز بیشتری 
بر هدفمندســازی یارانه ها داشت؛ به گونه ای که در 
ماده ســوم برنامه چهارم، دولت مکلف شــده بود 
نفت کوره، نفت گاز و بنزین را بر مبنای قیمت فوب 
خلیج فارس قیمت گذاری کند. از ســوی دیگر، در 
ماده 9۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت مکلف 
شــده بود نظام اطالعاتی جامع کشور را تهیه و بر 
اساس آن، پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد را 
کاهش داده یا حذف کند، در مقابل میزان پرداخت 
یارانه به خانوارهای کم درآمــد را افزایش دهد. با 
بررسی برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه متوجه 
 هدفمندی یارانه ها موضوعی جدید 

ً
می شویم تقریبا

یا اختــراع دولت خاصی نبوده و طــی برنامه های 
مختلف پنج ساله به آن اشاره شده است. 

 B1۳89 تحقق آرزو در سال
همانطور که گفته شــد، یارانه ها و نــگاه به تغییر 
آن قدمتی چند دهه ای در اقتصــاد ایران دارد؛ اما 

ســرانجام اولین گام جدی در راستای ایجاد تغییر 
در نظام یارانه ای کشــور در آذرماه ســال 1۳۸9 و 
در دولت دهم برداشته شــد. طرحی که در قالب 
قانون هدفمندی یارانه ها به دنبال این بود تا قیمت 
حامل های انرژی را طی ســه ســال به 9۰ درصد 
فوب خلیج فارس برساند؛ اما متأسفانه فقط مرحله 
اول آن اجرا شد و نتایج مثبت اصالح نسبی قیمت 
حامل های انــرژی که منجر بــه کاهش مصرف 
انرژی، کاهش ضریب جینی و افزایش رفاه خانوار 
 از دست رفت. هدف دولت 

ً
و... شــده بود، عمال

در ابتدای اجــرای قانون هدفمنــدی یارانه ها در 
حوزه حامل های انرژی، بحث شناورســازی نرخ  
حامل های انرژی بود؛ موضوعی که متأســفانه به 
واسطه اجرا نشدن مراحل بعدی قانون هدفمندی 
محقق نشــد. پس از نوســانات ارزی سال 1۳91 
ارزش یارانه نقدی ۴۵ هــزار تومانی پرداختی به 
شــهروندان خیلی زود به یک سوم کاهش یافت. 
با گذشــت حدود یک دهه از اجــرای هدفمندی 
یارانه هــا در ســال 1۳۸9، قدرت خریــد یارانه 
پرداختی به مردم کم و کمتر شد و با توجه به افزایش 
 کاالهایی که 

ً
مجدد نرخ ارز در ســال 1۳97 عمال

در سال 1۳۸9 با اصالح قیمت مواجه شده بودند، 
با وضعیتی مانند یا حتی بسیار بدتر از سال 1۳۸9 
مواجه شدند. شرایطی که باز بحث قاچاق، خروج 
سرمایه و لزوم اصالح در نظام یارانه ای کشور را بر 

سر زبان ها انداخت. 

 Bپرداخت یارانه به همه مردم؟
اینکه چه کســانی باید یارانه گرفته و چه کسانی از 
دریافت یارانه حذف شوند، موضوعی بود که دیروز، 
 در آینده یارانه ها مطرح خواهد بود. 

ً
امروز و احتماال

بحث بر سر اینکه چه کســانی باید یارانه بگیرند و 
مسئله شناسایی خانوارها برای حذف دریافت یارانه 
موضوع بســیار پر چالشی اســت که از اولین روز 
مطرح شــدن هدفمندی یارانه ها تا به امروز بر سر 
زبان ها بوده اســت. در واقع، می توان گفت موضوع 
شناسایی خانوارها از بزرگ ترین چالش های طرح 
هدفمندی یارانه ها بوده و هست. در سال 1۳۸9 ابتدا 
قرار بود جمعیت کشور از طریق خوشه بندی به سه 
خوشــه تقسیم شده و به خوشه سوم به عنوان دهک 
پردرآمد کشور یارانه پرداخت نشود؛ اما موضوعی 
که خیلی زود دولت را به این نتیجه رساند که یارانه 
نقدی باید به همه مردم پرداخت شــود، به قطعیت 
رســیدن دولت در وجود ایرادات اساسی در طرح 

خوشه بندی بود. 
رئیس ســتاد هدفمندی  فرزیــن،  محمدرضا 
یارانه هــا در ســال 1۳۸9 دربــاره ایــن تصمیم و 
پرداخت یارانه به همه مردم در آن ســال می گوید: 

»به یاد دارم پس از انجام طرح خوشــه بندی برای 
سخنرانی در بین روحانیون به مدرسه فیضیه قم رفته 
بودم. در آنجا پس از پایان صحبت های من، تعدادی 
از طلبه های جوان مرا به صرف شام دعوت کردند. 
طبیعتا آنها حقوق های بســیار پایینی داشــتند، به 
طوری که در آن سال حقوق ماهیانه آنها عددی بین 
۸۰ تا 12۰ هزار تومان بود. با این حال بعد از اعالم 
نتایج طرح خوشه بندی، بســیاری از آنها در کمال 
 
ً
تعجب در خوشه سوم قرار گرفته بودند، یعنی عمال
یارانه ای به آنها پرداخت نمی شد و آنها از دریافت 
یارانه محروم می شدند. آنها به من می گفتند ما در 
خوشه سوم قرار گرفتیم؛ اما برخی از آشنایان ما که 
ده ها برابر ما درآمد دارند، در خوشــه اول هستند. 
در جلسه دیگری که با مدیران بخش های مختلف 
صداوسیما داشتم نیز شاهد وجود چنین مشکالت و 
اعتراضاتی بودم. مشاهده این موارد و انعکاس های 
مردمی این چنینی باعث شــد تا بعدها در روش و 
چگونگی توزیع یارانه تغییراتی ایجاد کنیم و در واقع 
یارانه ها را به صورت علی الســویه و یکسان به همه 

افراد پرداخت کنیم.«
موضوعی که گویا همچنان و با وجود گذشــت 
بیش از یک دهه از آن ایام همچنان وجود داشــته و 
دیده ها و شنیده ها طی روزهای اخیر حاکی است، 
عــده ای از افراد که شــاید به دریافت ایــن یارانه و 
حتی کاالبرگ نیازی نداشــته باشــند، در شمول 
دریافت کننــدگان قــرار گرفته و عــده ای دیگر که 
خواهــان دریافت این یارانه ها هســتند، به صورت 
خــودکار به عنوان افراد بی نیاز و حذف شــدگان از 
دریافت یارانه معرفی شــده اند. موضوعی که سبب 
شد دولت سامانه ای را برای ثبت اعتراضات مردمی 

راه اندازی کند. 

 Bاطالع رسانی و اجرای موفق یارانه ها
موضوع اطالع رســانی هماهنگ و منســجم در 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز از موضوعات 
بسیار مهمی بود که در ســال 1۳۸9 دقت فراوانی 
روی آن وجود داشــت. محمدرضا فرزین درباره 
تجربیات آن روزهای ســال 1۳۸9 می گویند: »از 
چند شب قبل از اجرای طرح، تصمیم گرفته بودیم 
با شروع طرح به جای مصاحبه با رسانه ها اطالعیه 
بدهیم. چون در مصاحبه ممکن بود حرف ها پس و 
پیش گفته شود، برای همین تصمیم گرفتیم مصاحبه 
نکنیم و از فردای آغاز طرح شروع کردیم به اطالعیه 
دادن. به مقامات تعزیرات و ســازمان حمایت نیز 
توصیه اکید کــرده بودیم گفت وگو نکنند؛ چرا که 
نمی خواستیم ماجرا حالت دستوری و چیزی شبیه 

به آن پیدا کند.«

پیوستی درباره هوشمند سازی یارانه ها

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی
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دو طرز فکر کلی نســبت به یارانه  ها وجود دارد: طرز 
 چرا باید یارانه  پرداخت 

ً
فکر اول این است که اصوال

 شــود؟ باید پرداخت یارانه را قطع و منابع حاصل از 
آن را صرف فعالیت های توسعه ای و زیرساختی کرد. 
ایــن تفکر اگر چه ممکن اســت در برخی از جوامع 
توسعه یافته موفق شود، اما نباید فراموش کرد که هم 
بخش قابل توجهی از جامعه از حذف یارانه  ها آسیب 
خواهند دید و هم هیچ تضمینی برای هزینه کرد منابع 
حاصل شده از حذف یارانه  ها در جهت بهبود زندگی 
مردم وجود ندارد. در تفکر دوم مخالفتی با اصل یارانه 
وجود ندارد، بلکه ایــراد اصلی در نحوه پرداخت آن 
اســت. در واقع، باید بین حذف یارانه و هدفمندی یا 
هوشمندســازی یارانه تفاوت قائل شد. در سال های 
اخیر، کاهش درآمدهای نفتی ایران و افزایش قیمت 
کاالهای اساســی به واســطه افزایش تورم داخلی و 
اتفاقات رخ داده خــارج از اراده ایران )از جمله تورم 
جهانی( درآمدهای کشور کاهش و هزینه ها و تعهدات 
دولت رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ موضوعی که 
نشان دهنده لزوم تغییر جدی در سیاست های موجود 

بود. 

 B لزوم تغییر در سیاست های یارانه ای
در اینکه روش فعلــی پرداخت یارانه ها و به طور 
کلی نظام یارانه ای در ایران با ایرادات فراوانی مواجه 
است، تردیدی نیست؛ چرا که تداوم روند فعلی نه تنها 
منجر به خروج ثروت و سرمایه ملی از کشور از طریق 
قاچاق می شود؛ بلکه به مانعی برای افزایش بهره وری 
و ضرورت نوسازی و بهسازی تجهیزات و فناوری های 
مورد استفاده در تولید تبدیل شده است. برای نمونه، 
برخی از بنگاه های تولیدی ما به واســطه استفاده از 
انرژی ارزان و یارانه ای انگیزه چندانی برای حرکت به 
سمت انرژی های نو یا ارتقای بهره وری خود ندارند؛ 
به گونه ای که این بنگاه ها بدون حمایت های یارانه ای 
دولت امکان حضور در یک فضای رقابتی را نخواهند 
داشت. در واقع، انرژی ارزان مورد استفاده در بسیاری 
از صنایع ما سبب شده خالقیت، نوآوری و حرکت به 
سمت استفاده از فناوری های جدید بسیار کند باشد. 

این موضوع فقط به انرژی محدود نبوده و مصداق آن 
را می توان در بسیاری از کارخانجات تولیدات آردپایه 
نیز مشــاهده کرد. برای نمونه قیمت هر کیلو آرد در 
کشورهای منطقه، مانند کویت و عمان حداقل دو دالر 
است؛ در حالی که قیمت یک کیلو آرد برای توزیع در 
صنایع آرد پایه تا قبل از آزادسازی نرخ آرد حداکثر 1۰ 
سنت بود. نظام یارانه ای جاری در کشور، نه تنها منجر 
به خروج بخش قابل توجهی از منابع و ســرمایه های 
کشور از طریق قاچاق شــده است؛ بلکه بسیاری از 
بنگاه های تولیدی را غیر بهره ور بار آورده و این بنگاه ها 
به محلی برای صادرات یارانه به جای صادرات کاال و 

ارزآوری تبدیل شده اند.

 B خسارت تداوم تخصیص ارز ترجیحی
اگرچه موضــوع یارانه  هــا در ذهن بســیاری از 
شهروندان ایرانی با موضوع اصالح قیمت حامل های 
انرژی گره خورده اســت؛ اما در ســال های اخیر و با 
تولد پدیــده ای با عنوان ارز ۴2۰۰ تومانی، طی چند 
سال گذشته در حالی ده ها میلیارد دالر ارز یارانه ای به 
واردات این کاالها اختصاص یافت که هدف نهایی ـ 
کنترل قیمت این کاالها ـ محقق نشــد و حجم قابل 
 حذف 

ً
توجهی از این منابع ارزی اتالف شــد. طبیعتا

ارزترجیحی و تغییر نظام یارانه ای کشور را می توان از 
ضروریات امروز اقتصاد ایران دانست؛ چرا که تداوم 
وضع موجود، بدون شک منجر به افزایش تورم و حتی 
افزایش نرخ ارز خواهد شــد. در حالی که حذف ارز 
ترجیحی بــا توجه به کاهش مصــارف ارزی دولت 
می تواند به ایجاد ثبات در نرخ ارز و حفظ ذخایر ارزی 
کمک کند. براســاس آمار های اعالم شــده از سوی 
بانک مرکزی دولــت دوازدهم، بخش قابل توجهی 
از 9 میلیارد دالر ارز ترجیحی مورد نیاز کشور برای 
واردات کاال های اساســی در ســال 1۳99 به دلیل 
محدودیت منابع ارزی دولت از سامانه نیما خریداری 
شده، اما با قیمت ۴2۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان 
قرار گرفته اســت، در واقع به ازای هر دالر یارانه ای 
تخصیص یافته به واردات این کاالها، چیزی حدود 
2۰ هزار تومان )مابه التفاوت نرخ نیمایی و ترجیحی( 
از سوی دولت ریال به این امر تخصیص یافته است. 
موضوعی که می توان آن را به معنای افزایش پایه پولی 
و تورم دانست. در واقع دولت با تخصیص این حجم 
از ارز ترجیحی به دنبــال این بوده تا اجازه افزایش به 
قیمت چند قلم کاالی محــدود را ندهد؛ اما نه تنها 

در اجرای ایــن کار موفق نبوده، بلکه نحوه تأمین ارز 
ترجیحی مورد نیاز برای واردات )خرید ارز از سامانه 
نیما( منجر به تورمی مضاعف برای اقتصاد ایران شده 

است. 

 B نتایج یک حذف
بعد از سال 1۳97 و تصمیم عجیب دولت وقت 
در تولــد ارز ۴2۰۰ تومانی قرار بــود این ارز به همه 
نیازهای کشور تخصیص داده شــود؛ موضوعی که 
اشــتباه بودن آن خیلی زود مشــخص شد و از همان 
ماه هــای ابتدایی اعــالم این ارز، رفته رفتــه از تعداد 
کاالهایی که از ارز ۴2۰۰ تومانی استفاده می کردند، 
کاســته شد. تا اینکه تعداد این کاالها در سال گذشته 
به پنج قلم کاالی اساسی و به اصطالح هسته سخت 
خود از جمله گنــدم، دارو، نهاده های دامی و دانه ای 
روغنی رسید. یکی از نتایج مهم حذف ارز ترجیحی 
را می توان خارج نشدن ثروت ملی و کاالهای اساسی 
از کشــور از طریق قاچاق دانست. در سال های اخیر 
قاچاق معکوس برخی از مواد غذایی، دارو، آرد، دام 
زنــده و... در کنار برخــی از حامل های انرژی مانند 
بنزیــن و گازوئیل به دلیل اســتفاده از یارانه و تفاوت 
قیمتی شدید این کاالها با کشورهای همسایه شدت 
گرفته بــود. بنابراین، یکی از نتایــج مهم حذف ارز 
ترجیحی را می توان حــذف پرداخت یارانه  ایران به 
کشورهای همسایه دانست. طبیعی است که با حذف 
ارز ترجیحی قیمت برخی از این کاالها مانند گوشت 
مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات دستخوش تغییراتی 
 بایــد این افزایش قیمــت از طریق 

ً
شــود که طبیعتا

یارانه نقدی یا کاالبرگ جبران شــود. در این صورت 

شهروندان آسیبی از اجرای این طرح ندیده، اما جلوی 
خروج سرمایه از کشور گرفته می شود.

 Bچرا کاالبرگ؟
در شرایط فعلی پرداخت دائمی یارانه  های نقدی 
اقدامی اشتباه است که به زیان مردم تمام می شود؛ چرا 
که در وضعیت ناپایدار اقتصادی، یارانه نقدی خیلی 
زود ارزش خود را از دست خواهد داد و اتفاقی شبیه 
ســال 1۳۸9 تکرار خواهد شد؛ به گونه ای که قدرت 
خرید رقم ۴۵ هزار تومان در آن ســال خیلی زود به 
یک چندم آن کاهش پیدا کرد کــه دلیل اصلی آن را 
می توان تورم ساختاری و باال در اقتصاد ایران دانست؛ 
از این رو شاید تعیین کاال برگ برای شهروندان ایرانی 
بهترین حمایت ممکن در جهت حفظ قدرت خرید 

آنها باشد. 

 Bاصالح ساختاری
در ســال 1۳۸9 اگرچــه گام مثبتی در راســتای 
هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد، اما متأسفانه این مسیر 
بر خالف نص صریح قانون هدفمندی یارانه  ها تداوم 
نیافــت. بعد از مدتــی با کاهــش ارزش پول ملی و 
افزایش قیمت حامل های انرژی و... برخالف قانون 
که بایــد قیمت حامل ها در چند مرحله به حدود 9۰ 
درصد قیمت فوب خلیج فارس می رسید، این فرآیند 
متوقف شــد. این در حالی بود که برای موفقیت باید 
اصالح یارانه ها را به صورت ساختاری و نه مقطعی 
دنبال کــرد. در واقع دولت باید بــه موضوع اصالح 
نســبی قیمت ها و هوشمندسازی یارانه  ها به صورت 
بلندمدت و در راســتای اجرای قانون نگاه کند تا این 

مسئله برای همیشه و به صورت ریشه ای حل شود. 

یارانه نقدی را چه کنیم؟

پرداخت یارانه باید دو ویژگی کلی داشته 
باشد: اول اینکه دائمی نباشد و پرداخت آن 
بعد از مدتی، با توانمندسازی شهروندان 
متوقف شــود. دوم اینکه پرداخت یارانه 
نباید بــه همه مردم و به صورت یکســان 
صورت گیرد. اگر یارانه را حمایتی از سوی 
 همه شهروندان یک 

ً
دولت ها بدانیم، طبیعتا

جامعه نیازمند حمایت دولت نیستند. حتی 
افرادی که نیازمند حمایت دولت هستند، 
این نیاز برای همه آنها، به صورت یکسان 
و برابر وجود نــدارد؛ از این رو هرچقدر 
بتوان به ســمتی حرکت کرد که یارانه به 
تعداد کمتری از افراد پرداخت شود، میزان 
یارانه دریافتی افراد بیشتر شده و در نتیجه 
گامی جدی در راستای از بین بردن فقر در 
آن جامعه برداشته می شود. تشویق مردم به 
کناره گیری داوطلبانــه از دریافت یارانه ها 
شاید ساده ترین راه برای این موضوع باشد؛ 
راهی که البته در گذشته استقبال چندانی 
از آن نشده است، به گونه ای که در آغاز به 
کار دولت یازدهم، نوعی همه پرسی برای 
حذف اختیاری از دریافــت یارانه انجام 
شــد، اما نتیجه ای نداشت؛ به گونه ای که 
طی آن، بیــش از 9۰ درصد یارانه بگیران 
خواهان دریافت یارانه شــدند. لذا شاید 
بتوان بحث انصراف داوطلبانه از دریافت 
یارانه را بحثی انحرافی دانســت که حتی 
مطرح شــدن آن از ســوی دولت ممکن 
است آثار معکوســی داشته باشد. در این 

زمینه چند پیشنهاد می توان ارائه داد: 
1 ـ باید پذیرفت روش داوطلبانه برای 
کاهش تعداد یارانه بگیران تأثیر محدودی 
داشته و بهترین راه، اســتفاده از نظامات 
آماری و سیستم ســازی اســت. در واقع 
ایجاد پایگاه اطالعات اقتصادی منسجم و 
به روز را می توان تنها راه یا بهترین راه برای 
شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها و به 

تبع آن حذف افراد غیر نیازمند دانست.
2ـ اگر مردم اطمینان کافی داشــته و 
یقین پیدا کنند کــه با انصراف از دریافت 
یارانه، به توسعه کشــور کمک می کنند، 
 بســیاری از اقشــار با درآمد کافی 

ً
قطعا

نســبت به آن اقدام خواهنــد کرد. به نظر 
می رســد، بهتر اســت دولت از فرآیندی 
شــبیه انتقال داوطلبانه مبالغ دریافتی به 
فقرا و اقشار نیازمند استفاده کند. برای این 
منظور می توان اعالم کرد وجوه پرداختی 
تحت عنوان یارانه )چه به صورت نقدی 
و چه کاالبرگ( حق تمام افراد است؛ اما 
با تعیین سازوکاری افراد می توانند این حق 
را به افراد نیازمند اعطا کرده یا ما به ازای 
آن برای اهــداف دیگری مانند آزاد کردن 
زندانیان بی بضاعت، درمان بیماران فقیر، 
احداث مدارس در مناطــق محروم و... 
استفاده کرد. در این شیوه هم به جنبه های 
روان شناختی مرتبط به عدالت طلبی افراد 
توجه شــده و هم باعــث افزایش میزان 
رضایت خاطر افراد مبنی بر کمک به افراد 

نیازمند می شویم. 
۳ـ طبقه متوســط و فقیر جامعه باید 
یارانه بگیرند، اما این الــزام نه تنها برای 
گروه هــای درآمــدی باال وجــود ندارد؛ 
بلکه دریافت یارانه از ســوی این قشر را 
می توان به نوعی مذموم نیز دانست. یکی 
از نکات این است که اگر یارانه قرار باشد 
به صورت کاالیی)کاالبرگ( ارائه شــود 
در صورت قرار گرفتن کاالهایی که مانند 
 به خرید 

ً
گروه هــای درآمدی پایین عمدتا

و مصرف آن تمایل دارند، ممکن اســت 
برخی از دریافت کننــدگان یارانه که این 
محصوالت در سبد مصرفی آنها حضور 

ندارد، از دریافت آن منصرف شوند.

گروه اقتصاد
صبح صادق

هوشمندسازی 
بررسی اهمیت مدیریت یارانه ارزی 

هدفمندی یارانه ها به معنای واقعی کلمه و با کمترین 
هزینه زمانی قابل اجرا و اعمال است که مجموعه ای 

از عوامل و پیش نیازها فراهم باشد.
1ـ اقتصاد کشــور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار 
 نیازی 

ً
داشــته و بخش اعظمی از جامعه اصــوال

به دریافت یارانه نداشــته باشــند و شأن اجتماعی 
شــهروندان به آنها اجازه ندهد دست شان را برای 

دریافت کمک به سوی دولت دراز کنند.
2ـ دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط در حداکثر 
چابکی و کارایی خود قرار داشــته باشــند؛ یعنی 
دارای بروکراســی روان، تجهیزات و فناوری های 
پیشــرفته، نیروهای متخصص کارا و با انگیزه بوده 
و در مجموع از ساختاری پویا برخوردار باشند، تا 
بتواننــد در فواصل زمانی گوناگون اطالعات مورد 

نیاز را به روز کنند.
۳ـ تمام دستگاه ها و قوا همسو با دولت و مکمل قوه 

مجریه در اجرای این هدف باشند.
در چنیــن وضعیتــی، کشــورهایی کــه قصــد 
روش  از  دارنــد،  را  یارانه هــا  هدفمندســازی 
خوداظهاری اســتفاده می کنند. در این کشــورها 
اصــل بر صحت ادعاهاســت و به ندرت 

ً
معموال

اقدام به راســتی آزمایی از خوداظهاری ها می شود. 
ضمن اینکه در این کشورها پرداخت یارانه ها یک 

رقم واحد و به صورت کلی نیســت؛ بلکه تعداد و 
روش های متعدد و متنوعــی از پرداخت یارانه ها 
وجود دارد. یارانه مســکن، کمک هزینه تحصیلی 
به دانش آموزان و دانشــجویان، تغذیــه رایگان در 
مدارس، کمک هزینه درمــان و...؛ برای نمونه در 
انگلستان و در بخش سالمت و بهداشت تا مرحله 
مراجعه به پزشــک برای همه رایگان است؛ اما از 
مرحله دریافت نسخه به بعد از جمله در خدمات 
دندانپزشکی و بستری در بیمارستان و در مجموع 
خدمات پیراپزشکی پرداخت یارانه به معنای واقعی 
هدفمند و به شیوه خود اظهاری انجام می گیرد. به 
این ترتیب که در همه درمانگاه های دولتی دفترچه 
درخواست یارانه درمان، حاوی سؤاالت متعددی 
اســت که وضعیت مالی اقتصادی فرد را منعکس 
می کند و در قفســه هایی که پیش چشم مراجعان 
اســت قرار دارد. افراد داوطلب اســتفاده از یارانه 
درمان، دفترچه را برداشته و به پرسش های آن پاسخ 
می دهنــد و آن را در صندوق پســت می اندازند. 
 بعــد از یک هفته و بر اســاس اطالعات 

ً
معموال

ارسالی، پاسخ وزارت بهداشت به دست متقاضی 
می رسد. وزارت بهداشت نیز بر اساس اطالعات 
دریافتی یکی از ســه تصمیم زیــر را به افراد اعالم 

می کند:
الف ـ پرداخت یارانه کامل برای اســتفاده از همه 

خدمات درمانی )Full Help(؛
ب ـ پرداخت بخشی از هزینه های خدمات درمانی 

)Semi ـHelp(؛
ج ـ تخصیص نــدادن یارانه درمان )در این صورت 

باید خود فرد هزینه همه مراحل درمان را پرداخت 
کند(.

همانگونه که ذکر شــد، در این کشــور از شــیوه 
خوداظهاری استفاده می شود. حداقل من در دوران 
تحصیلم در این کشــور، با پدیده راســتی آزمایی 
برخورد نکردم. از سوی دیگر، ندیدم که افراد زیادی 
متقاضی دریافت این یارانه باشــند. گفتنی است، 
راستی آزمایی نکردن به معنای آن نبود که متصدیان 
امر همه ادعاهای مطرح شــده از سوی شهروندان 
 به دلیل سرمایه گذاری 

ً
را باور دارند، بلکه احتماال

مناسب دولت در بخش سالمت و بهداشت، افراد 
نیازمند درمان های متعدد و پرهزینه چندان زیادی 
نیستند و بنابراین متقاضیان آنقدر کم تعداد هستند 
که هزینه کردن برای راســتی آزمایی در مقایسه با 
مبلغ پرداختی بابت هزینه هــای درمان افرادی که 
یارانه بگیر هستند، به صرفه نباشد. سیاست گذاری 
 باید بر اساس شرایط موجود کشور 

ً
در ایران حتما

در همــه ابعاد و نه بر اســاس فــروض موجود در 
کشورهای پیشرفته باشد. 

نکته دیگری کــه به تفاوت نگرش مــردم ایران و 
کشورهای توســعه یافته برمی گردد، این است که 
در ایران چه بخواهیــم و چه نخواهیم، چه قیمت 
و میزان فروش نفت باال باشــد و چه نباشد، منابع 
نفتی بخش وســیعی از فکر و ذهن مــردم ما را به 
خود مشــغول کرده است. به گونه ای که همه نفت 
را ثروتی خدادادی می دانند که باید همه شان سهمی 
از آن داشته باشند که این موضوع را از مسئله یارانه 
جدا می بیننــد. بنابراین حتی اگر افراد متمکن هم 

باشــند، انتظار دارند سهم شان از فروش نفت را به 
هر نحو ممکن دریافت کنند. به ویژه آنکه مردم ایران 
از الگوی توزیع درآمد نفت در برخی کشــورهای 
جنوب خلیج فارس باخبرند، این موضوع به صورت 
یک اثر روانی باعث شــده بخش قابل توجهی از 
مردم دریافت وجــه از دولت چه به صورت نقدی 
و چه غیر نقــدی را حقی برای خود بدانند. همین 
مســئله باعث شده بر اســاس تجربه تاریخی طی 
سال های گذشته، پیشنهاد انصراف داوطلبانه افراد 
از دریافت یارانه با تردیدهای جدی مواجه شــود. 
 همه درآمد 

ً
در مقابل در کشورهای پیشرفته، تقریبا

دولت از مالیات های مردم است. از طرفی مردم نیز 
برای خود حقی از دولت قائل نیستند؛ بنابراین حتی 
اگر وضعیت اقتصادی الزاما مناســبی هم نداشته 

باشند، راحت تر با نگرفتن یارانه کنار می آیند.
موضوع اثربخشــی سیاست های توزیعی هدفمند 
کردن یارانه ها، برای بســیاری از کارشناسان قابل 
پیش بینی است. این موضوع که هدفمندی یارانه ها 
می تواند مقداری بر تورم موجود در کشور بیفزاید 
تردیدی وجود ندارد. این موضوع اگرچه به عنوان 
یکی از پیامدهی هدفمندی یارانه ها مطرح می شود؛ 
اما باید توجه داشت این امر باعث می شود حذف 
دهک هــای باال از فهرســت یارانه  بگیــران پیامد 
چندانی نداشته باشد. در واقع ارزش یارانه ۴۵ هزار 
تومانی امروز نزدیک به کمتر از یک دهم ارزش آن 
 این رقم هیچ 

ً
در سال 1۳۸9 رسیده است که طبیعتا

سهمی از هزینه های زندگی دهک های باال و حتی 
متوسط جامعه را در بر نمی گیرد.

حذف ثروتمندان از دریافت یارانه ها
نگاهی به اصالحات اقتصادی دولت مردمی

مرتضی افقه
عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید چمران 

پیوستی درباره هوشمند سازی یارانه ها



شماره ۱۰۴6 |  دوشنبه  26 اردیبهشت ۱۴۰۱

سیاست
۶

در حالی که فشــارهای همه جانبه کشورهای غربی 
علیه روســیه در قبال بحران اوکرایــن ادامه دارد، 
مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشــته کمک ۴۰ 
میلیارد دالری به اوکراین را مصوب کرد تا نشــان 
دهد همچنان سیاست ویتنام سازی از اوکراین را در 

مقابل روسیه ادامه می دهد. 
از ابتدای شــکل گیری بحــران اوکراین، دولت 
ایاالت متحده حدود ۸۰۰ میلیون دالر کمک های 
مالی و تسلیحاتی به این کشــور ارسال کرده است 
تا بتواند در مقابل روســیه مقاومت کند. این میزان 
کمک های نقدی و تســلیحاتی کافــی نبود و حاال 
دولت ایاالت متحده الیحه ای را به مجلس فرستاده 
تا ۳۳ میلیارد دالر به این کشــور کمک تسلیحاتی 

کند.

 ایــن رقم در کنگره آمریکا بــه ۴۰ میلیارد دالر 
رســید و بعد از تصویب، بــرای تصویب نهایی و 
اجرایی شدن از سوی رئیس جمهور به مجلس سنا 

فرستاده شد. 
نکته جالب در این ماجرا این است که این میزان 
کمک مالی و تســلیحاتی قرار نیســت به اوکراین 
برســد و تنها در حدود 12 میلیارد دالر آن مستقیم 
به اوکراین می رســد و 2۰ میلیارد دیگر قرار است 
صرف نوسازی تجهیزات نظامی آمریکا شود که در 
اروپا مستقر شده است و جای خالی سالح هایی که 
تاکنون به اوکراین فرستاده شده، پر شود تا آمریکا در 

این منطقه دچار کمبود سالح نباشد.
 در عیــن حال، به دلیــل افزایش انتقــادات به 
این قانــون در وضعیت اقتصادی وخیــم و همراه 
با تورم بــاالی ایاالت متحده، برخــی نمایندگان 
مجلس بــا افزایش رقم ۳۳ میلیــارد دالر مد نظر 
ریاست جمهوری آمریکا، آن را به حدود ۴۰ میلیارد 
دالر رساندند و قرار است حدود 1۰ میلیارد دالر از 
این مبلغ نیز صرف کمک به مبارزه با کرونا در داخل 

آمریکا شود! 
این مســئله به ایــن دلیل صــورت می گیرد که 
انتقادات بســیاری به افزایش میزان مرگ ومیرهای 
کرونایی در داخل آمریکا شــده بود و دولت بایدن 
که حاال باید پاســخگوی باال رفتن قیمت ها و تورم 
بی سابقه در این کشور نیز باشد، نمی دانست چطور 
باید از کنگره درخواست بودجه برای جنگ نیابتی با 

روسیه در اوکراین را داشته باشد.
 این کمک های بودجه ای بــه مقابله با کرونا بر 
همین اساس در الیحه حمایت از اوکراین گنجانده 
شــد و به نظر می رســد از تمام ۴۰ میلیــارد دالر 
تصویب شده تنها 1۰ میلیارد دالر به اوکراین و کمک 

تسلیحاتی به این کشور  اختصاص داده می شود. 
تــداوم حمایت هــای آمریکا در حالــی انجام 
می گیرد که فشارهای غرب علیه روسیه ادامه دارد و 
مقامات کاخ سفید بارها اعالم کرده اند انتظار دارند 
جنگ در اوکراین گسترده تر و البته طوالنی تر شود و 
حداقل تا پنج سال آینده ادامه داشته باشد. آمریکا که 
خود سردمدار جنگ های بیهوده و طوالنی مدت در 

جهان اســت و رکورد جنگ 2۰ ساله در افغانستان 
و عراق را به نام خود کرده اســت، حاال قصد دارد 
جنگ اوکراین را نیز به مرحله فرســایش بکشاند تا 
از این طریق اطمینان حاصل کند که روســیه توان 
و تجهیزات نظامی و اقتصــادی اش را در این راه به 
کلی از دست خواهد داد. تحلیلگران آمریکایی از 
این راهبرد با عنوان »ویتنام ســازی از اوکراین« یاد 
می کنند. با این حال، این موضوع چندان مورد توجه 
رهبران اوکراینی که هر روز تالش دارند وضعیت را 

جنگی تر از پیش کنند، قرار نمی گیرد. 
هم اکنون حدود 6 میلیون اوکراینی این کشــور 
را تــرک کرده و در کشــورها و شــهرهای اروپایی 
سرگردان شده اند. اقتصاد اوکراین نیز طی چند وقت 
اخیر با کمک و همراهی کشــورهای اروپایی به راه 
خود ادامه می دهد و در صورت طوالنی شدن جنگ 
و تبدیل شــدن اوکراین به زمین نبرد نیابتی غرب با 
روسیه، تنها بازیگری که در این میان به شدت ضرر 
می کند، اوکراین و مردم این کشــور اســت که باید 

سال ها سرنوشت خود را با جنگ عجین ببینند.

طعنه به اروپا بایدن بازگشت به توئیتر با  مخالفت 
رئیس جمهــور چین بابت دخالت آمریکا در کمک رســانی به 
اوکرایــن در بحبوحه حمله روســیه به این کشــور انتقاد کرد. 
وزارت خارجه چین مکالمه تلفنی بین شی جین پینگ و امانوئل 
مکرون، رؤسای جمهوری چین و فرانسه را منتشر کرد که در آن 
آمده اســت، پکن روش خود را در پیگیری مذاکرات صلح در 
پیش گرفته است و از کشورهای اروپایی در حفظ صلح اروپا به 
روش خودشان حمایت می کند. وی همچنین به اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان گفت: »طرف اروپایی باید مسئولیت پذیری 
تاریخی و هوشــمندی سیاسی خود را نشان دهد و امنیت اروپا 

باید به دستان خود اروپایی ها تأمین و حفظ شود.«

مالک جدید شبکه اجتماعی توئیتر اعالم کرد، به رئیس جمهور 
ســابق آمریکا اجازه داده خواهد شد تا به این شبکه اجتماعی 
بازگردد. »ایالن ماســک« گفــت، وی ممنوعیت توئیتر برای 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق آمریــکا را بر می دارد. 
وی در مصاحبه با »فایننشــال تایمز« گفت: »من فکر می کنم 
ممنوعیت توئیتر برای دونالد ترامپ صحیح نبوده و از لحاظ 
اخالقی اشتباه بوده است.« این در حالی است که دونالد ترامپ 
چندی پیش گفته بود حتی اگر ایالن ماسک ممنوعیت استفاده 
وی از شبکه اجتماعی توئیتر را بردارد، به این شبکه اجتماعی 

باز نخواهد گشت.

تازه ترین نظرسنجی نشــان داد، بیش از نیمی از مردم آمریکا 
با سیاست خارجی »جو بایدن« مخالف هستند. نظرسنجی 
مشترک »مؤسسه دموکراسی« و روزنامه انگلیسی »اکسپرس« 
نشــان داد، رئیس جمهور آمریکا در همه حوزه ها با نظر منفی 
مردم مواجه شده و سیاست خارجی بدترین آنهاست. حدود 
۵6 درصد با مدیریت او در مسائل خارجی مخالف هستند و 
تنها ۴۰ درصد بایدن را تأیید می کنند. درباره اوکراین، تنها ۳۸ 
درصد اقدامات بایدن را تأیید می کنند، در حالی که ۵2 درصد 
مخالف او هستند. در این نظرسنجی حدود ۵۰ درصد گفته اند 

از جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر حمایت خواهند کرد.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

دولــت انگلیس با وجود افزایــش نرخ تورم و 
تشــدید فقر در این کشور، احتمال تخصیص 
بودجه اضطراری برای کاهش فشــار بر مردم 
را رد کرد. این در حالی است که به گفته شبکه 
خبری اسکای نیوز، در پی افزایش تورم بی سابقه 
در انگلیــس و باالرفتــن میزان بهــره بانکی، 
نظرسنجی ها نشان می دهد، هزینه زندگی 1/۵ 
میلیون خانوار بریتانیایی از درآمد اکتسابی آنها 

فراتر می رود.
»مایکل گــوو« وزیــر مســکن و جوامع 
محلی انگلیس هفته گذشته به شبکه رادیویی 
»ال بی ســی« گفــت، دولــت شــاید بــرای 
خانواده هــای کم درآمــد و دهک های پایین تر 
کمک هزینه های مختصــری را در نظر بگیرد؛ 
 اما نیــازی بــه تخصیص بودجــه اضطراری

 نمی بیند.
قیمت مــواد غذایی در انگلیــس به دلیل 
پیامدهای برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی 
از جنــگ در اوکراین، طی ماه های اخیر تا 6۰ 
درصد افزایش یافته اســت. مطالعات صورت 
گرفته نشان می دهد، در طول یک سال آینده از 
هر 2۰ شهروند انگلیسی، یک نفر قادر به خرید 

مــواد غذایی و پرداخت قبوض انرژی نخواهد 
بود. بانک مرکــزی انگلیس بــا افزایش نرخ 
بهره به باالترین ســطح در 1۳ سال گذشته، در 
بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد 
و این در حالی اســت که تورم به باالترین حد 
در ۴۰ ســال گذشته رسیده است. پیش بینی ها 
حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر 
در بهای انرژی، تا پایان سال میزان تورم به باالی 

1۰ درصد می رسد.
»بوریس جانســون« نخست وزیر انگلیس 
در مراسم گشــایش پارلمان گفته بود، دولت 
از تمام ظرفیت خود برای جلوگیری از فشــار 
بر مردم اســتفاده خواهد کــرد. این اظهارات 
گمانه زنی ها درباره اختصاص بودجه اضطراری 
از سوی دولت را تقویت کرده بود؛ اما »مایکل 
گوو« به ال بی سی گفت، اظهارات نخست وزیر 
سوءبرداشت شده است. وی افزود، این بخشی 
از روند دولتی است که همیشه و همه جا به این 
فکر کند که »چگونــه می توانیم کمک کنیم و 
چگونه می توانیم حمایت کنیم، چه کوتاه مدت 
و چه بلندمدت. اما بودجــه اضطراری در کار 

نیست.«

   تحلیل      گزارش    

پس از چند ماه تداوم بحران سیاسی و اقتصادی در 
سریالنکا، هزاران نفر از هواداران احزاب مخالف 
این کشور هفته گذشته در میدان استقالل کلمبو، 
پایتخت تجاری و پرجمعیت ترین شهر سریالنکا 
تجمــع کردند. بســیاری از تظاهرکنندگان با در 
دست داشتن شعارنوشت های اعتراضی، خواستار 
کناره گیری گوتابایا راجاپاکســا، رئیس جمهوری 
ایــن کشــور شــدند. ایــن در حالی اســت که 
گزارش های رسانه ای نشان می دهد، نحوه مقابله 
ارتــش و نیروهای انتظامی با ایــن اعتراضات به 
شدت خشن بوده است.  کمتر از یک  ماه پیش، در 
پی استعفای وزیر دارایی سریالنکا به همراه شمار 
قابل توجهی از اعضــای کابینه، رئیس جمهوری 
این کشور اکثریت پارلمانی خود را از دست داد. 
کاهش ذخایر ارز خارجی، این جزیره 22 میلیون 
نفری در جنوب آســیا را بــرای پرداخت هزینه 
واردات ســوخت، غذا و دارو با مشــکل مواجه 
کرده اســت.  »ماهیندا راجاپاکسا« نخست وزیر 
اندکی پــس از درگیری های خشــونت آمیز بین 
هوادارانش و معترضان ضد دولتی که 7۸ زخمی 
بر جای نهاد، اســتعفای خود را اعــالم کرد. بر 
اســاس این گزارش، رهبر 76 ســاله سریالنکا 

نامه استعفای خود را به گوتابایا راجاپاکسا، برادر 
کوچک ترش و رئیس جمهور این کشور ارسال و 
راه را برای دولت وحــدت جدید هموار کرد. با 
این حال، در خشــونت های مرتبط با اعتراضات 
به وضعیت اقتصادی و سیاســی این کشور، بنا به 
آمار رسمی ارائه شــده، در کمتر از ۴۸ ساعت، 
بیش از 2۰۰ نفر زخمی شــده و پنج نفر نیز جان 
خود را از دست دادند. یکی از این کشته شدگان، 
نماینده پارلمان این کشور است. سریالنکا برای 
برقراری منع آمد و شد در پی کشته شدن پنج نفر 
در خشونت بارترین اعتراضات به بحران اقتصادی 
بی سابقه این کشور، هزاران سرباز ارتش و نیروی 

پلیس را به کار گرفته است. 
در همیــن حال، معترضان بــه زور وارد خانه 
نخســت وزیر ســریالنکا شــده و این خانه را به 
آتش کشــیدند. ماهیندا راجاپاکسا، نخست وزیر 
مستعفی ســریالنکا در حالی به کمک نیروهای 
ارتش این کشور محل سکونت خود را ترک کرد 
که هزاران نفر از تظاهرکنندگان ضد دولت شبانه 
به منزل او در شهر کلمبو یورش بردند و پلیس برای 
جلوگیری از ورود آنان به ساختمان از گاز اشک آور 

و شلیک هشدار استفاده کرد.

آتش در خانه نخست وزیر
خشونت عجیب در اعتراضات سریالنکا

بودجه اضطراری
بحران اقتصادی برای 1/5 میلیون خانوار انگلیسی

تجهیز  
40 میلیارد دالری

نقشه راه آمریکا برای طوالنی کردن جنگ در اوکراین

جهان

 رؤیای کوتاه 

 

 
ملکه انگلیس برای اولین بار در 6۰ سال 
اخیر به دلیل مشکالت حرکتی در مراسم 
سالیانه افتتاح دوره جدید پارلمان شرکت 
نکرد و به جای وی شــاهزاده چارلز این 
مسئولیت را بر عهده گرفت. این اولین بار 
است که ملکه انگلیس در مراسم افتتاحیه 
پارلمان این کشور حضور پیدا نکرده است 
و برخی از رســانه های انگلیســی، مانند 
چارلز  حضور  گفته انــد،  »ایندیپندنت« 
در این مراســم در واقع چشمه ای از آینده 
این کشور را نشان داده است. افتتاح دوره 
جدید قانون گذاری بخشی از سنت چند 
صد ساله در بریتانیاست که طی آن ملکه 
یا شاه با کالسکه سلطنتی از کاخ باکینگهام 
به مقــر پارلمان مــی رود. در دوره جدید 
پارلمان بریتانیا، که روز گذشته با سخنرانی 
ولی عهد افتتاح شــد، دولــت ۳۸ الیحه 
برای یک ســال آینده در دستور کار خود 
داد. تاج ســلطنتی در غیاب ملکه بریتانیا 
همچنــان به پارلمان آورده شــد و تخت 
ســلطنتی در مجلس اعیان خالی ماند. 
پیش بینی می شود، ملکه انگلیس در آینده 
هم این مســئولیت را به فرزندش واگذار 
کند. رسانه های انگلیسی از آغاز سلطنت 

عملی شاهزاده سخن به میان آورده اند. 

 لرزش پایه های 
دیوان عالی

 

درز پیش نویس ســند دیوان عالی آمریکا 
دربــاره لغو قانــون حق ســقط جنین به 
شکاف های سیاسی آمریکا دامن زده و به 
گفته رسانه های این کشور پایه های دیوان 

عالی آمریکا را به لرزه درآورده است. 
تنها یک هفته پس از درز پیش نویس دیوان 
عالی آمریکا، که ممکن است قانون حق 
سقط جنین موســوم به »رو علیه وید« را 
لغو کند، شکاف موجود میان جناح های 
ایاالت متحــده عمیق تــر  سیاســت در 
سیاســتمداران  از  بســیاری  شده است. 
دموکرات تالش دارند در آستانه برگزاری 
انتخابات میــان دوره ای کنگــره، از این 
مسئله به نفع اهداف سیاسی خود استفاده 
کنند. نظرسنجی ها نشان می دهد، بیش از 
نیمی از مردم آمریــکا از قانون فعلی »رو 
علیه وید« حمایت می کننــد؛ این قانون 
ســقط جنین را برای زنان آزاد گذاشــته 

است. 
در همین حال، در پی افزایش نگرانی های 
امنیتی برای قضات دادگاه عالی آمریکا، 
طرح تشــدید تدابیــر امنیتــی با هدف 
محافظت از این افراد کلید خورده است. 
ایــن در حالی اســت که طــی روزهای 
گذشــته اعتراضاتی در مقابــل اقامتگاه 
»ســاموئل آلیتو«، قاضی دادگاه عالی در 
ایالت ویرجینیا  شهر »الکســاندریا« در 
برگزار شد. همچنین به تازگی تجمعاتی 
 در مقابل خانه دو قاضی دیگر برگزار شده

 است.

پیشخوان
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شروط نصرت الهی

جمله تاریخی امام خمینی)ره( درباره فتح 
خرمشهر که فرمودند: »خرمشهر را خدا 
آزاد کرد« دریایی ژرف از معانی را در خود 
نهفته دارد و این سؤال را به ذهن می آورد 
که به واقع چــه رخ داد که با وجود کثرت 
دشــمن در ِعده و ُعده رزمندگان اســالم 
توانســتند چنین برگ زرینی را در تاریخ 

رقم بزنند. 
از آیاتی از سوره مبارکه انفال برمی آید 
که چند چیز از عوامــل نصرت الهی در 
جنگ هاســت: »ای کســانی کــه ایمان 
آورده  اید چون با گروهی برخورد می کنید 
پایداری ورزید و خدا را بســیار یاد کنید، 
باشــد که رستگار شــوید)۴۵( و از خدا 
و پیامبــرش اطاعت کنید و بــا هم نزاع 
مکنید که سســت  شوید و مهابت  شما از 
بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان 

است.«)۴6(
نخســتین عامل ثبات قدم و پایداری 
اســت. عالوه بر این، خداونــد در آیه 7 
سوره مبارکه محمد)ص( می فرماید: »اگر 
خدا را یاری کنید خدا هم شــما را یاری 

می کند.«
بنابراین، دومین عامل برای بهره مندی 
از یــاری خداوند، ذکر و یاد خداســت؛ 
چراکه انســان اگر خــود را نبیند و خدا 
را ببیند، پــروردگار او را یــاری می کند. 
بــه عبارت بهتر یــاری خــدا در گرو یاد 

خداست.
ســومین عامــل، اطاعــت از خدا و 
رســول)ص( اســت، در اثر این اطاعت 
حد مســلمین 

ُ
نکــردن بود که در جنگ ا

کــه  حالــی  در  خوردنــد؛  شکســت 
پیامبر)ص( حضور داشــتند و اگرچه به 
وحی الهی این جنگ آغاز شد و خداوند 
وعده نصــرت داده بود و وعــده خود را 
عملی کرد، اما در نهایت به دلیل اختالف 
و دنیاگرایی شکســت خوردند؛ چراکه 
برخی گفتند سراغ غنایم برویم و برخی 
گفتند نرویــم و این عصیــان و اطاعت 
نکردن از پیامبر)ص( ســبب شد بعد از 
اینکه طعم پیروزی را چشیدند، شکست 

بخورند.
چهارمیــن عامل در ادامــه این آیات 
آن اســت که مسلمانان از نزاع و اختالف 
به ویژه در مقابل امــر پیامبر)ص( و خدا 
بپرهیزند؛ چرا که موجب سســت شدن 

آنها شده و اقتدارشان از بین می رود.
نکته پنجم صبر است، انسان در جنگ 
خســارت هایی را نیز متحمل می شــود. 
اینطور نیست که انسان همراِه حق مصون 
از جراحت و مصیبت و گرفتاری باشد؛ اما 
باید در مقابل آنها صبر کند که خداوند با 

صابران است.
و عامــل آخر اخالص اســت؛ یعنی 
خداوند جورچین نصرت را بعد از ثبات 
قدم، ذکر، اطاعت از خدا و رسول)ص(، 
صبر و شکیبایی، با اخالص و اجتناب از 

غرور و خودنمایی تکمیل می کند.
کالم تاریخی امام خمینی)ره(، عصاره 
کالم خــدا، چنانکــه در ســوره مبارکه 
آل عمــران خداوند می فرماید: اگر شــما 
صبر و تقوا داشــته باشــید )تقوا عصاره 
همان موارد مذکور است( خداوند شما را 
امداد می کند. بنابراین، میزان یاری الهی 
به صبر و تقوا بستگی دارد؛ یعنی عصاره 
همــان ثبات قدم، ذکر کثیــر، اطاعت از 
خدا و رسول و عدم اختالف و اخالص. 
اینجاســت که آیه 2۴9 سوره بقره تجلی 
ِثیَرًة 

َ
 ک

ً
َبْت ِفَئة

َ
ل

َ
ٍة غ

َ
ِلیل

َ
ن ِفَئٍة ق م مِّ

َ
می یابد: »ک

اِبِریَن«. ُه َمَع الصَّ
ّ
ِه َوالل

ّ
ِن الل

ْ
ِبِإذ

حجت االسالم مهدی رستم نژاد
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی)ع(

دین

عارف سالک سیدهاشم موسوی حداد :اگر جبرئیل فی المثل نزد 
تو آید و بگوید: هر چه می خواهی بخواه! از درجات و مقامات و 
ت حضرت ابراهیم و مقام شفاعت کبرای 

َّ
ل

ُ
سیطره بر جنت و خ

محمد)ص( تو بگو: من بنده ام، بنده خواست ندارد. خدای من 
برای من هر چه بخواهد آن مطلوب است. حّتی نگو: من خدا 
را می خواهم! تو نتوانسته ای و نخواهی توانست او را بخواهی و 
طلب کنی! اوال تو محدودی! و طلب تو که با نفس تو و ناشــی 
از نفس توســت، محدود اســت و هرگز با آن، خداوند را که 

الیتناهی است، نمی توانی بخواهی و طلب کنی!
 روح مجرد، ص ۱9۰

فراموش  کردن خدا، انســان را به حضیض ذلت 
می رســاند. خداوند در ســوره عصر می فرماید: 
»همه انســان ها در زیان هســتند جز کسانی  که 
تقوای الهی و عمل صالح و... دارند.« هیچ کسی 
نمی تواند برتر از کسی دیگر باشد جز در رعایت 
تقوا که تشــخیص آن هم با خود خداست. »ِإَنّ 
ْم«؛ رســول خدا)ص( 

ُ
قاک

ْ
ت
َ
ِه أ

َّ
 الل

َ
ْم ِعْنــد

ُ
َرَمک

ْ
ک

َ
أ

می فرماینــد: »در نــزد خداونــد متعــال تو از 
سرخ پوست و سیاه پوست بهتر نیستی، جز آنکه از 
او در تقوا برتر باشی.«)اصول کافی، ج2( در قرآن 
و روایات باالترین عذاب فراموش شدن از سوی 
خداوند دانسته  شده اســت؛ یعنی دوری از نگاه 
و توجه خداوند و فراموش شــدن. خدا از کسی 
مراقبت می کند که اهل تقواست، به یاد خداست 
و به دســتورات او عمــل می کند.)بقره/9۳( این 
 از خصوصیات عالم و جزء نظــم موجود در آن

 است.
 
ً
 برخــورد خداوند با اهل تقوا: »ســالٌم قوال
من رّب رحیم«)یس/۵۸( اســت و با کسانی که 
مهم 

ِّ
رابطــه ای بــا خداونــد ندارنــد: »ال یکل

ه«)آل عمــران/77( اســت تاجایی کــه اگــر 
ّ
الل

ناله  ای ســر دهند، با جمله  »اخســئوا فیها و ال 

تکلمون«)مؤمنون/1۰۸( مواجه می  شوند؛ یعنی 
نه تنهــا خداوند بــا آنان ســخن نمی گوید، اگر 
بخواهنــد با خداوند هم ســخن بگویند جوابی 
نمی گیرند. اما اینکه ایمان چیست و چه چیزهایی 
نشان ایمان دانسته شده است بحث خاص خود را 
دارد. در یک مورد می بینیم که رســول خدا)ص( 
مان له و ال دین ِلَمن 

َ
می فرمایند: »ال ایمان ِلَمن ال ا

ال عهد له«؛ کسی که مراعات امانت نکند، ایمان 
ندارد و آن کســی که به عهد خویش وفادار نباشد 
بی دین است.)تفسیر مراغی و نورالثقلین( روزی 
پیامبر اعظم)ص( فرمودند، هر کس با ســوگند، 
مــال و ثروت برادرش را بــه ناحق بخورد، مورد 
غضب الهی است. سپس این آیه)مؤمنون/1۰۸( 
را تــالوت فرمودند.)نورالثقلین( پیامبر)ص( و 
اهل  بیت)ع( در تبیین اینکه چه چیزهایی نشــان 
ایمان اســت، احادیث زیــادی دارند که می توان 
از آن اســتخراج کــرد که اهل ایمــان را باید در 
کار هایی شــناخت که ریاکاری، نمایش و فریب 
در آن راه ندارد. اگر بخواهیم بیشتر با مسائلی که 
ما را به  ســمت تقوای الهی می برد، آشنا شویم، 
باید »خطبه همام« را مطالعه کنیم. در این خطبه 
امیرمؤمنان علی)ع( 6۰ مؤلفه و خصوصیت اهل 
تقوا را معرفــی می فرمایند که باید مورد توجه ما 

قرار بگیرد. 
تقوای الهی منشــأ رزق مادی و معنوی الهی 
اســت. خداوند در قــرآن می فرماینــد: »َو َمْن 
 ال 

ُ
ُه ِمْن َحیث

ْ
 َو یْرُزق

ً
َرجــا

ْ
ُه َمخ

َ
 ل

ْ
َه یْجَعل

َّ
ِق الل یتَّ

یْحَتِسُب«)طالق/2و۳( که باالترین نعمت را باید 
توجه و لطف خداوند ببینیم. نگاه رحمت خداوند 
در دنیا و آخرت باالترین آرزوی بندگان است که 
اگر کمی از آن فاصله بگیرند، دچار بدترین عذاب 
می شــوند. حضرت علی)ع( فرمودنــد: »مراد 
از نگاه خداوند )الینظر الیهــم، آل عمران/77( 
در قیامت، نگاه رحمت اســت.«)البرهان، ج 1، 
ص 29۳( آری دوری از رحمــت خــدا در دنیا 
و آخــرت بدترین بال و مصیبــت و عذاب برای 
انسان است؛ زیرا کافی است خداوند نگاهش را 
از انســان بردارد تا دیگر نه زمین او را تحمل  کند 
و نه آسمان و نه مخلوقات دیگر. وقتی می شنویم 
اقوامی، مانند قوم لوط، عاد و ثمود با زلزله، طوفان 
و... دچار عذاب الهی شــدند، باید به دلیل آن، 
که فراموش شدن است، توجه کنیم. برای نمونه، 
در آیه۴1 ســوره روم می خوانیم: »به سبب اعمال 
مردم، فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا به آنان 
جزای بعضی از کارهای شان را بچشاند، باشد که 

بازگردند.«
 به عبارتــی همین که خداوند نــگاه خود را از 
انسان یا قومی بردارد زمین او را می بلعد، طوفان 
او را دربرمی گیرد یا گرفتاری و مشــکالت و رنج 
او را احاطه می کند تا بــه کار خود فکر کند. اگر 
عبرت گرفت که بازمی گردد و نجات پیدا می کند 
 و اگر عبــرت نگرفــت، دچار عذابی ســخت 

می شود. 
آنان که خدا را فراموش می کنند، خدا گاهی با 

اعطای نعمت های زیاد و گاهی با گرفتن نعمت ها 
به دنبال هدایت آنان است. در آیه۴۴ سوره انعام 
آمده اســت: »چون همه اندرزهایی را که به آنها 
داده شــده بود فراموش کردند، همــه درها را به 
روی شان گشــودیم تا از آنچه یافته بودند شادمان 
گشتند، پس به ناگاه فروگرفتیم شان و همگان نومید 
ْیِه 

َ
 َعل

ْ
گردیدند.« شخصی در مورد آیه »َو َمْن َیْحِلل

 َهوی«)طه/۸1( از امام باقر)ع( سؤال 
ْ

د
َ

ق
َ
ِبی ف

َ
ض

َ
غ

کرد که منظور از غضب خدا چیست؟ 
حضرت در جواب او فرمودند: »غضب خدا 
همان عقاب الهی اســت )که آثــار گناهان خود 
شخص است( و هرکس که بگوید خدا از حالتی 
به حالت دیگر تغییر کرده است، صفت مخلوق 
را به خداوند نســبت داده است.«)اصول  کافی، 
ج1، ص11۰( ضمن آنکه تقــوای الهی ذکاوت 
و هوشــیاری هم به همراه دارد؛ یعنی کسانی که 
اهل تقــوا و اهل عمل صالح هســتند و خود را 
برای خدا خالص می کنند، فریب شیاطین انس 
و جــن را نمی خورنــد و با این هوشــیاری خود 
را در امان نگاه می دارند. در آیه 29 ســوره انفال 
آمده اســت: »ای مؤمنین! اگر شــما تقوا داشته 
باشید ما هم برای شما فرقان قرار دهیم.« فرقان، 
یعنی قدرت تشــخیص و تمیز حق و باطل. پس 
چیزی جز تقوا و اطاعت از دســتورات خداوند 
 نمی تواند برای انســان نجات بخش و ســودمند

 باشد.

باالترین عذاب برای انسان چیست؟
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

دینداری به تراز، معیار، شاقول، وسیله و شاخص 
ســنجش احتیاج دارد؛ وگرنه بعضی از افکار و 
عقاید ممکن است انســان را به جای سعادتمند 
کردن، نجات دادن، تعالی، علو و ارتقا به حضیض 
ذلــت، بیچارگی، وحشــی گری، خون خواری، 
بی اخالقی، بداخالقی و پســت فطرتی بکشاند. 
سخت ترین کار مقابله با دینداری، اعتقاد و تدینی 
است که دارای اشکاِل حقیقی است، چون رنگ 
تقدس به خود می گیرد. اگر »جهل مرکب« فقط 
علمی باشــد، فرد فقط جزم علمی بــه آن دارد. 
مجموع زاویه هــای داخلی مثلــث 1۸۰ درجه 
است؛ این عبارت ناموس کسی نیست. حاال اگر 
رنگ دینی به »جهل مرکب« بپاشــند، به اعتقاد 
تبدیل شــود و به اســم خدا، اهل بیت)ع(، قرآن 
کریم، فقــه، احکام الهی و... مطرح شــود، این 
جهــل توأمان جزم و تقــدس دارد. فرد برای این 
جهِل مقدس، جان خود را هــم می دهد و افراد 
 معیار 

ً
را هم به قتل می رســاند، لذا این دین حتما

و تراز الزم دارد؛ وگرنه بسیار خوف انگیز است. 
 یک قسم عظیمی از اوج وحشی گری در 

ً
معموال

تاریخ متعلق به دینی اســت که دین نیست، البته 
 موضوعات دیگری هم باعث این وحشــی گری 

شده است.
 قصد ندارم کــه بگویم حق و باطل 

ً
بنــده ابدا

مشخص نیســت و شــما را به وادی شکاکیت 
بیندازم تا شــما جرئت نکنید حرف بزنید؛ ولی 
چرا گفتند: دین خود را عرضه کنید؟ چرا نزد امام 
معصوم)ع( دین خــود را عرضه می کردند؟ چرا 
عبدالعظیم حسنی دین خود را به امام معصوم)ع( 
عرضه می کند؟ آیا کمتر از ما علم دینی داشتند؟ 
نخیر، بلکه ایشــان می خواســتند از این »جهل 
مقدس« فرار کنند )از جهلی که بهتان به دین باشد 
و به دین نسبت داده شود، فرار کند.( دین؛ تراز و 

ُمَبّین الزم دارد. 
یکــی از نتایج این مبحث این اســت که آدم 
بیشتر به بیچارگی خود در دوره حضرت بقیه الله 

االعظم)عــج( پی می برد و بیشــتر به فقر خود 
آگاه می شــود. هر کســی باید قبل از مرگ 
 بگوید که این اعتقادات خود را 

ً
خود دقیقا

از کجا آوردم. بنده به شما عرض می کنم 
که عمده عقاید خود را از هیئت ها آوردید؛ 

ولی باید در یک جایی عرضه کنید، احتیاط 
کنید و دیگر پای صحبت هر کسی ننشینید. 

خوب نیســت که آدمی گوش خود را به هر 
کسی بدهد و صحبت هر کسی را گوش 

کند. وقتی این مفاهیم در وجود شــما 
راســخ و به عقیده تبدیل شود، دیگر 
نمی توان جلوی آن را گرفت. دیگر 
برای این عقیده آدمی جان می دهد. 

 باید آدمی پای عقیده راســخ 
ً
حقا

ســر بدهد؛ ولی آن عقیده باید 
از دین گرفته شده باشد و منشأ 
 آن »جهــل مرکب« و »توهم«

 نباشد.

 عرضه  اعتقادات بر امام معصوم)ع(
   منبر    

 بنده محدود
سلوک

 مالیت در فضای مجازی!
راهنما

حجت االســالم مهدی زمانی فرد: پرســش این اســت که آیا 
اموال مجازی مال به شــمار می آیند؟ مرحــوم ایروانی در کتاب 
حاشیه مکاسب بر این باور اســت که نیازمندی و رغبت مالک 
مالیت)قیمت( هستند. تا زمانی که انسان به چیزی نیاز پیدا نکند، 
آن شــیء ارزش اقتصادی ندارد. با توجه بــه این مالک، اگر دو 
مالک نیاز و رغبت در اموال مجازی وجود داشــت، آنها مال به 
شمار می آیند. آیا چیزی که عقال به آن مال می گویند، در نزد شارع 
نیز پذیرفته شده است؟... اگر در ادله شرعی منعی برای آن پیدا 
نکردیم، همان مقدار کافی اســت و این حاکی از این اســت که 

شارع بنای عقال را قبول دارد.

خمسی سال  تعیین 
احکام

گفتاری از  حجت االسالم حامد کاشانی به مناسبت وفات حضرت عبدالعظیم حسنی)ره(

پرسش: تعیین ابتدای سال برای پرداخت خمس چگونه است؟
پاسخ:  شروع سال خمسی به تعیین از سوی خود مکلف نیاز 
ندارد؛ بلکه خود به خود بر اســاس چگونگی حصول درآمد 
ســالیانه متعّین می شــود. بنابراین، ابتدای سال خمسی امثال 
کارگران و کارمنــدان از اولین روز امکان دریافت اولین درآمد 
از درآمدهای کار و کارمندی اســت و ســال خمســی تّجار و 
مغازه داران از تاریخ شــروع به خرید و فروش و ســال خمسی 
امثال کشــاورزان از تاریخ برداشت اولین محصول کشاورزی 

سال شروع می شود. 
اجوبة االستفتائات، س 99۶

آیه
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خرمشهرهای 
پیش رو

نگاهی به مسیر پیش روی
 ملت ایران 

در جنگ اقتصادی

 خودباوری رمز پیروزی 

تبلیغات سو دشمن در بحبوحه پیروزی انقالب 
اسالمی تا به امروز تنها نمونه کوچکی از تالش 
دشمن برای تضعیف روحیه ملت بزرگ ایران 
اســت. به عنوان نمونه می تــوان به عملیات 
بیت المقدس که در جریان آن خرمشــهر آزاد 
شد اشــاره کرد. به طوری که ناظران خارجی 
در آغاز عملیــات بیت المقدس و پیشــروی 
نیروهای ایرانی، تحــوالت صحنه  نبرد را که 
حاکی از برتری قاطع رزمنــدگان ایرانی بود، 
وارونه منعکس می  کردند. رادیو »مونت کارلو« 
بازستاندن خرمشهر را با وجود موانع پدافندی 
متعدد عــراق در منطقه  عملیاتی بــرای ایران 
غیرممکــن قلمداد کرد کــه بر خالف صحنه 
واقعی بود. رادیو بی بی سی نیز گفت: »چنان چه 
ایرانیــان درصــدد بازپس گرفتن خرمشــهر 
برآیند، ســخت ترین گردو را برای شکســتن 
برگزیده  اند.« روزنامه  »دویچه سایتونگ« چاپ 
آلمان نوشت: »خطر پیروزی ایران و در نتیجه 
درهم ریختن عراق، نظام  های حاکم منطقه را 
پس از سقوط رژیم بعثی بغداد تهدید می  کند 
و احتمال مداخلــه  ابرقدرت ها را نیز به دنبال 
دارد، رویکــردی که مشــابه آن را نیــز در این 
سال ها چندین نمونه شنیدیم.« رادیو عربستان 
سعودی نیز گفت: »کشــورهای عربی به طور 
جمعی درس فراموش نشدنی به ایران خواهند 
داد.« اینها نمونه هایی از تالش دشــمن برای 
اثرگذاری منفی در روحیه رزمندگان کشورمان 
بود که با همه اینها هرگز به هدف خود نرسیدند 
و پاســداران و مدافعان مرزهای ایران اسالمی 
بــدون توجه بــه کوچک ترین تهدید دشــمن 
توانستند بزرگ ترین کار ممکن در طول تاریخ 
انجام دهنــد. در واقع خرمشــهرهایی که در 
طول انقالب اسالم آزاد شده است برگرفته از 
توان داخلی بدون توجه بــه تهدیدات بیرونی 
بوده است. شرایط فعلی کشــور نیز به همین 
منوال است که دشمن نمی خواهد به هر طریق 
ممکن اجازه موفقیت را به جوانان کشــورمان 
بدهد. دشــمن همواره از طریق جنگ ترکیبی 
بــه دنبال گرفتــن اراده مردم کشــورمان برای 
بزرگ اســت،  فتح الفتوحات  از  جلوگیــری 
راهبردی که سیاست ثابت دشمن در این مدت 
بوده اســت و در آینده نیز ادامــه خواهد داد. 
بنابراین همانطوری کــه در زمان جنگ بدون 
کوچک ترین ترس توانستیم قله های بزرگی را 
فتح کنیم و شرق و غرب را مجبور به شکست 
در میــدان کنیم، باید در ادامه نیز موفقیت های 
بی شــماری برای پایداری کشــورمان کسب 
نماییــم. در واقع فتح خرمشــهر آغازی راهی 
بود که قرار اســت با رسیدن به قله های بزرگ 
تداوم یابد. موفقیت در دانش هسته ای، موفقیت 
در انقالب اقتصادی که نیاز ضروری کشــور 
اســت، بازنشانی فرهنگ غنی کشورمان برای 
جلوگیری از احاطه فرهنگ و هویت بیگانه در 
کشــور، لزوم تقویت روحیه معنوی در کشور 
برای الگو شــدن در جهان مادی و... مسیری 
است که با در نظر گرفتن شرایط جنگی دیروز و 
موفقیت های امروز، شدنی است. الزمه رسیدن 
به چنین موفقیتی، تقویت روحیه خودباوری در 
درون کشور و عدم توجه به تخریب روحیه »ما 

می توانیم« توسط دشمنان است.

   حرف اول    

 فرهاد کوچک زاده
کارشناس سیاسی

موضوع اقتصاد همواره از موضوعات مهم جامعه بوده 
و این مهم در دوره کنونی در مقایسه با دوره های گذشته 
ملموس تر و ضروری تر شده است. از این رو اصالحات 
اقتصادی در این دوره شبیه یک جراحی عمیق در حال 
انجام اســت که دارای ظرافت ها و حساســیت های 
فراوانی اســت و کمی سهل انگاری و اشتباه در اجرای 
آن پیامدهای دردناک و گاهی جبران ناپذیری را به جای 
خواهد گذاشت. یکی از راه هایی که جامعه را در مقابل 
چنین اقدامات و تجربه ای همراه و تحمل پذیر می کند، 
گفت وگــو، توضیح و تبیین حرکت دولت اســت؛ از 
همین رو سردار دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و فرمانده ســپاه در دوران دفاع مقدس و 
حماسه آزادسازی خرمشهر در جلسه شورای تحلیل 
معاونت سیاسی سپاه در سالن شهید میثمی حضور بهم 
رساند و در ارتباط تصویری با رده های سیاسی سراسر 

کشور طی سخنانی به پرسش ها نیز پاسخ داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در ابتدای ســخنان 
خود استفاده از ادبیات غرب را در جنبه های سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی موجب تفرقه و پراکندگی جامعه 
خواند و ابراز کرد: »باید تا جایی که می توانیم ادبیات 
و فضای سیاسی کشــور را با ادبیات اسالمی و ایرانی 
هماهنگ کنیم؛ چرا که زبان فرهنگی و اقتصادی ویژه 
خودمان نمــادی از ارزش ها و اعتقادات ما هســتند. 
مطالبه گری، انتقاد و بیان راهکارهای دقیق حق مردم 
و نخبگان اســت؛ اما باید اینها در چارچوب فرهنگ 
اســالمی ـ ایرانی قرار بگیرد و تا مادامــی که اینها از 
ادبیات اســالمی پیروی نکننــد و ادبیــات غرب را 
ترجیح بدهند، به جای پیشرفت و همبستگی، تفرقه و 

پراکندگی در جامعه حاکم خواهد شد.«
وی افزود: »انقالب اســالمی برای این آمده است 
که صدای مردم را بشــنود. مطالبه گری از مسئوالن و 
دریافت جواب از آنها جزء حقوق مردم است. بنابراین 
وقتی ما می گوییم مطالبه گری در قالب ادبیات اسالمی 
گنجانده شود؛ از این روست که انتقادها، حمایت ها و 
راهکارهای ارائه شده از سوی مردم و جامعه نخبگانی 
در چارچــوب امربــه معــروف و نهــی از منکر قرار 
می گیرد.« رضایی وظیفه اصلی معاونت سیاسی سپاه 
را در روزگار امروز »اسالمی سازی« خواند و تشریح 
کرد: »برنامه اسالمی سازی یکی از مهم ترین برنامه ها 
برای تبیین اهداف و انگیزه های انقالب اسالمی و مقابله 
با جبهه های غربی است. یکی از افرادی که وقتی خبر 
شهادت شــان را به امام خمینی)ره( ابالغ کردم، متأثر 
شدند، شهید علم الهدی بود. وقتی به امام خمینی)ره( 
گفتم شهید علم الهدی قبل از انقالب در گروه موحدین 
بود و در مقابل جریان های مارکسیستی با استدالل های 
فکری و منطقی می ایستاد و مقابله علمی محکمی با 

آنان می کرد، امام بیشتر متأثر شدند. مسئله تبیین برای 
امام از چنان اهمیتی برخوردار بود که تمام آثار شهید 
مطهری را بالاستثنا تأیید کردند و از مردم خواستند آنها 

را مورد مطالعه و مداقه قرار بدهند.«
معاون اقتصــادی رئیس جمهور یکی از افتخارات 
دولت این دوره را پاســخ به پرســش اقتصادی مردم 
خواند و توضیــح داد: »در این دوره دولت پاســخ به 
پرسشــی داد که در هر دوره تنها روی میز دولت باقی 
می ماند و پاسخی به آن داده نمی شد. سؤال اقتصادی 
اولین مطالبه مردم از هر دولتی است. سؤال از صنعت، 
اشتغال، ارزش پول ملی و تجارت بین المللی که آینده 
هرکدام شــان چگونه خواهد بود. این دولت پاسخ هر 
کدام از این موارد را داده اســت. پاســخ به این موارد 
به نوعی آموزش هم به شــمار می آید؛ چرا که در این 
صورت مــردم می توانند بدانند کــه چگونه به دولت 
کمک کننــد.« وی اظهار داشــت: »نکتــه ای که در 
زمینه برنامه اقتصادی ریاســت جمهوری باید بدانیم، 
این اســت که آقای رئیســی پیش از اینکه به منصب 
ریاســت جمهوری برســند، جلســه ای را با نخبگان 
اقتصادی کشور برپا کرده بود و راهکارهای آنان را در 
قالب برنامه ای مدون جمع بندی کرده بود. ایشان سعی 
دارد اصالحات عمیق و بنیادینی را در دستور کار خود 
قرار دهد. اصالحاتی که بیست و چند سال است روی 
زمین مانده و همین موجب تورم و گرانی امروز جامعه 

ما شده است.«
رضایی انتقــاد برخی از افراد از وضعیت کنونی را 
ناشی از نداشتن صداقت شــان خواند و تصریح کرد: 
»وضعیت اقتصادی امروز حاصل بی برنامگی بیست 
ساله کشور است. اقتصاد کشور به این صورت نیست 
که در یک بازه چندماه به آشــفتگی برسد. متأسفانه، 
نقدینگی که در کشور در حال به وجود آمدن است، از 
پنج هزار همت هم باالتر رفته، که نشان از یک گرانی 
بزرگ است. در این بین ،افرادی که خود بانی وضعیت 
امروز جامعه هستند با نداشتن صداقت، تمام حرف ها 
 شایســته نیســت. 

ً
و انتقادهایی را می گویند که اصال

افرادی که وقتــی می دیدند کشــورهای دیگر تالش 
می کنند تورم خود را به دو یا ســه درصد برسانند، این 

افراد هیچ کاری را از پیش نمی بردند.«
رضایی با غلط خوانــدن برنامه ارز۴2۰۰ تومانی 
در ســال 1۳97، بیان داشت: »یکی از اشتباهات سال 
1۳97 ارزش گــذاری بــرای دالر بــود. دولت قبل با 
احتمال اینکه آمریکا از برجام خارج خواهد شد، آمدند 
محاســبه کردند و ارزش واقعی دالر را ۴2۰۰ تومان 
تخمیــن زده و آن را به 27 قلم جنس تخصیص دادند 
که بعدها به 2۵۰۰ قلم جنس رسید؛ اما وقتی به دولت 
کنونی رسید، از این تعداد تنها تعداد انگشت شماری 
تخصیص خورده بود و مابقی حذف شده بود. ماحصل 
این کار دولت پیشین به جایی رسید که ما اکنون در آن 

هستیم.«

وی دلیل اصلی رشــد قیمت گندم و آرد را افزایش 
قاچاق و رانت در بازار آرد خواند و توضیح داد: »دولت 
پیش از عید امسال 12 میلیارد دالر بودجه برای خرید 
گندم تخصیص داد؛ اما مســئله این اســت که با این 
حجم از بودجه باز هم به هدف خودمان نمی رسیدیم. 
برخی از سودجویان به دلیل قیمت ارزان این محصول 
به قاچاق آن دســت می زدند و برخی هم به راحتی آن 
را خــوراک دام خود می کردند. در مــورد قاچاق این 
محصول همیــن بس که دولت ترکیه بــه دلیل تعرفه 
خاصی که برای واردات آرد تعبیه کرده بود، راه را برای 
قاچاق این محصول از ایران باز گذاشــته بود و همین 
مسئله سبب شد برخی افراد قاچاق آن را به استفاده از 
آن ترجیح دهند.«  معاون اقتصادی رئیس جمهور برنامه 
اصالحی دولت را در چهار مرحله دانســت و گفت: 
»نخستین برنامه اصالحی دولت تصحیح بخش یارانه 
اســت. مرحله دوم اصالح بودجه کشور و در مرحله 
ســوم اصالح تجاری خواهد بود و در مرحله پایانی به 
پله تولید، سرمایه گذاری و اشتغال پا خواهد گذاشت.«

وی در تشریح مراحل اصالحی ابراز کرد: »ماهیانه 
دولت مبلغ کالنی را خرج بخش یارانه می کند؛ اما به 
دلیل اینکه به صورت صحیح به دو بخش عادالنه سازی 
و مردمی سازی توجه نمی شود، موجب هدررفت مبالغ 
پرداختی می شود؛ چرا که برخی از مبالغ به جیب افراد 
مفسدی وارد می شود که نباید چنین مبلغی را دریافت 
کنند. برای همین بخش مردمی سازی یعنی اینکه پول 
دست خود مردم باشد و عادالنه سازی به این معناست 
که طبقات پایین را بیشتر رسیدگی کنیم و طبقات باال را 

کمتر یارانه بدهیم.«
رضایــی ادامه داد: »در خصــوص اصالح بودجه 
کشور باید به این نکته توجه کنید که یک زمانی نسبت 
بودجه جــاری به بودجه عمرانی 6۰ بــه ۴۰ بود؛ اما 
اکنون نســبت به کلــی تغییر کرده و ۸۰ به 2۰ شــده 
اســت؛ برای همین برخی پروژه ها با ســرعت خیلی 
کندتری نسبت به گذشته جلو می رود. این بخش به یک 
اصالح جدی نیــاز دارد. برنامه ای که دولت برای این 
بخش تدارک دیده، از این قرار اســت که از سال بعد 

شرکت ها و مؤسسات و کارخانجات دولتی عالوه بر 
صورتحساب، باید یک کارنامه از روال کاری خودشان 
ارائه بدهند؛ یعنی این پروژه چقدر به رشد و پیشرفت 
کشــور کمک کرده و چه مقدار اهمیت داشته است.« 
معاون اقتصــادی رئیس جمهور درباره مرحله ســوم 
و چهارم اصالحی گفت: »به وســیله اصالح بخش 
تجاری که مرحله ســوم اصالح اقتصادی کشــور به 
شمار می آید، می توانیم خیلی از تحریم های داخلی را 
دفع کنیم. اصالح نکردن  بخش تجاری سبب شده تا 
کشورهای دیگر و به عبارت بهتر رقبای ما موقعیت ما را 
بدزدند که رسیدگی به این بخش گام بلندی در راستای 
اصالح اقتصادی کشــور خواهد بــود. مرحله پایانی 
یا مرحله تولید، ســرمایه گذاری و اشتغال از مبدعات 
رهبر معظم انقالب بوده و با تأکید بر نقش شرکت ها و 
کارخانه های دانش بنیان موقعیت اقتصادی کشور را رو 

به جلو خواهد برد.«
در پایان دکتر رضایی در پاســخ به پرسش یکی از 
حضار و بینندگان در خصوص روند پایان دادن به فقر 
از طبقــات پایین و جلوگیری از گرانی با افزایش مبلغ 
یارانه ها بیان داشت: »در مورد گرانی دو مسئله مطرح 
است: یک گران فروشی و دو گرانی. در مورد مسئله اول 
بر شش ماده از موارد تعزیرات شدت بیشتری را لحاظ 
کرده ایم و در جلسه ای که با ستاد تنظیم بازار داشتیم، 
این مورد را تأکید کردیم. در مورد مسئله گرانی، چند 
نکته مطرح اســت بخشی به ســبب فروش دالرهای 
حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی بوده است؛ چرا 
که بانــک مرکزی به ازای دالرهای دریافتی پول چاپ 
می کرده که همین موجب افزایش نقدینگی می شد. اگر 
دالرهای نفتی فقط به بانک مرکزی فروخته نمی شد و 
به بانک های دیگر نیز فروخته می شد، عوض چاپ پول، 
پول هــای داخلی به گردش در می آمــد. نکته دوم که 
موجب گرانی شده، بحث نقدینگی است. نکته سوم 
هم حجم پول است که موجب شــده بین کاال و پول 
موازنه درستی شکل نگیرد و کفه ترازوی پول بیشتر از 

کاال باشد؛ همین ناترازی موجب گرانی شده است.«

 دولت مصمم به اصالحات عمیق
و بنیادین اقتصادی است

دکتر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور

نماینــده مردم یــزد در مجلــس یازدهم گفت: 
»همانند دوران جنگ، دولت انقالبی سیزدهم 
می تواند با اســتراتژی عقالنی و اعتقادی سبب 

فتح خرمشهرهای فرهنگی شود.«

محمدصالح جوکار در گفت وگو با صبح صادق با 
اشــاره به اینکه فتح خرمشهر در حقیقت شاه بیت 
اندیشه دفاعی حضرت امام)ره( بود، اظهار داشت: 
»آنچه حضرت امــام)ره( در موضوع دفاع مقدس 
می اندیشید و محور قرار داده بود، تبیین دشمن برای 
آگاه سازی افکار عمومی بود. به جهت اینکه در سایه 
رهنمودهای امام امت، آگاهــی و مقاومت مردم   و 
مجاهدت های رزمندگان اسالم شاهد این پیروزی 

عظیم بودیم.« 
وی ادامه داد: »با نقش محوری مردم پس از 19 
ماه با فتح خرمشهر، جنگ وارد مرحله نوینی شد و 
عراق که تمام امید خود را در خرمشــهر برای اخذ 
امتیاز از جمهوری اسالمی ایران می دید، به یکباره 

دچار شوک و تضعیف شد.« 
نماینده مردم یزد با تشبیه رمز پیروزی در جنگ 
سخت فتح خرمشهر با نبردهای نرم امروز، افزود: 
»در جنگ نظامی، مقاومت حــرف اول را می زد؛ 
یعنی امــام)ره( با دعوت مردم به مقاومت مســیر 
موفقیت در جنگ را تبیین کردند. امروز نیز مخرج 
مشترک نبرد نظامی دیروز با جنگ نرم امروز همین 

مقاومت مردمی است.«
جوکار اذعان داشــت: »مانور اصلی دشمن بر 
محور فرهنگ با استفاده از ابزار اعتقادی و تبلیغاتی 
اســت . برای نمونه، با ایجاد شبهات در حوزه های 
مختلف اقــدام بــه تردیدآفرینی در اعتقــادات و 
ارزش های جامعه می کند و در نهایت با یک حرکت 
نرم و آرام، سبب تحوالت اساسی در باورهای مردم 

می شود.«
این فعال سیاسی بیان کرد: »در سال هلی اخیر 
شــاهد پروژه نفوذ افراد ضد انقالب با اندیشه های 
التقاطی برای تخریب فرهنگ اســالمی و هویت 
اجتماعی جامعه هستیم تا اعتقاد به فرهنگ لیبرال 

جایگزین اسالم و فرهنگ غنی ایرانی شود .«
جوکار با اشــاره به فرمان جهاد تبیین از ســوی 

رهبر معظم انقالب اشاره داشت: »با توجه به اینکه 
در تهاجم فرهنگی، شرایط فتنه و تحریف را دشمن 
ایجاد می کند، رهبــر حکیم انقالب جهاد تبیین را 
فریضه قطعی و فوری قلمداد کردند تا از طریق منطق 
و استدالل در برابر نیرنگ دشمن، زمینه روشنگری و 

مقاومت مردم ایجاد شود.«
وی بــه اهمیت نقش قوه مجریــه در میان قوای 
دیگر در مقابله با تخریب فرهنگی دشمن اشاره کرد 
و افــزود: »همانند دوران جنگ نیز دولت انقالبی و 
مردمی می تواند با راهبرد عقالنی و اعتقادی زمینه 
فتح خرمشهرهای دیگر در عرصه فرهنگ را ایجاد 

کند.«
وی در ادامه، جدایی مسئوالن از مردم را هدف 
اصلی دستگاه های تبلیغی و رسانه ای دشمن معرفی 

و تأکیــد کرد: »اگر مســئوالن در کالم 
و عمل همراه مردم باشــند و مثل 

دوران جنگ خالصانه و صادقانه 
به تکلیف خود عمل کنند، به 

ایجاد شبهه  نیرنگ  حتم 
تفرقه انگیــزی  و 

جبهه  در  دشمن 

فرهنگی رفع خواهد شــد.« جوکار شاه بیت رهبر 
فرزانه انقالب از جهــاد تبیین را نیز مقاومت مردم 
در جبهه فرهنگی دانســت و افــزود: »همانند امام 
خمینی، رهبر معظــم انقالب نیز بر نقش محوری 
و مقاوم سازی اندیشه مردم تأکید دارند؛ به گونه ای 
که اگر دولت انقالبی ســیزدهم به اصالح و تحول 
عرصه فرهنگ با پاکسازی عرصه های مختلف از 
نیروهای نفوذی و ضــد فرهنگی اقدام 
 بــا مقاومت مردم 

ً
کند، قطعا

در این جبهــه نرم وحدت 
و هویــت اجتماعی هرگز 
دچار آسیب نخواهد شد .« 

تکرار سوم خرداد  با بصیرت افزایی ممکن است
نماینده مردم یزد در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

مهدیه شادمانی
خبرنگار

گروه پرونده
صبح صادق
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بهرامی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی 
گفــت: »دشــمنان داخلــی و خارجی تالش 
می کنند تا بــه گونه دیگری مردم را فریب بدهند 
و اینگونه وانمود کنند که تداوم نظام یارانه ای به 
نفع معیشت آنهاست؛ در حالی که سهم مردم از 
این نظام یارانه ای ۱۰ درصد است و 9۰ درصد 

نصیب ثروتمندان می شود.«

به گزارش صبح صادق، سوم خرداد روز مقاومت، 
ایثار و آزادی مردمانی اســت از جنس باور و ایمان 
به اینکه می توان در سخت ترین بحبوحه های زندگی 
ســالمت و ثابت قدم از معرکه خارج شــد. سوم 
خرداد، روز آزادســازی خرمشهر را می توان نمادی 
از مقاومت ملت ایران دانست؛ مقاومتی که نه تنها 
در عرصــه دفاع مقدس، بلکــه در همه عرصه ها تا 
کنون خوش درخشیده و اثرات مثمر ثمری به جای 
گذاشــته اســت. هر چند تنگنای اقتصادی امروز 
مردم ایران و معیشــت آنها را تحت فشار قرار داده، 
اما این موضوع نیز دست کمی از تحمیل جنگ بر 
ما ندارد. هر یک از ما بایــد در کنار دولت مردمی 
و انقالبی ســرباز آماده و هوشــیاری شــویم برای 
فائق آمدن بر مشــکالت و خارج شــدن از جنگ 
اقتصادی. صبح صادق در گفت وگو با کارشــناس 
و تحلیلگر مسائل اقتصادی راهبردهای پیروزی در 
جنگ اقتصادی کنونی وآنچه را که دولت سیزدهم 
 در میــدان عمل بایــد به کار بگیــرد، توضیح داده

است.
عطا بهرامی، استاد دانشگاه در گفت وگو با صبح 
صادق به مناســبت ســالگرد آزاد سازی خرمشهر 
در خصوص رفــع چالش های اقتصــادی و جهاد 
اقتصادی که کشــور نیازمند رویکرد به این سمت 
است، گفت: »دولت سیزدهم اگر در اقتصاد ایران 
بخواهد افتخارآمیزی شــبیه آنچه در دفاع مقدس و 
در آزادسازی خرمشهر دیده شد، رقم بزند، باید در 
حوزه اقتصاد متفــاوت از آنچه مدیران در دهه های 
قبلی انجام داده اند، مدیریت شود. به این معنا که باید 
در عرصه اقتصاد و در بخش های مختلف اقتصادی، 

مدیریتی بی مثل و مانند و به دور از ناکارآمدی هایی 
که در دولت های قبلی بود، کلید زده شود.«

وی در ادامه خاطر نشان کرد: »ملت ایران انتظار 
دارند رئیس دولت سیزدهم از آنچه مدیران قبلی بر 
سر اقتصاد کشور آوردند، پرهیز کند و شهامت ایجاد 
تغییرات گسترده  در اقتصاد را داشته باشد؛ چرا که 
رمز بزرگ پیــروزی در عرصه اقتصاد همانند دفاع 

مقدس، داشتن شهامت است.«
تحلیلگر مســائل اقتصادی در این باره تصریح 
کرد: »همانطور که رمز پیروزی در واقعه خرمشهر 
و در طــول دفــاع مقدس، ایمان و شــجاعت بود، 
رئیس دولت ســیزدهم باید هر گونه محافظه کاری 
در اقتصاد را کنــار بگذارد. از برکناری مدیرانی که 
مایل هستند رویکردهای سابق مدیریتی که اقتصاد 
را به این وضعیت رسانده تکرار کنند، نهراسد، چرا 
که با تکرار عملکرد مدیریت دولت های گذشــته 
کمترین اتفاقی به نفع غلبه بر چالش های اقتصادی 

رخ نمی دهد.«
وی در ادامه خاطر نشان کرد: »بیشترین حوزه ای 
که این روزها معضالت و مشــکالت بی پایانی بر 
اقتصاد تحمیل کرده و دولت ســیزدهم باید آن را به 
ســرعت اصالح کند، موضوع نظام یارانه ای کشور 
اســت که ضد تولید، ضد مستضعفان، ضد فقرا و 
ولی نعمتان انقالب اســت. نظام یارانه ای که از دهه 
شصت برای تحت فشار قرار دادن کسانی طراحی 
شــده که اتفاقا حامیان انقالب بوده اند، لذا می توان 
گفت نظام یارانه ای برای تنبیه مستضعفان و اعطای 
یارانه های کالن به اشراف و اغنیا تنظیم شده است. 
از ایــن نظر دولــت انقالبی و مردمــی باید در این 
موضوع به ســرعت تجدید نظر کند؛ چرا که خیر 
این کار کمتر از آزادسازی بخشی از وطن از دست 

دشمن نیست.«
بهرامی خطاب به دولت و ملت گفت: »دولت 
باید درباره این موضوعات با مردم بیشــتر صحبت 
کند، چرا که نظام یارانه ای به نفع اشــراف اســت؛ 
به همین دلیــل طبقه برخوردار جامعه به واســطه 
رســانه هایی کــه در اختیار دارند، بــه دنبال فریب 
دادن مردم هستند. آنها کوشــش می کنند با فریب 
دادن مردم، وضعیت را به گونه ای ترســیم کنند که 
در صورت قطع یارانه ها آنها فقیر می شــوند تا توده 
مردم حامی تداوم وضــع موجود و اعطای یارانه ها 

به همه اقشــار جامعه به یک شکل مساوی باشند و 
اینگونه القا کنند که پایداری وضعیت موجود به نفع 

آنهاست، در حالی که دروغ می گویند.«
کارشناس و تحلیلگر مســائل اقتصادی خاطر 
نشــان کرد: »اگر مردم در بحبوحه حمله بعثی ها به 
ایران فریب می خوردند و پای کار انقالب و دفاع از 
وطن نمی آمدند، نه تنها خرمشهر آزاد نمی شد، بلکه 
امروز کشور آزاد و مستقل نبود. امروز نیز دچار همین 
وضعیت شده ایم، یعنی دشمنان داخلی و خارجی 
تالش می کنند به گونه دیگری مردم را فریب بدهند 
و اینگونه وانمود کنند که تداوم نظام یارانه ای به نفع 
معیشت آنهاســت؛ در حالی که سهم مردم از این 
نظام یارانه ای 1۰ درصد است و 9۰ درصد نصیب 
ثروتمندان می شود؛ پس رسانه ها و دلسوزان مردم 
باید به جامعه دربــاره نظام یارانه ای غلط و ویرانگر 
ما آگاهی دهند که فقــط به نفع برخورداری هر چه 

بیشترطبقه ثروتمند طراحی شده است.«
کارشناس و تحلیلگر مســائل اقتصادی در این 
باره تصریح کرد: »در این نظام هر چه بیشتر مصرف 
کنی، یارانه بیشــتری مصرف کرده ای. برای نمونه، 
خانم میانســالی در روســتا که نــه بنزینی مصرف 
می کند نه آب و برق و گاز قابل توجهی، کره و شــیر 
و نان و روغن را نیز به صورت محلی تولید می کند، 
از دریافت یارانه نان و روغن نیز بی نصیب اســت؛ 
چرا یارانه  این بانوی میانسال باید نصیب خانوده ای 
شــود که چند خودروی لوکس دارد؟ بی شــک در 
نظام اقتصادی کنونی ضعفا جایی ندارند؛ در حالی 
که در دیــدگاه انقالبی، مســتضعفان ولی نعمت 
انقالب هستند. مردمی که در بحبوحه دفاع مقدس 
از تخم مرغ و گوشــواره گوش خود برای کمک به 
جبهه دریغ نکردند و با ایثار و ازخودگذشتگی بسیار 
ارزشمندی که از خود نشان دادند، باعث آزادسازی 
خرمشهر و پیروزی در جنگ تحمیلی شدند. دولت 
سیزدهم برای حاکمیت شعارهای انقالب اسالمی 
باید کلید تغییر را بزند و اشتباهاتی را که در عرصه 
مدیریت اقتصــادی رخ داده، جبــران کند. دولت 
نباید نگران تکانه هایی باشــد که در تغییرات ایجاد 
می شــود، چرا که نگرانی از تغییرات، یعنی تکرار 

اشتباهات و رویه های غلط گذشته.«
این استاد اقتصاد در ادامه بحث افزود: »بی تردید 
دولت ســیزدهم برای اینکه حرکتی بی نظیر شبیه 

آزادسازی خرمشهر را رقم بزند، در سال جاری باید 
اصالحات اساســی در نظام یارانه ای کشور ایجاد 
کند. اصالحاتی در اقتصاد ایران با از بین بردن ربا. 
وجود ربا در نظام بانکی کشور زیبنده نظام جمهوری 
اسالمی ایران نیست. متأسفانه بهره بانکی در ایران 
باالتر از کشورهای دنیاســت. وقتی در نظامی ربا 
باشد، شکی وجود ندارد که در آن کشور ناهنجاری 
و فساد اخالقی و فحشا ایجاد می شود؛ چرا که این 
مســائل معلول نظام ربوی هستند. دولت سیزدهم 
در کنار اصالح نظام یارانه ای باید نظام بانکی را نیز 
اصالح کند تا کمترین ربایی در نظام بانکی ما وجود 

نداشته باشد.«
بهرامی خاطر نشــان کرد: »جای تأســف دارد 
که در نظام بانکی ما ربا فراوان اســت؛ در حالی که 
نظام بانکی ما سرمایه داری نیســت، اما به مراتب 
از نظام ســرمایه داری دنیا بدتر عمل می کنیم. نظام 
ســرمایه داری بالعکس ما در عرصه اقتصاد و نظام 
بانکداری به شــدت شفاف عمل می کند، یعنی در 
راستای کمک به تولید سیاست گذاری می کند، در 
حالی که نظام بانکی ما به شــر مطلق تبدیل شــده 

است. این نظام باید تغییر کند.«
این تحلیلگر مســائل اقتصــادی در خصوص 
آفت های مدیریت ناکارآمد کــه اقتصاد ایران را به 
شدت ضعیف کرده، گفت: »در طول جهاد و هشت 
سال دفاع مقدس خبری از مدیریت و منم منم های 
مدیریتی و میز و صندلی و بروکراســی های اداری 

نبود. اکنون صندلی مدیریتی به برگ برنده ای برای 
تأمین مادی کل زندگی خود و خانواده تبدیل شده 
اســت. این موضوع در شأ نظام اسالمی نیست. 
دولت مردمی و انقالبی باید مدیران ناکارآمدی 
را که شرکت های دولتی را ورشکست کرده اند 

و همچنان مدیر هستند، به سرعت 
این  وجــود  بگــذارد.  کنار 

مدیران آینــده ای بدتر از 
آنچــه در آن قرار داریم 
برای اقتصاد کشور رقم 
می زنند. یک فرمانده 
رزمندگان  خــوب، 
را داخل سنگر تنها 
خود  و  نمی گذارد 
استراحت  مشغول 

یا تفریح باشــد. امروز مدیران ما مردم را در سنگر 
فقر و گرفتاری تنها گذاشــته و دنیا مدار شــده اند. 
فرمانــده بی تدبیر باید برکنار شــود. در اقتصاد نیز 
وضعیت همین گونه است، آقای رئیسی باید نسبت 

به خروجی عملکرد مدیران به آنها بسپارد.«
بهرامی خاطر نشــان کرد: »برای تعیین مدیران 
نظام اسالمی باید دستورات امام علی)علیه السالم( 
در خصوص کارگزاران رعایت شــود که فرمودند: 
کارگزاران باید شــبیه ترین افراد به فقرا باشــند تا 
مردم از فقر خود خجالت نکشند. کارگزاران نظام 
اســالمی باید در بین مردم عادی رفت و آمد کنند و 
در جلســاتی که مردم قادر به حضور در آن نیستند، 
شرکت نکنند. وجود چنین مدیرانی می تواند دولت 
آقــای رئیســی را در جنگ اقتصادی که ناشــی از 
دسیسه های داخلی و خارجی است، از نبرد مهلک 
به در کند. وجود مدیران جهادی با روحیه جهادی 
می تواند تضمین کننده سالمت اقتصادی باشد، اگر 
مجموعه مدیران ســالم و کارآمد نباشد، دولت هر 
چه قدر تالش کند نمی توانــد در جنگ اقتصادی 
پیروز میدان باشــد. شفافیت و کارآمدی و سالمت 
اخالقی مدیران در دولت آقای رئیســی، از جمله 
مؤلفه های مهمی است که ما را از جنگ اقتصادی 

به سالمت خارج می کند.«

قوانین به نفع مردم تغییر 
عطا بهرامی، استاد دانشگاه در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

ساحل عباسی
خبرنگار
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سیاست
۱۰

زمینه سازی اختالفات

اولین  انتخابــات  مرحله  دومین 
 19 روز  در  مجلــس  دوره 
اردیبهشت 1۳۵9 برگزار شد. در این مرحله 
اقلیتی از طرفداران بنی صدر که رئیس جمهور 
وقت بود، به مجلــس راه یافتند و از طرف 
سازمان مجاهدین خلق و گروهک مسعود 

رجوی نماینده ای به مجلس اول راه نیافت. 
ابوالحســن بنی صدر با وجود اینکه در مقام 
ریاست جمهوری بود و فرماندهی کل قوا را 
هم در اختیار داشت، به شدت به همراهی 
گروهک هــا و هواداران آنها احســاس نیاز 
می کرد و قصد داشــت اکثریت مجلس را 
در اختیار داشته باشد تا بتواند نخست وزیر 
و اعضای کابینه را از آن خود بکند. به همین 
دلیــل وعده هایی به ســران این گروهک ها 
داده بود که در تشکیل دولت به آنها سهمی 
در قدرت داده می شــود. بسیاری از مردم از 
ترفندهای سیاسی بنی صدر آگاه شده بودند 
و مخالفت او با روحانیت همراه امام راحل 
را نمی توانستند تحمل کنند و عملکردهایی 
که در این چند ماهه از خود به جای گذاشته 
بود، پایگاه هایی اجتماعی اش روز به روز به 
افول می رفت. در این فرصت چهار ماهه او 
در رویدادها اقداماتــی انجام داد که برخی 
از شــخصیت ها از او به عنــوان خائن یاد 
می کردند که در این مختصر، فهرست وار به 

چند مورد آن اشاره می شود:
1ـ مــردم بــه خوبــی رهنمودهــای امام 
خمینی)ره( را می شــنیدند کــه همواره بر 
رعایت موازین اخالقــی و رعایت وحدت 
و پرهیز از اختالفات تأکید می کردند؛ ولی 
بنی صدر به ایــن رهنمودها چندان توجهی 

نداشت. 
2ـ بنی صــدر با هدف در دســت گرفتن 
اکثریت مجلس و با این شعار که هیچ کس 
حق معرفی برای مردم نــدارد، از طریق 
دفتر هماهنگــی و همکاری های مردمی 
با رئیس جمهور اقدام به تشــکیل کنگره 
انقالب اسالمی کرد و دفتر رئیس جمهور 
به طور رسمی اعالم کرد که در انتخابات 
نامــزد معرفــی نخواهد کــرد؛ اما همه 
دیدند که دفتر هماهنگی و همکاری های 
مردم با رئیس جمهور مســتقال در تهران 
و شهرســتان ها کاندیدا معرفی و از آنها 

حمایت کرد. 
۳ـ درباره ماجرای انقالب فرهنگی و تعطیلی 
دانشگاه ها در خاطراتش می گوید: »از طریق 
آقای مسعود رجوی ]سردسته منافقین[ که 
گفته شده بود اینها ]یعنی شورای انقالب با 
رهنمود امام[ قصد بستن دانشگاه ها را دارند. 
با تعطیلی دانشگاه ها مخالفت کردم و گفتم: 
شــما برنامه تان زدن رئیس جمهور است.« 

یعنی در برابر امام موضع مخالفت گرفت. 
۴ـ مورد دیگر مرتبط با قضیه تجاوز نظامی 
آمریکایی هــا به حریم ایران اســت. پس از 
شکست مفتضحانه آمریکایی ها، آنها اعالم 
کردند »عملیات« با شکست روبه رو شد و 
اسناد سری و مهمی در درون هلی کوپترها بر 

جای مانده است.
بنی صدر که آن موقــع فرماندهی کل قوا را 
برعهده داشت، دستور داد تا هلی کوپترهای 
به جا مانده از عملیات آمریکایی ها بمباران 
شود و اسناد سری و مهم باقی مانده در آتش 

سوختند.
۵ـ همین اقدامــات در این مدت چهار ماه 
ریاســت جمهوری اش به حیثیت وی ضربه 
ســنگینی زد؛ به ویژه در مواردی که در برابر 
گروهک سیاسی مسلح مانند منافقین موضع 
قاطعی نگرفت و همواره با آنها از در نرمش و 
سازشکاری وارد می شد و حتی آنها را مسلح 
هم می کرد. به این ترتیب، روز به روز پایگاه 
اجتماعی اش را از دســت داد و زمینه سازی 

اختالفات ایجاد شد. 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

خانــدان دست نشــانده پهلــوی با 
حمایت انگلیسی ها به روی کار آمده 
بودند تا اهداف و سیاست های استعماری آنان 
را اجرایی کنند که مهم ترین آنها ساختن ایرانی 
در قامت الگویی غربی و جداسازی آن از هویت 
ایرانی ـ اســالمی بود. در این راســتا، در سال 
1۳1۳ خورشیدی رضاشاه به ترکیه سفر کرد تا 
از نزدیک وضعیت حکومت غیردینی ترکیه را 
مشاهده کند. این سفر و مشاهده وضعیت ترکیه 
در روحیه او تأثیر فراوانی گذاشت. اولین نشانه 
ایــن تأثیــرات تبدیــل کاله پهلوی بــه کاله 
بین المللی یا کاله شاپو بود. رضاشاه می پنداشت 
با تغییر ظاهر می توان به ترقی و کمال رســید. 
اعتراض مردم مشهد علیه لباس متحدالشکل و 
کاله پهلوی در مسجد گوهرشاد به گلوله بسته 
شــد و تعداد زیادی از مردم شهید یا زخمی و 
علمای بزرگ مشهد نیز بازداشت شدند. برای 
فراهم شــدن زمینه کشــف حجاب کانونی با 
عنوان »کانون بانوان« تأسیس شد و چند ماه بعد 
 در کشــور اعالم کشــف حجاب شد. 

ً
رسما

دســتگاه نظامی ـ پلیســی رضاشــاه افزون بر 
مخالفان سیاسی در کوی و برزن و شهر و دهات 
زنان و دختران با حجاب را تعقیب کرد و به زور 

چادر از سر آنان برداشت.
آیت الله شهید سیدحسن مدرس، از جمله 
آزادمردان این سرزمین بود که به طور جدی در 
برابر این اقدامات رضاخانی ایستاد و به خوبی 
عاقبت تجددگرایی رضاشاه را پیش بینی کرد. 
دکتر موسی نجفی در کتاب »تاریخ تحوالت 

سیاسی ایران« از زبان مدرس نقل می کند:
 چوپان هــای قریه هــای قراعینی و 

ً
»قریبــا

کنگاور با فکل و کراوات خودنمایی می کنند؛ 
امــا در زیباترین شــهرهای ایــران هرگز آب 
لوله کشــی و تمیز برای نوشــیدن مــردم پیدا 
نخواهــد شــد. ممکن اســت شــماره های 
کارخانه های نوشابه ســازی روز به روز افزون 
گردد، اما کوره آهنگسازی و کاغذ سرسازی پا 
نخواهد گرفت. درهای مسجد و تکایا به عنوان 
منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد، اما سیلی 
از رمان ها و افسانه های خارجی که در واقع جز 
حسین کرد فرنگی و رموز حمزه فرنگی چیزی 
نیستند، به وسیله مطبوعات و پرده های سینما به 
این کشور جاری خواهد شد. به طوری که پایه 
افکار و عقاید و اندیشه های نسل جوان از دختر 
 بر بنیاد همان افسانه های پوچ قرار 

ً
و پسر تدریجا

خواهد گرفت و مدنیت مغرب زمین و معیشت 
ملل مترقــی را در رقــص و آواز و دزدی های 
عجیب آرســن لوپنی و بی عفتی ها و مفاســد 
مفاسد اخالقی دیگر خواهند داشت. مثل آنکه 

این چیزها الزمه متمدن بودن است.«

رضاخانی مدرنیته 
   دهلیز    

سال 1۳6۰ را می توان یکی از پرمناقشه ترین سال های 
این سرزمین پس از پیروزی انقالب اسالمی دانست. 
با نزدیک شدن به خردادماه، سطح منازعات سیاسی 
در کشــور روز بــه روز افزایش می یافــت و جریان 
واگرای از خط امام، مســیر متفاوت پیش گرفته خود 
را تداوم می بخشید. در این مسیر بود که مسئله تقابل 
با آموزه های اسالمی نیز فرصت ظهور و بروز بیشتری 
می یافت و این خود یکی از عواملی بود که بر شدت 
تقابل می افــزود. یکی از رخدادهای پر مناقشــه ای 
که بر التهاب آن روزها افــزود و می توان از آن به اوج 
تقابل اسالم خواهان و اسالم گریزان یاد کرد، ماجرای 
اعتراض به ارائه الیحه قصاص از سوی شورای عالی 
قضایی بود که جبهه ملی ســردمداری آن را بر عهده 
گرفت. شــورای عالی قضایی الیحــه قصاص را با 
کمک پنج فقیه شامل، آیات »بهشتی، جوادی آملی، 
قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی« تهیه و پس 
از به تصویب رساندن در دولت در قالب یک الیحه به 

مجلس تقدیم کرد.
پس از طرح این الیحــه، مخالفت هایی در میان 
برخی سیاسیون و اســتادان دانشگاه به این الیحه به 
وجود آمد و بیانیه ها و نامه هایی نگاشته شد. مهم ترین 
واکنش متعلق به 112 نفر از استادان حقوق، قضات 
و وکالی دادگستری بود که طی بیانیه ای اعتراضی و 
انتقادی نســبت به این الیحه پیشنهاد طرح و بررسی 
آن را در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان دادند. 
این بیانیه در تاریخ ۳۰ فروردیــن 1۳6۰ در روزنامه 
انقالب اســالمی به چاپ رســیده و در آن آمده بود: 
»الیحه قصاص، که از طرف شورای عالی قضایی تهیه 
و به تصویب دولت رسیده است، از جهات گوناگون 
دارای اشکال های جدی حقوقی و اخالقی و نقایص 
فقهی است و پیش بینی می شود که آثار نامطلوب آن 

زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد.«
در واکنش به ایــن بیانیه، شــورای عالی قضایی 
پیشنهاد برگزاری میزگردی را در تاریخ 21 اردیبهشت 
در وزارت دادگســتری داد تــا با حضــور دو نماینده 
از امضاکننــدگان بیانیه، دو نماینده از شــورای عالی 

قضایی، دو نماینده از شــورای نگهبــان و دو نماینده 
از کمیســیون قوانین مجلس، طرح مذکور به بحث و 
گفت وگو گذاشته شــود. اما معترضان بهانه آوردند و 
حضور در ایــن میزگرد را نپذیرفتند. فــردای آن روز 
همان حقوقدانان و استادان دانشکده های حقوقی که 
امضا کننده بیانیه قبلی بودند، به همراه جمعی دیگر از 
وکال و استادان حقوق بیانیه ای دیگر صادر کردند و بار 
دیگر در اعتراض به الیحه قصاص نوشتند و تشکیل 
میزگــردی در این خصوص را رد کردند و گفتند: »ما 
تمایلی به شــرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی 
نداریــم و از آقایانــی که در محیط طلبگــی و دور از 
آالیش های مادی، تربیت شده اند، تعجب می کنیم که 
چگونه مسحور این طرز تفکر شده اند و در بازتاب های 
خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند.«
نکتــه تأمل برانگیز آنکه در این گفت وشــنودها، 
حضرت امام)ره( وارد نشده و واکنشی از خود نشان 
 سیاســی 

ً
ندادند؛ امــا ماجرا از آنجایی صبغه کامال

گرفت که جبهــه ملی طی اعالمیه ای الیحه قصاص 
را »غیرانســانی« خواند و از مردم خواست، ساعت 
۴ بعدازظهر روز 2۵ خرداد سال 1۳6۰ به خیابان ها 
بیایند و علیه این الیحه از میدان فردوسی تا دانشگاه 
تهران راهپیمایی کنند و بانگ اعتراض خود را به گوش 

جهانیان برسانند!
حضرت امــام)ره( در دیــدار با اقشــار مردم و 
روحانیون اســتان مازندران به غائله جبهه ملی اشاره 
کردنــد و فرمودند: »مــن می خواهم ببینــم که این 
راهپیمایی که امروز اعالم شــده اســت، اساس این 

راهپیمایی چه هســت... ملت مســلمان را دعوت 
می کنند که در مقابل الیحه قصاص راهپیمایی کنند، 
یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی 
کنند! شــما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی 
می کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم. ضروری 
مسلمین، چه برادران اهل سنت و چه برادران شیعی، 
ضروری این است که این قرآن از خداست و در قرآن 
هرچه باشد ضروری اســت که باید پذیرفت. قضیه 
»قصاص« در جاهایی از قرآن تصریح شده است...«

حضرت امام)ره( در ادامه خطاب خود را به سوی 
نهضت آزادی و دیگر گروه های همسو با جبهه ملی 
قرار داده و از آنان خواســت تــا از این تجمع اعالم 
برائت کنند. ایشان فرمودند: »بیایید حساب خودتان 
را جدا کنید. آیا »نهضــت آزادی« هم قبول دارد آن 
حرفــی را که »جبهه ملی« می گویــد؟ آنها هم قبول 
دارند که این حکم ـ حکم قصاص ـ که در قرآن کریم 
و ضروری بین همه مســلمین است، »غیر انسانی« 
اســت؟ آیا این نماز شب خوان ها این را قبول دارند یا 
نه؟ شــک ندارم که قبول ندارند. خوب، اعالم کنید. 
چرا ساکت نشســته اید. مگر نهی از منکر فقط باید 
من را نهی کنیــد؟... اآلن هم من نصیحت می کنم، 
این جمعیت متدیــن »نهضــت آزادی« را، و آقای 
رئیس جمهــور را، اآلن هم من نصیحت می کنم که 
آقا شماها دســت بردارید از این سنگ اندازی جلوی 
چرخ اسالم، دست بردارید از این تضعیف مجلس و 
تضعیف روحانیت و تضعیف ملت و تضعیف روحیه 
ملت و تضعیف روحیه ارتش. دســت بردارید از این 

امور، و بیایید درمیدان با برادران دیگرتان بنشــینید؛ 
شــما رئیس جمهور قانونی باشید؛ روی قوانین عمل 
کنید. شــما وکالیی هســتید در مجلس، محترمید، 
متدینید؛ جدا کنید حســاب ]خودتان [ را از مرتدها. 
اینها مرتدند. »جبهه ملی« از امروز محکوم به ارتداد 

است.«
این نامه صریح موجب شد تا بنی صدر و نهضت 
آزادی در وضعیت دشــواری قــرار گیرند. بنی صدر 
که در این زمــان در پیوند کامل با منافقین قرار گرفته 
و مخفی شــده بود، به مســیر واگرایی خود ادامه داد 
و چند روز بعد مجلس شــورای اســالمی وی را از 
ریاست جمهوری عزل کرد؛ اما نهضت آزادی کوشید 
تا به ظاهر خود را حفظ کرده و کار را بر خود سخت تر 

از این نکند.
بیانات امــام)ره( با واکنش جامعه همراه شــد و 
متعاقب این سخنرانی، مردم با شعار، »فرمانده کل قوا 
خمینی... سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، 
لبیک لبیک یا امام، حزب الله پیش مرگ روح الله« به 
خیابان آمدند. مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطرات 
روز 2۵ خرداد 1۳6۰، می نویسد: »امام با این بیانات، 
باعث شــدند که جرئت آمدن به خیابان ها را نکنند 
و در عوض مردم حزب اللهــی به خیابان ها ریختند 
و شــعارهای تند، مبنی بر عــزل و محاکمه و اعدام 
بنی صدر و ملی گرایان دادند. بیش از پانصد هزار نفر، 
بدون مقدمه در خیابان ها جمع شــدند و تا غروب، 
تظاهرات می کردند. آخــر وقت، جمعیت عظیمی 
مقابل مجلس آمدند... و خواســتار ســلب کفایت 

سیاسی بنی صدر در مجلس بودند.«
طبیعــی بود که چنیــن هتک حرمتی بــه قوانین 
اسالمی، با واکنش علمای اســالم نیز مواجه شود؛ 
بنابراین به دنبال ســخنرانی تاریخــی امام خمینی، 
آیت الله مرعشــی نجفی طی فتوایی بــر مرتد بودن 
منکران حکم قصاص تأکیــد کرد. آیت الله العظمی 
 در فتوایی تصریح کرد: »اگر مسلمانی 

ً
گلپایگانی رسما

حکم قصاص را در اسالم منکر شود، مرتد می شود، 
چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.«

حضــرات آیات سیدعبدالحســین دســتغیب، 
ســیدروح الله خاتمی، عطاءالله اشــرفی اصفهانی، 
محّمد صدوقی، سیداسدالله مدنی، سیدجالل الدین 
طاهری و... نیز طی پیامی خطاب به مردم این اقدام 

جبهه ملی را محکوم کردند.

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
تاریخ چهار قرن اخیر هند با استعمار 
انگلیس اجین شده است؛ اما حقیقت 
آن اســت که کشــورهایی، همچون پرتغال و 
فرانســه و هلند نیز چشــم طمع به شــبه قاره 
داشته اند. »درک گریتز پمپ« معروف به »درک 
چینی« نخستین مرد هلندی معروف است که 
در ســال 1۵6۸میــالدی به هند رســید. آغاز 
رسمی روابط بین هند و هلند به احتمال زیاد در 
سال 16۰۴میالدی است؛ هنگامی که »آدمیرال 
اســتیفن فان درهاخــن« در کرانه هــای بندر 
»ماالبار« پهلو گرفته و پیمانی دفاعی و تجاری 
را با حاکم محلی آنجا منعقد کرد. پس از آن بود 
که دوران بازرگانی بین دو کشور آغاز شد و رونق 
تجارت و بازرگانی میان دو کشور تا سال 1۸2۵ 

میالدی ادامه پیدا کرد. 
بازرگانان هلندی شرکت هندشرقی هلند، 
در »چینســورا«ی خلیج بنگال مستقر شدند. 
بنگال برای آنهــا ســودبخش ترین منطقه در 
هند بود. در این زمان »یان آلبرت سخیترمن« 
سرپرست شرکتی در بنگال مأمور شد که دژی 
مستحکم در این منطقه بسازد تا نیروهای این 
کشور به کمک قوه نظامی قادر به پیشبرد مطامع 
و خواسته های استعماری خود باشند. دژی که 
به فرمان »یان آلبرت« ســاخته شد، موقعیت 
سوق الجیشی بســیار مناسبی داشت؛ هرچند 
امروزه بقایــای چندانــی از دژ برجای نمانده 
است. منطقه ای که تحت سلطه هلندی ها بود، 
فضای آرامی داشت و چشــم اندازهای زیبا و 
عاشقانه با نسیمی مالیم، موقعیتی کامل و درجه 
یک را برای راحتی و خوش گذرانی هلندی ها 

فراهم کرده بود. هلندی ها عمارت های قشنگی 
در این منطقه ساختند. برخی از این عمارت ها 
هنوز حفظ شــده اند و یادآور خواب نیم روزی 
و مهمانی هــای عصــر هلندی هــا در دوران 
اوج قدرت و تجارت شــان در این قســمت از 

هندوستان هستند.
در دوران شاه جهان، اقتدار دریایی ـ ساحلی 
پرتغالی هــا رو به افــول بود و انگلیســی ها و 
هلندی ها بــه مثابه قدرت هــای نوین اروپایی 
سربرمی کشــیدند. در سال 16۳۰، پرتغالی ها 
کوشــیدند انگلیســی ها و هلندی ها را از بندر 
ســورت اخراج کنند و به تجــارت آنان پایان 
دهند. آنان یکی از کشتی های هند را به تصرف 
درآوردند تا از این طریق شاه جهان را به تأمین 
خواست خود مجبور کنند. دستور مقابله شدید 
داده شــد و نیروهای نظامی هند جزیره گوا را 
به محاصره گرفتند. پرتغالی ها تسلیم شدند و 
کشتی توقیف شــده را پس دادند. شاه جهان، 
حضور انگلیسی ها و هلندی ها را برای مقابله 
ه تازی پرتغالی ها مفید می پنداشــت. به 

ّ
با یک

گزارش منابع انگلیســی، در این زمان او حتی 
کوشــید تا با ارائه برخی امتیازات، هلندی ها 
را تطمیع و به اخراج پرتغالی ها از بنادر »دیو« 
 

ّ
و »دامــان« وادار کند؛ ولــی فرمانفرمای کل
مســتعمرات هلند که در »باتاویا« مستقر بود، 

این پیشنهاد را نپذیرفت. 
حضــور هلندی هــا در هند موقــت بود و 
انگلیسی ها خیلی زود دیگر استعمارگران را از 
شبه قاره بیرون کرده و برای سال ها سیطره خود 

را بر این سرزمین گستراندند.

   حافظه    

جنگ بر سر خلیج بنگال
حضور استعمارگران هلندی، پرتغالی و انگلیسی در هندوستان

ضد انقالب و الیحه قصاص
بلوای جبهه ملی و واکنش ها به آن در بهار سال 1360

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب
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در حکمت ســی ام نهج البالغه چنین آمده 
است، »سئل عن األیمان« که از حضرت در 
مورد ایمان سؤال شــده است و حضرت در 
پاسخ به این پرسش فرمودند: »األیمان علی 
اربع دعائم«؛ ایمان روی چهار پایه اســتوار 

است.
 اگر این پایه ها سســت شــد یا فرو ریخت، 
ایمان به همان نسبت فرو می ریزد. حضرت 
این چهار پایه را بیان فرمودند: »علی الّصبر 
والیقیــن والعدل والجهــاد.« جهاد یکی از 
ارکان ایمان اســت. امــام خامنه ای جهاد را 
معادل معنای فارسی مبارزه می دانند و مبارزه 
هم به معنای تــالش و تحرک در مقابل یک 
مانع یا دشمن است. همچنین ایشان جنگ 
و ســتیزه گری را بــه معنای جهــاد و مبارزه 

نمی دانند. 
رهبر معظم انقــالب برای تحقق معنای 
جهاد و مبــارزه، دو مفهوم دیگــر را الزم و 
ضروری می دانند. ایشــان در شــروع درس 
خارج فقه خودشــان ایــن دو امر را این گونه 
 
ً
توصیف می کنند: »در مبارزه، دو چیز حتما

 و جهد 
ّ

الزم اســت: یکی اینکــه در آن جد
و تحّرکی باشــد. انســان در رختخواب یا 
در پســتوِی خانه که نمی توانــد مبارزه کند! 
در مبارزه، باید جد و جهدی وجود داشــته 
باشــد. اگر چه در ُصَوری، مبــارزه با نفس 
هم میدان هایی دارد؛ اما حاال مثال هایی که 

می زنیم برای مبارزات اجتماعی و اینهاست. 
پس، اول اینکــه در آن جد و جهد و تالش و 
تحرک باشد. دوم اینکه در مقابلش دشمنی 

باشد.
مبارزه، در آن جا که دشــمن نیست، معنا 
ندارد. پس، جهاد متقوم بر این دو رکن است: 
یکی اینکه در آن جد و جهد باشد؛ دیگر اینکه 
در مقابل دشمن باشد. اگر کسی علیه دوست 
جد و جهد کند، این جهاد نیست؛ بلکه فتنه و 
اخالل است. اگر کسی در مقابل دولت حق، 
در مقابل صالح و نظــام حق، جد و جهد و 
تالش کند، این فتنه و محاربه اســت؛ جهاد 

نیست.
 حال این جد و جهدی که انجام می گیرد، 
به هر شــکلی باشد ـ چه به شــکل نوشتن، 
گفتــن، کتاب، و چه به شــکل شــب نامه، 
شایعه پراکنی، نق زدن و منفی بافی ـ همه اش 
شــکالش 

َ
فتنه گری و اغواگری، و بعضی از ا

محاربه است. اگر همه اینها در مقابل دشمن 
ه و لسان رسوله 

َّ
خدا و دشمِن »علی لسان الل

و اولیائه علیهم الّسالم« باشد، می شود »جهاد 
ه«.

َّ
فی سبیل الل

 پیغمبــر بــه این گونــه جهــاد دعوت 
می کند. پس، تنبلی و نشســتن و بیکارگی و 
بی اهتمامی، از اّمت پیغمبر خواسته نیست. 

جهاِد دائم«. 
با این نــگاه یکــی از ارکان جهاد تبیین 
دشمن شناسی است، یعنی باید بدانیم توپخانه 
تبلیغات آفندی و پدافندی ما به کدام سمت 

باید باشد.

   تبیین    

 
نفوذ ادراکی و شناختی با دستکاری 
ارائــه روایت  روایت هــای رقیب و 
بدلی، یکی دیگر از شگردهای راهبردی است 
که تأثیرگذاری فوق العاده ای در برداشــت ها و 
محاسبات جامعه هدف دارد. در ادبیات جنگ 
نرم از این نفــوذ، به عنوان نبــرد روایت ها یاد 
می شود. در جنگ روایت ها کسی موفق است 
که روایت خــود را از اتفاقــات، عملکردها و 
ارزش ها در ذهن افکار عمومی بگنجاند. به بیان 
متخصص مؤسســه َرند، سیاســت در عصر 
اطالعات از آن کسی است که داستانش پیروز 
شــود.)نای، 1۳۸7: 19۳( یعنــی قــدرت یا 
جریانی در عرصه فکری و ذهنی پیروز است که 
بتواند روایت بسازد، کنترل روایت را به دست 
بگیرد و روایت خــود را تثبیت کند. در برنامه 
دستکاری ذهنی مبتنی بر روایت محور، خیلی 
وقت ها به جای تولید اولین روایت از رویدادی، 
به خلق ضد روایــت در برابــر روایت حاکم 
پرداختــه می شــود. در واقــع ضدروایــت یا 
پادروایت، نوعی از عملیات نفوذ است که برای 
شکســتن روایت هــای کلیــدی در یک نظام 
سیاســی و فرهنگی به کار برده می شود. روی 
همه رفته، قدرت نفــوذ روایت محور به قدری 
است که از پیروزی ها شکست و از شکست ها 

پیروزی می سازد. 

بازیگــران نفوذ برای اختــالل در ادراک و 
محاســبات جامعه هدف، از یک ســو روایت 
خود را به ســرعت و با جذابیت فوق العاده به 
افکار عمومی منتقل می کنند و از ســوی دیگر 
روایــت جامعه هدف را مخــدوش و معیوب 
می نمایاننــد. هر دو جنبه نفــوذ روایت محور 
علیه انقالب اسالمی از ابتدا به کار برده شده و 
امروزه در اولویت نبرد شناختی علیه نظام قرار 
دارد. نکته مهم در این نوع دستکاری ذهنی برای 
 تنها به 

ً
تغییر نگرش و ادراک مخاطب معموال

یک روایت یــا پادروایت اکتفا نمی شــود. در 
راستای روایت زدایی از روایت ها و حقایق نظام 
پادروایت ها مانند  ایران،  جمهوری اســالمی 
»انقالب اشــتباه بود و عصر پهلوی بهشت!«، 
»حکومت ایــران، بزرگ تریــن تهدید جهان 

است. 
ایــران عامل بحــران در منطقــه و جهان 
اســت« و »مردم ایــران بهای توســعه برنامه 
موشکی را می پردازند« و... زیاد استفاده شده 
و می شــود. گاهی اوقات متناســب با شرایط 
جامعه پادروایت های متفاوت و متناقضی شکل 
می دهند. برای نمونه، در زمینه برنامه موشکی 
که زمانی آن را تهدید خطرناک و عامل بدبختی 
ایران تصویرســازی می کنند، آن را یک ماکت 
در رســانه ها معرفی می کنند یا این مضمون را 
بازتاب می دهند که کشوری که در کار پوشک 

مانده، چه به موشک! 
نبرد روایت ها برای نفوذ در ادراک جامعه و 
تزلزل باورهای آنها نسبت به نظام و انقالب را 

نباید دست کم گرفت. 

چهره پنهان سیاست  ـ ۴0 

یم وایت ها را جدی بگیر نبرد ر

   آفاق    

خرد
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چرا انقالب به سرنوشت 
مشروطه دچار نشد؟

کشور عزیز ما ایران در روند تاریخ معاصر 
خود شاهد سه تحرک اجتماعی ملی بوده 
است؛ نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن 
صنعت نفت و انقالب اســالمی. این سه 
واقعه که رهبــر معظم انقــالب از آنها به 
»بیداری ملی« یاد کرده اند، نتایج یکسانی 
نداشته است. مشروطه و ملی  شدن صنعت 
نفت بــا وجــود موفقیت در ابتــدای راه، 
موجب تثبیت اســتبداد و استعمار شدند؛ 
اما انقالب اســالمی در ایران به سرنوشت 
این دو بیداری ملی دچار نشد و راه مستقیم 
خود را طی کرد. مقایسه چرایی این موضوع 
واجد نکات آموزنده ای در سیاست ورزی و 

قوام اندیشه سیاسی اسالمی است. 
از تمایزات اساســی در این سه حرکت 
ملی و البته اســالمی می توان به دو عامل 
بسیار مهم اشاره کرد؛ یکی رویکرد غالب 
در انقالب هــا و نهضت هــای ســه گانه و 
دیگری، عامل رهبری اســت. از نظر نوع 
رویکردها این ســه رویداد با هم متفاوت 
هســتند. در انقالب مشــروطه گفتمان یا 
رویکــرد غالب، رویکرد ضد اســتبدادی 
بود، نه ضد استعماری. این موضوع از نوع 
مطالبات مردم مشــخص بود که خواستار 
تأســیس »عدالت خانــه« بودنــد. مردم 
عدالت خانــه را برای رفع ظلــم درباریان 
و شــاهزادگان مطالبه می کردنــد. این در 
حالی اســت کــه در نهضت ملی شــدن 
صنعت نفت، رویکرد غالب رویکرد ضد 
استعماری بود و در واقع ملی کردن صنعت 
نفت به مثابــه یک صنعت و به منزله جای 
پای قدیمی استعمار انگلستان در ایران و نیز 
کسب استقالل سیاسی، هدف اصلی بود و 
سمت و ســوی ضد استبدادی در آن بسیار 
ضعیف بود؛ اما در انقالب اسالمی این دو 

وجه درهم تنیده شده بودند.
عامل رهبری، نیز عاملی بسیار اساسی 
در این ســه جریان بوده است. در انقالب 
مشروطه ما رهبران داریم؛ ولی رهبر نداریم 
و این رهبران با خط مشــی ها و تلقی های 
مختلــف حضــور دارند که تنهــا در بین 
رهبران مذهبی به ویــژه رهبران روحانی و 
حوزوی حداقل می توان دو مکتب فکری را 
از هم تفکیک کرد؛ مکتب نجف به رهبری 
مراجع ثالث و مکتب تهران به رهبری شیخ 
فضل الله نــوری و دیگران که البته با وجود 
حضور ســید یزدی به عنوان مرجع تقلید 
وقت در نجف می توان وی را بیشتر متمایل 
به سیاق شیخ شهید تحلیل کرد. در نهضت 
ملی هم آیت الله کاشــانی و دکتر مصدق 
نقش مؤثری داشــتند؛ ولی هیچ یک بدون 
دیگری نمی توانســتند نهضت را هدایت 
و رهبــری کنند؛ اما در انقالب اســالمی، 
رهبری سیاســی و مذهبی نهضت به طور 
کامل در شخص امام خمینی)ره( خالصه 
شــده بود. همین عامل وحدت در رهبری 
بســیار به موفقیت انقالب اسالمی کمک 

کرد.
عامل مهم دیگر ایــن بود  که در جریان 
انقالب اسالمی نوعی خودآگاهی انقالبی 
از شــخص رهبری تا مردم وجود دارد. در 
واقع، آنها می دانند قرار اســت چه چیزی 
برود و چــه چیزی باید بیایــد. به عبارتی 
تکاملی که در روند حرکت امام خمینی با 
پنج خصیصه 1ـ ضد اســتبدادی؛ 2ـ ضد 
اســتعماری؛ ۳ـ نفی کامل سلطه  شرق و 
غرب؛ ۴ـ وحدت کلمه و ۵ـ شعار اصلی 
اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی دیده 
می شد، در حرکت مشروطه و انقالب نفت 

نبود. 

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

ادغام گرا یان  جر مختصات 
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فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی
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جهاد در برابر دشمن
امیر قلی زاده

کارشناس فرهنگی

در شماره های پیشــین در بیان نسبت جریان  های 
سیاســی با انقالب اسالمی و مســائل آن، چهار 
مؤلفه را به عنوان معیار تقســیم بندی جریان های 
سیاسی معرفی کردیم: درون گرا یا برون گرا بودن 
برای حل مشکالت کشور و داشتن قرائت تکاملی 
یا ترمیدوری از انقالب اســالمی. با توجه به این 
چهار مؤلفه، می توان از چهــار جریان تغییرگرا، 
ادغام گرا، استحکام گرا و احیاگرا نام برد. جریان 
اول را در شــماره پیشــین توضیح دادیم و در این 

شماره، جریان ادغام گرا را معرفی می کنیم.
ادغام گرایی در اینجا بر تمایل به نسخه برداری 
و پذیرش نســخه های به اصطــالح جهانی برای 
توســعه کشــور داللت دارد. با این حال، موضع 
ادغام گرایان در ایران یک موضع بینابین بوده و در 
حد وسط دو جریان استحکام گرا و تغییرگرا قرار 
می گیرد. به عبارت دیگر، گفتمــان ادغام گرایان 
 باتوجه به 

ً
در ایــران فاقد دال مرکزی بوده و عمدتا

شــرایط زمان و مکان و الزامات روز، مواضع آنها 
دچار شــدت و ضعف می شود و از این رو، گاهی 
به استحکام گرایان نزدیک می شــوند و گاهی به 

تغییرگرایان.
 درِک این جریان و موقعیت میانه آن 

ِ
در توضیح

باید گفت، برخالف موضع استحکام گرایان، که 
بهره برداری هوشــمندانه از فرصت ها و امکانات 
بین المللی را شــرط توسعه کشــور می داند و در 
نسبت میان ظرفیت های داخلی و خارجی، اولویت 
را به ظرفیت های داخلی می دهد، ادغام گرایی نیز 
با توجه به ظرفیت های داخلی در کنار بهره برداری 
از امکانــات بین المللی، دومــی را بر اولی مقدم 
می داند. همچنین، برخالف موضع تغییرگرایان که 
تغییر رفتار و داعیه های جمهوری اسالمی را شرط 
مواجهه و بهره مند شــدن از فرصت های جهانی 
شدن و تعامل با دنیا می دانند، جریان ادغام گرا به 
جای تغییر رفتار جمهوری اسالمی، بیشتر اصالح 
یا کنار گذاشــتن برخی رفتارهــای به اصطالح 

چالش زا و تنش آفرین را مدنظر دارد.
ویژگی دیگر ادغام گرایان این اســت که بیشتر 

بــر فرصت های تعامل با دنیا تأکیــد دارد و توجه 
چندانــی به تهدیدهــای آن ندارد یــا اینکه برای 
مصون ســازی خود و کاســتن از تهدیدهای این 
پدیده، چندان چاره اندیشی نمی کنند. از این نظر 
نیز آنها در حد وسط اســتحکام گرایان، که شرط 
نخســت و بلکه مقدمه بهره بــرداری از تعامل با 
دنیا را انجام اقدامــات مصونیت آفرین و کاهنده 
 جهانی 

ً
تهدیدات می دانند، و تغییرگرایان که اساسا

شدن را فاقد تهدید می دانند و معتقد به ادغام کامل 
و بی چــون و چرا در آن هســتند، قرار می گیرند. 
برخی نمودهای گفتمانــی ادغام گرایان در برخی 
سیاست ها و رفتارهای دولت یازدهم و دوازدهم 
وجود داشت و در میان جریان ها و احزاب سیاسی، 
عمده اصالح طلبان)غیــر از رادیکال ها(، حزب 
اعتدال و توسعه و کارگزاران سازندگی را می توان 

مهم ترین نمایندگان ادغام گرایان در ایران دانست.

 Bدال های گفتمان ادغام گرایان
باتوجه به آنچه گفته شد، دال های گفتمانی جریان 
ادغام گرای کشــور را می توان در محورهای زیر 

خالصه کرد:
1ـ ماهیت پراتیک)عمل گرایانه( داشــتن؛ جریان 
مذکــور اگرچه خواهان اســتفاده از فرصت  های 
جهانی شــدن اســت و در تحلیل جهانی شدن،  
فرصت های آن را بیش از تهدیدها تلقی می کند، اما 
در مجموع و در مقایسه با دو جریان استحکام گرا 
و ادغام گــرا،  فاقد دال مرکزی اســت. به عبارت 
دیگر، این جریان بیشتر ماهیت عمل گرایانه داشته 
و در بیان مواضع خود بیشتر متأثر از مصلحت ها و 

الزامات روز است. 
2ـ توسعه گرایی)نگاه به بیرون و پذیرش نسخه ها 
و دســتور کارهای به اصطالح بین المللی(؛ متأثر 
از درک بنیادیــن ادغام گرایان، ارتبــاط با جهان 
توسعه یافته، شرطی اساســی و تعیین کننده برای 
توســعه تلقی می شود و از این رو، در کنار توجه به 
ظرفیت های داخلی، اتصاالت بین المللی و نگاه به 
بیرون را چاره کار توسعه کشور می دانند. به عبارتی، 
اینــان، عمده راه حــل را در توجه به ظرفیت های 
درونــی می دانند؛ اما در عمل، بیــش از توجه به 
ظرفیت هــای درونی، به اتصــاالت بین المللی، 
ســرمایه گذاری خارجی و... می اندیشند. در این 
زمینه، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور 

در دولت های یازدهم و دوازدهم معتقد است: 

»امروز تعامل با اقتصاد جهانی نســبت به دو 
دهه پیش شــکل جدیدی به خود گرفته اســت. 
ســرمایه گذاری و تجارت در عرصن بین المللی 
به هم گره خورده اند و چارچوبی متکامل نســبت 
به اســتراتژی توســعه صادرات ایجاد کرده اند. 
بنگاه های تولیدکننده کشورهای در حال توسعه، 
در ســایه سیاســت خارجی مناســب و محیط 
اقتصادی ـ حقوقی مشــوق اتخاذ شــده از جانب 
دولت های شــان، ار فرصت هایی به مراتب بیش 
از دو دهه پیش برخوردارند. کشــورهایی رشــد 
اقتصادی دارند که سیاســت خارجی برون گرا در 
پیش گرفته اند.« در همین راستا، محمد نهاوندیان 
نیز معتقد است، بدون جذب سرمایه و تکنولوژی 
 پیشرفت و 

ً
خارجی نمی توان پیشرفت کرد. اساسا

توسعه در شرایط انزوا بی معناست. 
اســتحکام گرایان  مانند  ادغام گرایان  درواقع، 
و تغییرگرایان جهانی شــدن را واقعیت محیطی 
می دانند که الزاماتی را به عمل و راهبرد توســعه 
کشور تحمیل می کند؛ با این تفاوت که اینها تمام 
راه حل را نه در امکانــات و ظرفیت های جهانی 
شدن می دانند، اما در عین حال، هیچ مانعی برای 
اســتفاده از این امکانات نمی بینند. به عبارتی، با 
وجود آنکه جهانی شدن را شرط الزم و کافی برای 
توســعه نمی دانند، در عمل نیز محدودیتی برای 
بهره برداری از امکانــات آن نمی بییند و معتقد به 
فراغت در بهره برداری از این فرصت ها هســتند. 
اگر بخواهیم با اندکی تسامح، برای این جریان و 
گفتمان آن،  به نوعی دال مرکزی مشخص کنیم، 

می توان توسعه گرایی را دال مرکزی آن دانست.
۳ـ بین الملل گرایی)استانداردســازی رفتار ایران 
مطابــق با هنجارهــای بین المللــی(؛ برخالف 
تغییرگرایان که معتقد به عدول کامل از شــعارها 
و داعیه های ارزشــی ـ ایدئولوژیک و تغییر رفتار 
جمهوری اســالمی ایران در قبال نظام بین الملل 
هستند، ادغام گرایان، همه  این شعارها و داعیه ها 
را نامطلوب تلقی نمی کنند، بلکه بخشــی از آنها 
را نامطلــوب، چالش زا و هزینــه زا می دانند و از 
ایــن رو، تنها خواهان اصــالح و تعدیل برخی از 
شعارها و داعیه ها هستند. به طور مشخص، این 
جریان از هرگونه شــعار و داعیه ای، ایدئولوژیک 
یــا غیرایدئولوژیک، که منجر بــه تصادم با منافع 
قدرت های بزرگ شــود، خودداری می کند؛ زیرا 

آن را هزینه زا و چالش آفرین تلقی می کند. ضمن 
اینکه در برخی داعیه های هژمونیک گرایانه در بعد 
منطقه ای با جریان استحکام گرا نیز اشتراک نظر 
دارند. به عبارت دیگر، نزدیک سازی و هماهنگی 
نســبی با هنجارهای بین المللی که می توان از آن 
به »بین الملل گرایی« تعبیر کــرد و به ویژه پرهیز 
از رویارویــی با قدرت  هژمــون، یکی از دال های 
گفتمانی جریان مذکور اســت. برهمین اساس، 
اینان راهبرد خود در سیاست خارجی را »تعامل 
ســازنده با دنیا« تعریف کرده انــد. در این زمینه، 
محمود واعظی، وزیر ارتباطــات دولت یازدهم 
و رئیس  دفتر رئیس جمهــور در دولت دوازدهم، 

می نویسد: 
»... در نتیجــه  فرآینــد جهانی شــدن، منابع 
بین المللی توســعه ای نقش اساســی در رشد و 
پیشــرفت یک کشــور پیدا کرده اند. از این نظر، 
سیاســت خارجی دولت ها و نــوع تعامل آنها با 
سایر کشورها می تواند نقش مهمی در جذب این 
منافع ایفا کند... . توســعه کشور به تأمین شرایط 
مناسب بین المللی از طریق جهت گیری تعاملی و 
توسعه گرای سیاست خارجی نیز وابسته است. به 
عبارت دیگر، توسعه  کشور منوط به ایجاد فضایی 
غیرمتشنج در روابط خارجی و بهره گیری هرچه 
بیشتر از امکانات جهانی، ازجمله فناوری پیشرفته 
و امکانــات مالی بین المللی اســت و سیاســت 
خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان، آنگونه که 
در سند چشم انداز آمده، می تواند از طریق برقراری 
روابط متعادل و عاری از تشنج و حرکت به سوی 
اعتمادســازی، امنیت و آزامش، فضای مناسب 
سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های نوین 

را در جهت توسعه  کشور فراهم کند.«
در همین راســتا باید اشاره کرد، اعتدال گرایی 
و تعامل گرایــی حاکــم بــر سیاســت  خارجی 
دولت هــای یازدهم و دوازدهم نشــئت گرفته از 
اینگونه رویکرد و دیدگاهی در قبال توسعه کشور 
و نقش نظام بین الملل)سیاست و روابط خارجی( 
در آن بــود. درواقع، تفاوت تعامل گرایی در اینجا 
با تعامل گرایی مدنظر استحکام گرایان این است 
که در اینجا، این تعامل گرایی چندان ســویه های 
ضدسلطه  و ضداســتکباری ندارد و در قالب آن 
تالش می شــود که تصویری عرفی از جمهوری 

اسالمی به جهانیان عرضه شود.
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مجازستانزندگی

   دانش بنیان       نرم افزار       پژواک    

شرکت »پژوهان طب« اقدام به 
تولید رنگ های گیاهی خوراکی 
کرده  است که جایگزین مناسبی 
برای رنگ های شیمیایی وارداتی 
است. این شرکت، برای تولید 
رنگ قرمز خوراکی چغندر پخته 
را خالــص کــرده و به صورت 
پودر مورد استفاده قرار می دهد. 
همچنین برای تولید رنگ سبز 
گیاهی نیز از اســفناج استفاده 

می شــود. این رنگ، فرموله شــده و به صورت محلول در آب 
جداســازی می شود. از دیگر محصوالت این شرکت می توان 
به پودر زعفران آنالوگ اشــاره کرد که به جای زعفران استفاده 

می شود.

گیاهی بدون ضرر!
تولید رنگ های طبیعی در کشور

شــرکت های بــزرگ فناوری، 
نظیر اپل، گوگل و مایکروسافت 
اعالم کرده اند به زودی استاندارد 
جدیدی در راه است که کاربران 
را از وارد کردن رمز عبور برای 
کاربری  حســاب های  به  ورود 

بی نیاز می کند. 
ایــن یعنی ورود بــدون رمز 
استانداردی  به  قرار است  عبور 
برای تمام دستگاه ها تبدیل شود. 

با این روش جدید، کاربر برای اینکه با حســاب کاربری خود 
وارد یک وبگاه شود، به گوشی هوشمندش نیاز خواهد داشت 
تا با تشــخیص چهره یا شناسایی اثر انگشت بتواند این کار را 

انجام دهد.

 خداحافظ رمز عبور!
در آینده به رمزعبورها نیازی ندارید

»ترنــج« موتــور جســت وجوی 
اینســتاگرام است که  محصوالت 
از سال 1۴۰۰ فعالیت خود را آغاز 
کرده اســت. موتور جست وجوی 
هوشــمند ترنــج بــا اســتخراج 
فروشــگاه های  از  محصــوالت 
معتبر در سطح اینســتاگرام امکان 
جســت وجوی آســان را در بیــن 
اینستاگرام فراهم  هزاران محصول 
می کند. کافی است اسم محصول 

مورد نظر را در ترنج جست وجو کنید تا ترنج از بین هزاران محصول، 
کاالی مورد نظر شــما را پیدا کند. مشاهده قیمت هرکاال در صفحه 
جست و جو، امکان جســت وجو با دسته بندی محصوالت، مشاهده 

بیشترین جست وجوی کاربران و... از ویژگی های این برنامه است.

ترنج
موتور جست وجوی اینستاگرام

فعال رســانه ای:  ازغــدی،  حســن رحیم پور 

هرچه دشــمن از خانواده و نوجوانی امثال 
طالب زاده بگوید، شخصیت انقالبی چنین 
مردان بزرگی خواستنی تر می شود. از کجا به 
کجا؟ این همه رشد و با این سرعت، آیا جز 
لطف خداست؟ صد سالم بر فارغ التحصیل 
دانشگاه کلمبیا و فرزند سرتیپ ارتش پیشا 
انقالب، که زندگی آمریکایی )قبله مقدس 
بعضی در پشت جبهه انقالب( را رها کند و 
لودرچی خط مقدم جبهه و فیلمبردار روایت 
فتح شود. از آن سو، چه بیچاره، آنان که پس 
از ســال ها نان انقالب خوردن از این سوی 
خندق، به آن سو درغلتیدند. روی شان سیاه.

محمد اکبرزاده، فعال رســانه ای:  در سفر سال 

1۳9۵ رئیس جمهــور اندونزی بــه ایران، 
مبــادالت اقتصــادی 2۰میلیــارد دالری 
هدف گــذاری شــد. بعد از شــش ســال 
مبادالت مان با بزرگ ترین کشور اسالمی 1 
میلیارد دالر است! با تحرک خوب مجلس 
و سازمان توسعه تجارت و ارائه پیشنهادات 
اصولی، به نظر می رســد تغییر رویکرد در 

تعامالت خارجی جدی و واقعی است!

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت:  حمایت های 

مســتمر معظم له از نظام بهداشت و درمان 
در اوج گرفتاری های کشور و در زمان جنگ 
تحمیلی وجود داشــت و همچنان نیز ادامه 
دارد. فتح قله های افتخار در حوزه سالمت 
بی شــک مرهون حمایت ایشــان از نظام 

سالمت کشور است.

امیرعلی ابوالفتح، کارشــناس مسائل سیاسی: 

 قانون اساســی ایــاالت متحــده آمریکا را 
ســرآمد »قوانین اساســی دموکراتیک« در 
جهــان می نامند؛ با این حال، نه اصل قانون 
اساســی و نه هیچ یــک از 27 متمم قانون 
اساسی آمریکا به همه پرسی گذاشته نشد و 
شهروندان آمریکایی به هیچ یک از آنان رأی 

نداده اند.

احمد امیرآبــادی فراهانــی، نماینده مجلس: 

 حضور دکتــر  مخبر و توضیحــات وی در 
خصوص کارهای صــورت گرفته در چند 
ماه کار  دولت مردمی قابل تقدیر است؛ البته 
مخبر همانند رئیسش کاری اخالقی کرد و 
فقط از  آواربرداری گفــت و از  خرابی های 
چندسال گذشته نگفت تا اعصاب مردم مثل 

هشت سال گذشته داغون نشود.

سیداحســان خاندوزی، وزیــر اقتصاد: وقتی 

پیشنهاد طرح هوشمندسازی  یارانه را دادیم، 
دولــت اجرای طــرح در خصــوص »نان 
ســنتی« را به خود ما ســپرد که از این هفته 
در برخی اســتان ها آغاز می شود: 1ـ قیمت 
نان افزایــش نمی یابد. 2ـ تعدیل قیمت آرد 
موجب کاهش قاچاق می شود. ۳ـ به ازای 
فروش نان، یارانه به حســاب نانــوا واریز 

می شود.

سیدمصطفی موسوی نژاد، فعال فضای مجازی: 

یکی از مواردی که درباره حذف ارز۴2۰۰ 
گفته می شــه، اینه که تورم ایجاد می کنه و به 
مردم فشار میاره! اما هیچ وقت اینو نمی گن 
که وجود خود این ارز ترجیحی باعث چاپ 
پول و در نتیجه تورم می شــه. در سال های 
گذشــته چیزی حدود 1۰ـ1۵ درصد تورم 
فقط ناشــی از تداوم این ارز بوده. برای حل 

معضل تورم این جراحی الزمه.

علیرضــا گرائــی، کاربــر فضــای مجــازی: 

 17 پهلــوی،  محمدرضــا   می دونســتید 
اردیبهشت 1۳29 شــش سال بعد از مرگ 
رضاخان(، با کلی التماس به اربابانش، تازه 
تونســت اجازه برگردوندن جسد رضاخان 
سفاک به ایران رو بگیره؟! یعنی شاه مقتدر 
پهلوی سال ها حتی اجازه و جرئت نداشت 

جنازه پدرش رو برگردونه.

    نکته گرام    

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

حتما تجربه قدیمی شدن تلفن  همراه خود را داشته اید و 
مشاهده کرده اید که بعد از مدتی دیگر به روزرسانی ای 
برای وســیله شما منتشــر نمی شــود. به روز نشدن 
سیســتم  عامل تلفن همراه ممکن است دستگاه  شما 
را در معرض خط قرار دهد، اما چگونه؟ کارشناسان 
 توصیه می کنند نه تنها از گوشــی های 

ً
امنیتی معموال

هوشمند، بلکه از هر دستگاه هوشمند و نرم افزار فاقد 
پشتیبانی استفاده نکنید. آنان معتقدند، انجام این کار 
ممکن است پیامدهای امنیتی جبران ناپذیری برای تان 
به همراه داشته باشد. دلیل اصلی توصیه  کارشناسان 
برای به روز نگه داشتن گوشی ها این است که استفاده 
از گوشی های قدیمی، امنیت داده های شما را در برابر 
حمله  هکرهــا به خطر می انــدازد. در دنیای واقعی، 
هیچ نرم افــزاری بی عیب و نقص نیســت و احتمال 
حمله  هکرها نیز به هر دلیلی همیشــه وجود دارد و 
مجرمان ســایبری نیز هرروز راه هــای جدیدی برای 

دورزدن موانع امنیتی اپلیکیشــن ها کشف می کنند. 
متخصصان امنیت سایبری برای مقابله با این موضوع 
 تالش می کنند باگ های هر اپلیکیشن  را قبل از 

ً
دائما

کشف هکرها برطرف کنند. این به معنای آن است که 
درصورت وجود به روزرسانی، همیشه باید دستگاه تان 
را به روزرســانی کنید. اگر به هر دلیلی نمی خواهید 
گوشــی  خود را ارتقا دهید، با رعایــت نکاتی مانند 
به روز  نگه داشتن نرم افزار های گوشی، دانلود برنامه ها 
از منابــع معتبر و اســتفاده از قابلیت های موجود در 
گوشی ها برای اســتفاده  روزانه، همچنان می توانید با 
اطمینان از داده های تــان محافظت کنید.بنابراین اگر 
تلفن  همراه قدیمی ای در اختیــار دارید که از آخرین 
به روزرســانی آن بیش از دو ســال می گذرد، در نگه 
 داشــتن اطالعات شــخص و رمز ها و داده های خود 
در آن حساســیت به خرج دهید و بیش از دیگران از 

داشته های شان مراقبت کنید.

   رسانه      سایبر    

در ادامه ویژگی های جنگ نرم، برخی دیگر از آنها 
را برمی شماریم. جنگ نرم چند وجهی است. پر 
دامنه بودن و برخــورداری از وجوه گوناگون از 
ویژگی های جنگ نرم اســت. در این جنگ از 
تمامی علوم، فنون، شیوه ها و روش های شناخته 
شده و ارزش های موجود استفاده می شود. جنگ 
نرم تضاد آفرین اســت. جنگ نرم از محیط های 
آسیب دار در جامعه شــروع می شود و با ایجاد 
گسل های متعدد در بخش های گوناگون جامعه 
اعضای یک جامعه را در برابر همه قرار می دهد، 
بنابراین تخریب و وحدت ملی یکی از پیامدها 
و ویژگی های جنگ نرم است. جنگ نرم مسئله 
نوینی نبوده و از سبقه تاریخی برخوردار است، 
به این صورت که در ابتدا چهره ساده ای داشته؛ 
یعنی به صورت شــایعه پراکنی، دروغ و اهانت 
بوده اســت؛ اما با گذشــت زمان و تحوالت و 

پیچیدگی های روزافزون اجتماعی، این رویکرد 
نیز پیشــرفت کرده و از پیچیدگــی، ظرافت و 

تأثیرگذاری بیشتری برخوردار شده است.
جنگ نرم تردیدآفرین اســت. ایجاد تردید 
و بدبینی نســبت به بسیاری از مسائل یک اصل 
و قاعده اســت. حرکت در ایــن جنگ با خلق 
تردید و ایجاد ناامیدی شروع می شود و به مرور 
بر دامنه این تردیدها افزوده شــده تا در نهایت به 
ایجاد تغییرات اساســی در ارزش هــا و باورها 
دســت یابند. در این نوع جنگ، از پیشرفته ترین 
روش هــای روز اســتفاده می شــود. فضــای 
مجازی و ســایبری، محیط اصلی جنگ نرم در 
وضعیت کنونی به حســاب می آیــد. این فضا، 
امکان اغواگری بــا ایجاد جاذبه های گوناگون و 
خلق بســترهای الزم برای سوار شدن به امواج 

احساسات را به خوبی فراهم می کند.

مراقب تردیدهای تان باشید تلفن همراه قدیمی امن نیست؟

توهمی! چ بیت های  پو
بیت کوین، اتریوم و... تنها بخشی از کاربرد فناوری 
بالک چین یا زنجیره بلوکی هستند. اگر امروزه بیش 
از هــزاران رمزارز وجــود دارد که هر یک با ادعای 
انجام یک پروژه، مشــتریانی جــذب می کنند و به 
 کاربرد 

ً
مرور حذف می شــوند، باید بدانیم که اصال

این فناوری، این سود و ضرر و خرید و فروش هایی 
که امروزه بسیاری از مردم درگیر آن شده اند، نیست! 
می تــوان گفت، بیت کوین و بســیاری از رمزارزها 
در ذات خود ارزشــی ندارنــد. ارزش این فناوری 
زمانی است که بتواند راهبردی برای حل مشکالت 
کاربران و ساده ســازی راهکارها داشته باشد. این 
پوچ بیت های توهمی، امروزه به ابزاری برای خالی 

کردن جیب کاربران تبدیل شده اند!
همه شــما مثال هایی از افرادی را که یک شــبه 
با رمزارزها پولدار شــده اند و خانه و ماشــین و... 
خریده اند، شــنیده اید. به امید کسب سود و تبدیل 
شــدن به یک فرد ســرمایه دار، اندک دارایی خود 
را وارد ایــن چرخه کرده اید و به انتظار نشســته اید 
تا به ســود برســید، اما آیا همه در این بازار ســود 
می کنند؟ امروزه تعداد افرادی که به دنیای کریپتو و 
تجارت های مبتنی بر بالک چین روی آورده اند بسیار 
زیاد شده است، اگر بررسی کنید شاید در اطرافیان 
خود از هر 1۰ نفر، حداقل ۴ نفر در طول عمرشان 
برای یک بار هم که شده است سابقه خرید رمزارز را 
دارند، اما آیا در اطرافیان تان بیش از یک یا دو نفر را 
دیده اید که از خرید این ارزها، ثروتمند شده باشد؟ 
اگر آماری حساب کنید، ۴۰ درصد اطرافیان تان به 
یک تجارتی وارد شده اند که از این ۴۰ درصد، کمتر 
از 1 درصد آنها شــانس موفقیــت در آن تجارت را 
دارند! در اینجا از شانس موفقیت صحبت می کنیم، 

نه موفقیت قطعی!
رمزارزها، مبتنی بر فناوری هســتند و با ادعای 
غیرمتمرکز ســازی، حذف واسطه ها و هزاران اسم 

و ادعای دهن پرکن دیگر، به بســتری برای راهزنی 
از مــردم و کاربــران تبدیل شــده اند! این ماشــین 
کالهبرداری جهانی، آن قدر هوشمندانه عمل کرده 
 اســت که حتی مال باختگانش هم بعد از دود شدن 
سرمایه شــان، هنوز حس کالهبــرداری و دزدیده 
شدن اموال شان را ندارند! شاید چون دزد بیت کوین 

هویتش مانند خالق آن آشکار نیست!
حرص و طمع و نبود حس دزدی و مالباختگی، 
ســبب می شــود که کاربران از خریــد و فروش و 
ضرر دســت برندارند، اشــتیاق به پولدار شــدن، 
ادامه به کاری که می دانیم اشــتباه اســت در قمار و 
شــرط بندی ها وجود دارد و جالب است که نوعی 
از خریــد و فروش ها در این بــازار که با نام خرید و 
 
ً
فروش های دو طرفه و فیوچرز نامیده می شود، کامال

مانند قمار بر اساس شرطی است که بر روی قیمت 
یک ارز بسته می شود! متأسفانه امروز با عوض کردن 
نام و ظاهر قمار، دیده می شــود که بسیاری از افراد، 
حتی قشــر تحصیل کرده و مذهبــی، درگیر چنین 

بازاری شده اند!
این پوچ بیت های توهمی حتی اگر میلیون ها دالر 

هم ارزش پیدا کنند، باز هم پوچ و توهمی هســتند! 
ساختاری که نه ارزشــی تولید می کند، نه به عنوان 
 
ً
یک پروتکل پرداخت شــناخته شده است و صرفا
بر اســاس مقبول شدن ارزش پیدا کرده  است  و هر 

لحظه احتمال دارد به صفر واقعی خود برسد! 
در این بازار همه سود نمی کنند، این اولین اصلی 
است که باید به یاد داشــته باشید، شاید با خودتان 
بگویید که شما تالش می کنید تا جزء افرادی باشید 
که ســود می کنند، اما اصل بعدی این است که در 
این بازار، همه ضرر می کنند به جز ســرمایه داران و 
کالهبرداران! آن هم نه همه سرمایه داران، بلکه افراد 
میلیاردری که در این بازار جریان ســاز هستند. اگر 
کسی را هم می بینید که ســودی در این بازار کرده 
اســت، این افراد همان خرماهای شــیرین و زیبای 
ابتدای جعبه هســتند که برای جذب مشــتری، در 
ویترین قرار داده می شوند تا این بازار همیشه کشش 
خود را برای چاپیدن مردم داشــته باشد، وگرنه آن 
چیزی که در انتظار شماســت، همان خرماهای له 

شده انتهای جعبه است! 
بالک چین یک فناوری اســت کــه کاربردهای 

بسیار متفاوتی دارد، اما این فناوری امروزه به بستری 
برای چاپیدن مردم تبدیل شده است، مطمئن باشید 
که بازنده این بازار، کاربران هستند. اگر با اطمینان 
از اینکه بیت کوین غیرقابل هک و مداخله گروهی 
خاص اســت و فکر می کنید همه چیز غیرمتمرکز 
و عادالنه در آن در جریان اســت، باید بدانید که در 
صورتی که بیش از ۵1 درصد ماینرهای این شــبکه 
 قابل 

ً
در اختیار یک گروه خاص قــرار گیرد، کامال

دســتکاری خواهد شــد! بله، بر روی کاغذ شاید 
غیرممکن باشد، ولی در عمل به راحتی امکان پذیر 

است!
بیاییم کمی بیشتر درباره خالق بیت کوین، نحوه 
به دست آوردن بیت کوین های جدید، شبکه ها، نحوه 
خرید و فروش و تهدیدات این رمز ارز و فناوری فکر 
کنیم! اگر این را که خالق آن یک فرد ناشناس است 
باور کرده اید، متأسفم که تا اینجای متن را خوانده اید 
و وقت شــما را گرفتیم، اما اگر به ناشناس بودن آن 
شــک دارید، همین شــک خود را پرورش دهید و 
دربــاره کارکرد آن فکر کنید، اینکه پول شــویی ها، 
جنایت ها و... با کمک همین ابزار انجام می شود و 
مگر می شــود 1۵ سال پیش فردی ناشناس به قصد 
رضای خدا، نتیجه سال ها تحقیقات و پژوهش های 
خود را به رایگان و ناشــناس در اختیار عموم مردم 
قــرار دهد تــا کمکی به مردم برای ســاده شــدن 

سامانه های پرداختی کرده باشد؟! 
مافیاهای امروزه بیت کوین و دیگر رمزارزها که به 
آنها نهنگ ها می گویند، البته نه نهنگ هر رمزارزی، 
رمزارزهــای بــاالرده را منظورمان اســت، همان 
دست اندرکاران ایجاد و ساخت بیت کوین هستند! 
به درســتی می گویند که در بیت کویــن باید صبور 
باشی تا به سود برســی، زیرا از سال 2۰۰9 که این 
چرخه ایجاد شده است، 1۰ سال زمان برده تا توجه 
عموم مردم به آن جلب شود و برای سازندگان آن به 
سوددهی برسد! این بار که قصد خرید بیت کوین را 
داشتید، فقط به این اصل توجه کنید که در این بازار، 

شما سود نخواهید کرد!
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سیاست
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شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

فرصت نو

هنر متعالی راهی برای تعالی بشر و انتقال 
آموزه های اصیل به مخاطبان است و در این 
راه، هنرهای نمایشی و تئاتر از جمله آثاری 
اســت که می تواند بســیار اثرگذار باشد. 
حــاال، در دهه پنجم انقالب اســالمی، 
اســتفاده از فضای مســاجد و بچه های 
مسجدی برای اجرای تئاتر و نمایش های 
صحنه ای و اســتفاده از این هنر در انتقال 
مفاهیم اصیل و معنوی، به حرکتی تبدیل 
شــده تا در این راستا، نخســتین رویداد 
آموزشــی تئاتر بچه های مسجد با شعار 

»تئاتر برای همه« برگزار شود. 
در طول ســال های گذشــته، هنرهای 
نمایشی به خصوص تئاتر به دلیل وضعیت 
اقتصادی حاکم بر جامعه، و به ویژه شیوع 
کرونا، با نزول شدیدی روبه رو شده است، 
بــه گونه ای کــه بســیاری از نمایش های 
صحنه ای یا تعطیل شــدند یا مجالی برای 
اجــرا پیدا نکردنــد. فعاالن حــوزه تئاتر 
هــم روز به روز نحیف تر شــدند. معدود 
اجراهایی هم کــه در این مدت به صحنه 
رســیدند، با اســتفاده از سوپراستارهای 
سینمایی بیشتر به دنبال گیشه بودند و خبری 
از اجراهای معناگرا و اثرگذار در آنها نبود. 

تئاتر  در نخســتین رویداد آموزشــی 
بچه های مســجد قرار اســت این هنر با 
محتوای دینی و فرهنگــی و در ژانرهای 
متنوع به سراسر کشــور و حتی دورترین 
نقاط و استان های کشور تعمیم داده شود. 
نکته جالب توجه در این رویداد این است 
که تعداد مساجد در کشور بسیار زیاد است 
و این در حالی اســت که تعداد سالن های 
نمایش بســیار محدود است و با ظرفیتی 
که مســاجد دارند، در هر مسجد امکان 
ساخت یک سن ساده برای اجرای صحنه 
به راحتی وجود دارد. از سوی دیگر، تئاتر 
دینی، ظرفیت های گســترده ای به لحاظ 
بن مایه های مذهبی و تاریخی در کشور ما 
دارد؛ محتوایــی مانند تاریخ انبیای الهی، 
معجزات عترت،  داســتان های زیبایی از 
زندگانــی ائمه و بســیاری از موضوعات 
دیگــر گوشــه ای از محتــوای معرفتی و 
اخالقی ما به شمار می آیند. این بن مایه ها 
می تواند زمینه نمایشــنامه های اثرگذاری 
باشد که در مساجد کشور به صحنه اجرا 
درآمــده و از این رهگذر، اســتعدادهای 
جدید نویسندگی و بازیگری نیز کشف و به 
عرصه هنر متعهد و متعالی کشور معرفی 

خواهد شد. 
افزون بر اینها، اجرای تئاتر در مساجد 
فرصــت خوبی بــرای آشــتی جوانان با 
مســاجد اســت؛ در ســال های گذشته، 
بســیاری از مســاجد از رونق افتاده و به 
دلیل جذابیت نداشــتن، جوانان بسیاری 
از مســاجد روی گردان شده اند. در چنین 
وضعیتی، فرصــت اجرای آثار فرهنگی و 
هنری و مذهبی، هم جوانان را به مساجد 
می کشــاند و هم فرصت استعدادیابی از 

جوانان عالقه مند را فراهم می کند. 
البته نباید از نظر دور داشــت که ورود 
جوانان مذهبی و انقالبــی به عرصه های 
هنری، چون تئاتر می تواند در پاالیش برخی 
کجروی ها یا رفتارهای ضدفرهنگی که در 
سال های اخیر در برخی جریان های هنری 
ریشــه دوانده است نیز مؤثر باشد و کمک 
کند تا با ورود این جوانان مؤمن و معتقد، 
شــرایط جدیدی نیز در فضای فرهنگی و 
هنری کشــور حاکم شود. چه اینکه، ورود 
این تفکر، در قالب جشــنواره هایی مانند 
فیلم عمار در ســال های گذشته، توانست 
فضــای جدیــدی را در حوزه ســینما و 

مستندسازی کشور ایجاد کند.

فرهنگ

یادداشت 

   کتاب       رسانه ملی    

با ۳۰۰  فتح«  انتشارات »روایت 
عنوان کتاب در نمایشــگاه کتاب 
حضور پیدا کرده اســت. »فرزانه 
مردی« جانشین انتشارات روایت 
فتح ضمن اعالم خبر حضور فعال 
این انتشارت با ۳۰۰ عنوان کتاب 
و برپایی همه روزه جشــن امضا 
در غرفــه روایت فتــح، از چاپ 
پنج عنوان کتــاب در ایام برپایی 
نمایشــگاه خبر داد. او با اشــاره 

به برپا نشــدن فیزیکی این نمایشــگاه در دو سال گذشته و برپایی 
هم زمان نمایشگاه مجازی گفت: »امسال انتشارات روایت فتح هم 
به صورت مجازی و هم حضوری به مشتاقان کتاب خدمت رسانی 

می کند و در هر دو نمایشگاه حضور خواهیم داشت.«

فتح وایت  ر
حضور با 300 عنوان کتاب 

با ادامــه اکران فیلم ســینمایی 
»موقعیــت مهــدی« و میزبانی 
حدود نیــم میلیونی ایــن فیلم 
از  از مخاطبــان در ســینماها، 
آن  اختصاصی  ویدئوی  موزیک 
رونمایی شــد. ساخت موسیقی 
این نماهنگ برعهده »مســعود 
سخاوت دوست« بوده و شعر آن 
را »نادر الهی« و »بهزاد گرانمایه« 
به زبان ترکی سروده اند که با آوای 

»مجید عصری« بر روی سکانس های منتخب این فیلم قرار گرفته 
است. فیلم  سینمایی »موقعیت مهدی« تاکنون با جذب بیش از 
۳6۰ هزار مخاطب در سینما و 1۰۰ هزار مخاطب در اکران های 

سیار، توانسته از مرز فروش 12 میلیارد تومان عبور کند.

مهدی موقعیت 
انتشار موزیک ویدئو 

بــه  مشــروط«  »آزادی  ســریال 
کارگردانی »مســعود ده نمکی« در 
کرج کلید خورد. در این سریال طنز 
بازیگرانی همچــون مهران رجبی، 
مقامی،  محمود  فالحی پور،  پرویز 
عباس محبی، سیدمهرداد ضیایی، 
رامین راســتاد، علیرضا اســتادی، 
افشــین ســنگ چاپ، پوراندخت 
مهیمن، شهاب عباسی، هلیا امامی 
و کاوه سماک باشــی حضور دارند. 

این ســریال ۳۰ قســمتی  با محوریت طنز دربــاره فعالیت  گروه های 
جهادی، کادر درمان و پرستاران در ایام کروناست که در مرکز سیمافیلم 
ساخته می شود. نگارش فیلمنامه این سریال از سوی کریم خودسیانی 
و شهاب عباسی بر اساس طرحی از مسعود ده نمکی انجام شده است.

وط آزادی مشر
بازگشت ده نمکی با سریال 

   برداشت    

کتاب سوزی

 هفته گذشته بود که خبر شــکایت اتحادیه ناشران 
و کتابفروشــان تهــران از اقــدام غیرقانونی برخی 
کانال هــای تلگرامــی و پایگاه های فــروش کتاب 
رسانه ای شــد. این اتحادیه صنفی در اطالعیه اش 
آورده اســت: »با عنایت بــه افزایش بی رویه فروش 
کتــاب در فضای مجازی و در پی آن، تکثیر و توزیع 
غیرقانونی کتاب های فیک توســط افراد ســودجو، 
اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان تهــران با هدف 
صیانــت از حقــوق اهالی فرهنگ، بــر خود الزم 

می داند که بــه عنوان نهاد صنفی برای جلوگیری از 
این اقدام نکاتی را جهت تأکید اعضای صنف یادآور 
شود...« و در ادامه هم به فعاالن این حوزه تأکید کرده 
است، در صورت مشاهده هرگونه فروش غیرمجاز 
کتاب های خود در این پایگاه ها و کانال ها، موضوع 
را برای پیگیری های بعدی به این اتحادیه اعالم کنند.
آنچه اتحادیه ناشــران به آن اشاره کرده و پیگیر 
شکایت شده است، چیزی نیست که بتوان به سادگی 
از کنارش گذشــت؛ کتاب، یکــی از عمیق  ترین و 
مهم ترین ابزارهای فکری و فرهنگی و بســترهای 
انتقال پیام در جامعه اســت کــه ارزش مبنایی آن با 
هیچ یک از ابزارها و بسترهای فرهنگی دیگر قابل 

 در ضوابط 
ً
مقایسه نیست. حاال اگر قرار باشد، اوال

و مقررات نشــر کتاب کوتاهی شود و هر محتوای 
مخربی تنها به دلیل یدک کشیدن عنوان »کتاب« به 
،  فضای مجازی ـ اعم 

ً
خورد جامعه داده شود و ثانیا

از پایگاه ها، کانال ها و اپلیکیشن ها ـ به کمک بازنشر 
ایــن محصوالت مخرب بیایند، طبیعی اســت که 
آسیب های میان مدت و بلندمدت آن دامن گیر جامعه 
خواهد شد. نگاهی گذرا به وضعیت کنونی برخی 
از این کانال ها که با عنوان »معرفی کتاب« یا عناوین 
مشابه فعالیت می کنند، نشــان می دهد در البه الی 
کتاب های معرفی شده از سوی آنها، آثار ترجمه ای 
با محتوای نامناسب یا کتاب های کپی شده هم کم 

نیســتند و این، یعنی خطر جدی و فزاینده در حوزه 
فکر و فرهنــگ!  در چنین وضعیتی، حداقل وظیفه 
نهادهای مســئول در این حوزه،  صیانت مسئوالنه 
از فکر و فرهنگ جامعه اســت؛ به طور مشخص و 
درباره پدیده پایگاه ها و کانال های پیام رسان، وظیفه 
اصلی به عهــده مرکز ملی فضای مجازی و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســت که در یک کار 
هماهنگ و مشــترک و البته با رعایت مالحظات و 
ظرافت های این عرصه، در عین حال که فضا را برای 
بــه خدمت گرفتن فضای مجــازی در حوزه کتاب 
هموارتر می کنند،  از فعالیت این پایگاه ها و کانال های 

مخرِب کتاب هم جلوگیری کنند.

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

   موسیقی    

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

نگاهی به پیامدهای انتشار غیر قانونی کتاب ها در فضای مجازی

ملی  رسانه  خوشنامی 
نگاهی به مجموعه های تلویزیونی رسانه ملی در ماه مبارک رمضان

ماه رمضان امســال نیز مانند ســال های گذشــته 
سریال های مناسبتی از شبکه های سیما پخش شد، 
اما برخالف ســال های قبل برخــی از آنها با تمام 
شــدن ماه مبارک به پایان نرسید و همچنان پس از 
ماه رمضان ادامه پیدا کرد. سریال های مناسبتی که 
برخی با حال و هوای ماه رمضان تناســب بیشتری 
داشت و برخی کمتر، مانند سریال »از سرنوشت« 
که تناسب کمتری با ایام رمضانی داشت و همچنان 
از شــبکه دوم ســیما در حال پخش است یا سریال 
»خوشنام«،که می توان گفت هر چند کمدی و طنز 
بود؛ اما به دلیل سوژه اصلی فیلم و محتوایش تناسب 

بیشتری با ایام ماه مبارک داشت. 

 Bخودمانی با مخاطب
خوشــنام را می توان یکی از سریال های موفق طنز 
سال های اخیر سیما دانست. سریالی که از بازیگراِن 
نه به اصطالح ســلبریتی، بلکه بازیگرانی کاربلد و 
شناخته شده و هنرمند بهره گرفته بود و با مخاطب 
راحت و خودمانی بــود و همین را می توان یکی از 
اصلی ترین دالیل نقاط قوت خوشــنام دانســت. 
خوشــنامی که توانست با خلق لحظه های شاد، اما 
بی تکلف و غیرتصنعــی، در میان بینندگانش مورد 
توجه و رضایت قرار بگیرد؛ به گونه ای که اگر بتوان 
 مورد 

ً
داستان جذابی برای فصل دوم آن نوشت، قطعا

استقبال مخاطبان قرار خواهد گرفت. داستان یک 
خطی جذاب، اولین نقطه قوت سریال است. فردی 
که در گذشــته خطاهای زیادی داشته، توبه کرده و 
حاال دنبال حاللیت گرفتن از تک تک افرادی است 
که به آنها ظلم کرده است. حاال هر یک از این افراد 
برای خودشان داستانی حاشیه ای و جذابی دارند که 
نه تنها داستان یک خطی را به حاشیه نمی برد؛ بلکه 

به بار طنز و کمدی داستان کمک می کند. 
هر چند برخی نقدها بر ســریال نیز وارد است؛ 
مانند فریادهای زیادی که بین شــخصیت اصلی، 
یعنی شــهرام و دوســتانش رد و بدل می شود؛ اما 
نمی توان از انصاف گذشــت که خوشــنام خوش 
درخشید و شــب های ماه رمضان و حتی پس از آن 
را برای مخاطبان خود شــیرین و به یادماندنی کرد. 
ســریالی که لحظات بسیار شــاد، اما در عین حال 

پندآموز را برای بینندگان به جا گذاشت. 

 B»۲ افت و خیزهای »نجال 
سریال دیگری که بسیار مورد توجه مخاطبان روزه دار 
قرار گرفت، ســریال »نجال 2« بود. فصل اول این 
داســتان جذاب بود؛ اما بدون شک فصل دومش به 
جز برخی قسمت ها جذاب تر از فصل اول نیز بود. 
داستانی در ژانر عاشقانه که هر چند، در قسمت های 
ابتدایــی تصاویر مربوط به زندان عبد و عطا چندان 
خوشایند مخاطبان نبود؛ اما رفته رفته و با ورود عبد و 
عطا به آبادان جان گرفت و تا اواسط فیلم که به عبد 
تهمت جاسوسی زدند نیز به اوج خود رسید. پس از 
این اوج با بازگشت عبد به عراق برای نجات عباس 

و ورود داستان به شروع جنگ چه از لحاظ داستانی 
و چه از لحاظ کارگردانی، نجال افت زیادی داشت. 
صحنه های تکراری و پی در پی بمباران که دقیقا با 
تفاوت هایی در لوکیشن دائم تکرار می شد، مخاطب 
را خســته می کرد. به گونه ای که حتی در فیلم های 
دفاع مقدسی نیز تا این حد چنین صحنه هایی حتی 
در میدان جنگ نیز تکرار نمی شد، اما دوباره پس از 
گذشت چند قسمت ســریال جانی دوباره گرفت و 
توانست هم لحظه های سخت و حضور ستون پنجم 
در زمان دفاع مقدس را به خوبی و شاید برای اولین 
بار در یک مجموعه تلویزیونی به تصویر بکشد و هم 
در پیشبرد داستان عاشقانه به کمک نویسنده بیاید. 
 به برخی قســمت های سریال نقدهایی 

ً
البته قطعا

بسیار جدی وارد است؛ مانند زمانی که عمه نجال 
با دیدن عشق قدیمی اش، نجال و مشکالتش را تنها 
گذاشت در حالی که بسیار مدعی عالقه به آنها بود 
یا قسمتی که تقریبا نیمی از زمان سریال را بدون هیچ 
توضیح روشن و تناسبی، به پرواز جنگنده های ارتش 
و ظاهرا پخش تصاویر آرشیوی و رپرتاژی از فیلم ها 
و سریال های قدیمی پرداخت، بدون اینکه داستان 

جلو برود! 

بــا این حال، نجال نیز در نوع خود یک ســریال 
ماندگار عاشــقانه بود که شــاید نتواند با ســریال  
عاشقانه ای، مانند »وفا« رقابت کند؛ اما در نوع خود 
و در سال های اخیر مجموعه ای موفق و به یاد ماندنی 

به شمار می آید.

 B»ابداع خوب »مسافران شهر 
و اما ســریال رمضانی شــبکه پنجم سیما، سریال 
»مســافران شهر« که ســریالی اپیزودی بود و تنوع 
داستان و تنوع بازیگران مطرح و خوب کشورمان در 

آن به چشم می خورد. 
این ســریال با رویکردی خانوادگی و اجتماعی 
از شــبکه پنجم ســیما بر روی آنتن رفت. توجه به 
موضوعاتی، مانند نذر، گذری بر زندگی رزمندگان 
دفاع مقدس و حتی طنز بودن قسمتی از آن، از جمله 
نقاط قوت ســریال به شمار می آمد، اما زمان پخش 

سریال نقطه ضعف آن بوده است. 
در هر حال، این ســریال و در کل رویکرد شبکه 
پنجم سیما در جدی گرفتن سریال سازی را می توان 
به فال نیک گرفت و انتظار داشــت که به زودی این 

شبکه به روزهای اوج خود بازگردد.
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سیاست
۱۴

جبهه

   خبر    

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

 حاصل آموخته ها

عاشــق شــهادت بود و انتظار آن را می کشــید، 
برای همین در مورد اتفاق ها و مشــکالت پیش 
رو و روزهای بعد از شــهادتش و حتی مســئله 
مدرســه بچه ها، بــه توافق رســیده بودیم و در 
این بــاره حتی برای آمادگــی فرزندان مان با آنها 
صحبــت می کردیم.  تــا اینکه با شــنیدن خبر 
شــهادتش لبخندی که هنگام رسیدن عزیزان به 
آرزوی دیرین شــان در کســب باالترین مقام ها 
حاصل می شود، بر لبانم جاری شد؛ اما باوجود 
ســختی های بســیار و ناراحتی ای که داشــتم، 
لحظه به لحظه زندگی ام را با حضرت زینب)س( 
و مصیبت های ایشان مقایســه می کردم و از این 
گفته همســرم که پس از من خاطرم از خانواده ام 
جمع اســت، خوشــحال بودم. با تداعی حال 
و هــوای حضرت امام حســین)ع( در لحظات 
آخر حیات مبارکش که هنوز چشــم و نظرشان 
به خیمه ها بود، غــم و مصیبت خود را فراموش 
می کردم. همیشــه با وضــو بود.  مــادرش که 
از سادات حســینی اســت، همیشــه می گفت: 
محمدمهدی آن قدر خوب است که آخر شهید 
می شــود. دوره های فشــرده آموزش نظامی را 
بدون اطالع خانواده گذراند و با وجود شــرایط 
مســاعد کاری، تدریــس و تحقیــق را رها کرد 
 تا به قــول خودش به »حاصــل آموخته هایش«
 برسد. روز اعزام نزدیک بود و هر لحظه نشاط و 
نورانیت، سیمای آرام محمدمهدی را دلنشین تر 
می کرد. او علــت رفتنش را به مادرش گفته بود: 
»نمی توانم در کنار همســر و فرزندانم باشم، در 
حالی که در مقابل چشم کودکان سوریه و عراق، 
والدین شــان سر بریده می شــوند؛ آموخته های 
من از اســالم و تحصیل دروس حوزوی چنین 

اجازه ای به من نمی دهد.«
به نقل از همسر 

شهیدحجت االسالم محمدمهدی ماالمیری 

شهید حجت االســالم محمدمهدی ماالمیری، 
26 خرداد 1۳6۴ در شــهر قــم در خانواده ای 
روحانی و والیی چشم به جهان گشود. در ابتدای 
نوجوانی در مدرسه علمیه فاطمی دروس حوزوی 
خود را شــروع کرد و یکی از استادان حوزه شد. 
سرانجام در شامگاه ۳1 فروردین 1۳9۴، مصادف 
با اول ماه رجب میالد امام محمدباقر)ع( همراه 
با دیگر مجاهدان تیپ فاطمیون با شــعار »کلنا 
عباسک یا زینب« در منطقه بصری الحریر استان 
درعای سوریه به آرزوی دیرینه اش رسید و جامه 

فاخر شهادت را بر تن کرد.

   قبیله عشق    

 BBBB در ابتــدا لطــف کنیــد از تأثیرگذاری  
روحانیون به ویژه روحانیون شــهید در 

مسیر زندگی خود بفرمایید.
من خدمت بســیاری از عزیزان روحانــی بوده ام، 
بســیاری از آنهــا امــروز در زمره همین شــهدای 
روحانی هستند که این کنگره به پاسداشت مقام آن 
بزرگمردان برگزار می شود. این بنده حقیر، بودن در 
مسیر انقالب را مدیون همین عزیزان هستم و اسالم 
ناب محمدی را که امام خمینی)ره( ســردمدار آن 
بودند، از ســاحت همین عزیزان روحانی دارم. از 
سال 1۳۵۰ که وارد دانشگاه تبریز شدم، هر اقدامی 
را با آیت الله قاضی قبل از اجرا در میان می گذاشتم 
که آیا آن اقدام از نظر شرعی درست است یا نیست؟ 
شخصیت این بزرگوار ما را در آن سال ها تحت تأثیر 
قرار می داد. در همان ســال هر موقع باز می گشتم 
تهران، خدمت آیت الله بهشــتی تماس می گرفتم و 

قرار مالقات با ایشان می گذاشتم. 
یک بار خدمت ایشان رســیدم تا درباره برخی 
اقدامات در مسیر مبارزه، سؤاالتی بپرسم و از ایشان 
کسب مصلحت کنم که ایشان فرمودند هر اقدامی 
که می خواهیــد انجام دهید، باید بــا نظر آیت الله 
خمینی)ره( باشــد. من گفتم دسترســی به ایشان 
نداریم و آیت الله شهید بهشتی واسطه ما با امام در 

این مسئله شدند.
در طول انقالب تا جنگ کردســتان که باید قوه 
قضائیه را در کردستان مستقر می کردیم، چندین بار 

خدمت ایشان رسیدم. 
در سال 1۳۵۴ هم وقتی خدمت سربازی اعزام 
شــدم، به عنوان افســر وظیفه در شیراز تحت تأثیر 
دو عالم بزرگوار قرار گرفتم. یکی آیت الله شــهید 
سیداسدالله مدنی که در ممسنی استان فارس تبعید 
بودند که من بــا مرحوم دکتر احمــد فضایلی هر 
پنج شنبه خدمت ایشان می رسیدیم. خانه ایشان در 
کنار یک مســجد بود و شب منزل شان می ماندیم و 
ایشــان خودشان سفره پهن می کردند. ما مقلد امام 
بودیم، اما امام)ره( را ندیده بودیم، ایشــان آنقدر از 
حضرت امــام و محبت و معرفت ایشــان برای ما 
سخن می گفت که ما را بیشتر شیفته امام خمینی)ره( 

می کرد. 
آن زمان ســینه ایشــان زخمی بود و سرفه های 
خونی داشتند؛ اما وقتی گفتم با ما بیایید شیراز برای 
درمان، گفتند که من تبعیــدم و هر صبح باید بروم 
پاسگاه امضا بدهم و اعالم حضور کنم. خدا می داند 
چشــم های پر فروغ و کالم نورانی ایشــان محبت 

ویژه ای از امام)ره( در دل ما ایجاد کرد.
عالم دیگــری کــه در شــهر شــیراز همواره 
خدمت شان می رســیدیم و خیلی از محضر ایشان 
فیض می بردیم، آیت الله دســتغیب بودند. ایشــان 
هشتاد سال داشــتند، اما از روحیه جوان و معنوی 
برخوردار بودند. چندین جلسه هم خدمت عالمه 
شهید مرتضی مطهری رسیدیم. ایشان پنجشنبه ها 
می آمد قم و ما پای درس عالمه مطهری می رفتیم. 
ایــن مالقات ها بین ســال های 1۳۵6 تــا 1۳۵7 
که ســربازی ما تمام شــده بود، انجام شد. یک بار 
کتاب »کیش شخصیت« بنی صدر را بردم خدمت 
آیت الله مطهری و پرسیدم این چطور کتابی است، 
ایشان گفت این مزخرف است، خیلی صریح گفتند 
مزخرف است، خودشان مطالعه کرده بودند. سال 

1۳۵6 این حرف را زدند.

 BBBB سردار، بخشی از مطالبی را که فرمودید  
مربوط به ســال های پیــش از انقالب 
و ارتباط شــما با علمــا و نقش آفرینی 
علما در افکار و اندیشه ها و اعتقادات 
شما بود. می خواهم در خصوص این 
ارتباطات بعد از پیروزی انقالب و دفاع 
مقدس هم بفرمایید که شما یک فرمانده 

نظامی هم شدید.
در دفاع مقدس چند نفر از علمای بزرگوار روی من 
تأثیرگذار بودند که آیت الله شــهید شیخ فضل الله 
محالتی در رأس این عزیزان بود. دو سه ماه پس از 
شــروع جنگ فرمانده عملیات جنوب شدم، شهید 

محالتی اعتقاد داشت بعد از حاج داود کریمی من 
این مســئولیت را بر عهده بگیرم، من را خواستند 
و گفتند شــما باید بشوید فرمانده عملیات و بعد از 
انکار من، نهیب زدند و گفتند من نماینده حضرت 
امام)ره( هســتم و به شما تکلیف می کنم و من هم 
ساکت شــدم و پذیرفتم و البته گفتم یک زنگ هم 
به آقای یوســف کالهدوز بزنید که ایشــان هم در 
جریان باشــند و به بنده حکم کنند. آن زمان شهید 
باقری اطالعات، سرلشکر رشید جانشین و شهید 

سیدمحمد حجازی مسئول اعزام نیرو بودند. 
شــهید محالتی در همه عملیات ها در جبهه ها 
حضور داشــت و چــون نماینده مردم تهــران در 
مجلس و هم نماینده حضرت امام)ره( در سپاه بود، 
روحانیون و مسئوالن دیگر را هم با خود به جبهه ها 
می آورد. ایشــان و چند نفر دیگر از مسئوالن کشور 
بعد از عملیات والفجر ۸ در هواپیمای مســافربری 
به واسطه لو رفتن پرواز از سوی جنگنده های عراقی 
در آســمان اهواز به شهادت رسیدند. صدای شنود 
بیسیم های عراقی برای زدن این پرواز موجود است.

از دیگر روحانیون معززی که در طول جنگ در 
بنده و فرماندهان تأثیر معنوی و اعتقادی داشــتند، 
شــهید بزرگوار عبدالله میثمی بود. ایشان نماینده 
امام)ره( در قرارگاه کربال و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
بودند و با وجود این همیشــه در خط مقدم ایشــان 
را می دیدیــم. روی تک تک فرماندهان پیش، حین 
و پس از عملیات تأثیر بســیاری داشتند. این شهید 
بزرگــوار در خط مقدم و صحنــه اصلی عملیات 
بودند. به خاطــر دارم در ارتفاع قالویزان مهران در 
عملیات کربــالی 1، یک کانــال در ارتفاع بود که 
فرماندهان برای بررسی وضعیت آنجا جمع بودند 
و خمپاره 6۰ عراقی ها پشت سر هم می آمد و خیلی 
صحنه خطرناکــی بود و فرماندهــان نگران بودند 
که هر لحظه تجمع آنها مــورد اصابت قرار بگیرد. 
 مشــاهدات خود من است؛ شهید میثمی 

ً
این دقیقا

همانجا گفت نگران نباشید و سپس عبای خود را در 
آورد و انداخت باالی کانال و گفت کارتان را انجام 
دهید و نگران نباشید و تا انتهای این جلسه، اتفاقی 
برای مــا نمی افتد. من بودم، آقای مرتضی قربانی و 
شهیدقاسم سلیمانی و چند نفر دیگر که شاهد این 

صحنه بودیم.
بعد از این عملیات و پیروزی در آن مدتی که در 
مهران بودیم، یک بار در آن گرمای هوای مهران که 
ماه مبارک رمضان هم بود، ســوار ماشین بودم و در 
جاده می رفتم که از دور دیدم طلبه ای کنار جاده در آن 
گرما پیاده دارد می رود، به او که رسیدم، دیدم شهید 
میثمی است که با زبان روزه و با لب های خشک دارد 
می رود. چون دائم الســفر بود، روزه هم می گرفت. 

گفتم چرا با زبان روزه به این شــکل اینجا آمدید؟ 
گفتند که دیدم یک ماشــین را معطل خودم نکنم و 
بیایم کنار جاده سوار ماشین های سر راه شوم و بروم.
در زمان جنگ هر روز صبح دوشنبه بعد از نماز 
در خدمت این شــهید بزرگوار بودم و پای جلســه 
 ایشان دریایی 

ً
تفسیر قرآن ایشان می نشســتم. واقعا

از علم بــود، این را در رابطه با یک جوانی می گویم 
که موقع شــهادت ۳2 سال بیشتر نداشت. به اندازه 
یک عالم مســن پر بار بــود و خودش هم مهذب و 
سرشار از معنویت و این معنویت را به جبهه ها تزریق 

می کرد.
بعــد از والفجــر مقدماتی دچــار بیماری تب 
مالت شــدم. جوری شد که نشســته هم توان نماز 
خواندن نداشــتم و تمام پاها، کمر و استخوان هایم 
درد می کرد. در ارتفاعات برغازه قرارگاهی داشتیم 
و شــهید میثمی  رفت دزفول برای من لیمو شیرین 
دزفولی گرفت و آورد باالی ســر مــن. دو تا لیوان 
آب لیمو شــیرین را گرفت و داد به من خوردم و از 
من مراقبت کرد و باالی ســر مــن قرآن می خواند، 
من به او گفتم بایــد برایم الرحمن بخوانی، اینقدر 
حالم بد بود. جالب اینکه تب مالت تقریبا دو هفته 
طول می کشد خوب شود، اما به واسطه مراقبت ها 
و قدرت روحانی ایشــان من شش هفت روزه سرپا 
شــدم. ایشان در کربالی ۵ شهید شــد. قبل از این 
عملیات ایشان با شهید کالهدوزان که فرمانده سپاه 
منطقه ای در استان های هرمزگان و جنوبی بود، در 
مسیر رفتن به استان تصادف سختی می کند که برادر 
عزیز کالهدوزان آنجا شهید شدند، اما شهید میثمی 
مجروح شدند، ایشــان همانجا در بیمارستان به ما 
گفت من اینجا شهید نمی شوم. من قرار است سال 
1۳6۵ در کربالی ۵ شهید شوم و اجرم را بگیرم! در 
روزگاری که هنوز سخنی از کربالی ۵ نبود. ایشان 
در کربالی ۵ در حالی که مشــغول وضو برای نماز 
 در صحنه بود و با تک تک 

ً
بود، شــهید شــد. واقعا

فرماندهان در جبهه ها حضور داشــت و همه از او 
خاطره دارند.

شــهید دیگری که در دفاع مقدس بــه یاد دارم، 
شــهید مصطفی  ردانی پور بود. روحانی ای که بعد 
از تشکیل ســپاه در اصفهان و شــروع جنگ آمد، 
یکی از بنیانگذاران تیپ امام حسین)ع( شد و بعد 
هم با اینکه طلبه بود، فرمانده این تیپ و لشکر شد. 
یک طلبه از مدرسه حقانی با روحیات امام زمانی. 
اوایل جنگ در جبهه دارخوین در روستای سلمانیه 
یک کانال آب را که خشــک بود، به عنوان یک مقر 
ایجاد کردیم و اسمش را گذاشتیم خط شیر، کسی 
از شــب تا صبح نمی خوابید و همه مشغول نماز و 
دعا بودند. پشه های بزرگی هم داشت که خیلی بد 

نیش می زدند و به خاطر این پشــه ها روی پوســت 
خودمان گازوئیل می زدیم. آقای ردانی پور در اینجا 
هم روحانی بود، هم رزمنده، عمامه به سر با لباس 
نظامی روی رزمنده ها و فرماندهــان کار می کرد. 
حضورش در لشــکر خیلی مؤثر بود، شــجاعت، 

اخالق و معنویت را به لشکر تزریق می کرد.
در کربالی ۴ فقط از یک اســتان ما 27 تا طلبه 
حضور داشتند، از اینها بیش از 2۰ نفر شهید شدند، 
چرا؟ چون غــواص بودند؛ یعنــی صرف حضور 
روحانیت در جبهه ها مأموریت تبلیغ نبود، طلبه ها 
هم رزمنده بودند، مانند ســایر رزمندگان و در کنار 

این مأموریت تبلیغ را هم انجام می دادند.

 BBBB از نقش امام خمینی)ره( و رهبر معظم  
انقالب به منزلــه دو روحانی و مرجع 
و امــام در انقــالب و دفاع مقدس هم 

بفرمایید.
در پیروزی انقالب اسالمی در رأس همه حضرت 
امام)ره( در مقام یک رهبر شــجاع و معنوی و یک 
مرجع جهان اسالم و فرمانده کل قوا ما را نه در مقابل 
صدامیان، بلکه در مقام همه قدرت های نظامی آن 
دوران در بلوک شــرق و غرب پیروز کرد که این در 

تاریخ بی نظیر است.
روز اول جنگ به خاطر دارم که خیلی ها ترسیده 
بودند؛ اما امام)ره( در پیامی گفتند، دیوانه ای آمده و 
سنگی انداخته، حاال باید تنبیه شود. به این ترتیب، 
همــه آن واهمه ها را تمام کردنــد و به همه آرامش 

دادند.
امام)ره( فــردی بودند که دو میلیون بســیجی 
داوطلب را برای دفاع به صحنه آوردند؛ در شرایطی 
که ما با همه جهان درگیر جنگ بودیم و امکانات و 

تجهیزات کافی وجود نداشت.
در مورد رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( هم 
دو نکته عرض کنم: اول اینکه ایشــان از پیگیرترین 
مســئوالن ابتدای انقالب در بحث جنگ بودند و 
خیلی جاها با وجود ایشــان ما توانســتیم با وجود 
کارهای بنی صدر، برنامه های ســپاه را در سال اول 
جنگ پیش ببریم که مصادیق فراوان است. نکته دوم 
هم اینکه دو فرزند ایشان در زمان دفاع مقدس سن 
و ســال حضور در جنگ را داشتند و هر دو هم در 
دفاع مقدس حضور یافتنــد. هر دو طلبه بودند، اما 
مانند یک رزمنده حضور داشتند. آقا مصطفی و آقا 
مجتبی را خود من بارها در خطوط مقدم عملیات ها 
دیدم. حتی یک بار هم با عصبانیت می خواســتم با 
آقا مصطفی برخورد کنم؛ چون نزدیک بود شهید یا 
اسیر شــوند و این برای کشور خیلی خوب نبود که 
فرزند ارشد رئیس جمهور کشور شهید یا اسیر شود. 

وحانیون عامل تقویت معرفت و معنویت  ر
 فرماندهان و رزمندگان بودند

سرلشکر سیدیحیی صفوی در گفت وگوی اختصاصی با صبح صادق 

سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی را عمدتا یکی از فرماندهان اسبق سپاه می شناسیم. سوابقی چون یکی از ده ها مؤسس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، یکی از 
فرماندهان ارشد دفاع مقدس، اولین فرمانده نیروی زمینی سپاه و چندین مسئولیت و تخصص دیگر. اما این چهره افزون بر سوابق نظامی پس از انقالب، سابقه 
طوالنی مبارزاتی داشته و ارتباط تنگاتنگ این مبارزات با علما مسیر این جهاد را در صراط حق حفظ کرده است. به بهانه برگزاری اولین کنگره ملی شهدای روحانی 
کشور فرصت را مغتنم شمردیم و دقایقی با سردار صفوی در خصوص نقش روحانیت و شهدای روحانی در انقالب اسالمی و دفاع مقدس و تأثیراتی که خود 

ایشان از روحانیون و شهدای روحانی قبل و بعد از انقالب گرفته اند، به گفت وگو نشستیم.

برای جمهوری اسالمی 
شیعه و سنی تفاوتی ندارد

 جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: 
»برای جمهوری اســالمی شیعه و سنی 
هیچ تفاوتی ندارد و همانطور که به برادران 
اهل تشیع حزب الله لبنان کمک می کند، 

به اهل سنت غزه نیز یاری می رساند.«
حسین  والمسلمین  حجت االســالم 
طیبی فر در کنگره شهدای روحانی استان 
کردســتان در ســنندج، پس از بیان این 
مطلب اظهار داشــت: »انقالب اسالمی 
ایــران مقاومــت در برابــر پرزورتریــن 
مستکبران دنیا را به ملت های آزادی خواه 
دنیا القا کرد و اکنون در فلســطین، لبنان، 
یمن، ســوریه و عراق شاهد این مقاومت 

هستیم.«
وی خاطرنشان کرد: »دشمنان با اصل 
اســالم مشــکل دارند و می خواهند که 
آموزه های اسالمی در هیچ جای دنیا نمود 

نداشته باشد.«

ویژه  اولین کنگره ملی شهدای روحانی 
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پاسدار

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
با بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی 

ساسان قرارداد همکاری منعقد کرد.
ســازمان بیمه خدمات درمانــی نیروهای 
مســلح با انتشــار این خبر، اعالم کــرد: »به 
منظور سهولت و افزایش دسترسی بیمه شدگان 
نیروهای مســلح اســتان تهران قــراردادی با 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ساسان از 
اول اردیبهشت ماه سال جاری منعقد شد تا در 
راستای تحقق اهداف سازمانی مبنی بر توسعه 
کمــی و کیفی و کاهش پرداخت از جیب بیمه 

شدگان نیروهای مســلح و سهولت دسترسی 
به خدمات نویــن درمانی در این بیمارســتان 
خصوصی که یکی از بهترین بیمارســتان های 
خصوصی کشــور با باالترین سطح کیفی در 
ارائه خدمات ســرپایی، بســتری و اورژانس 

است، فراهم شود.«
شــایان ذکر اســت، پیش از این قــرارداد 
همکاری تنهــا مختص جانبازان بــوده؛ ولی 
از این پس همه بیمه شــدگان اعم از شاغالن، 
بازنشســتگان و عائلــه آنها نیــز می توانند از 

خدمات این بیمارستان بهره مند شوند.

قرارداد همکاری با
بیمارستان ساسان

   جهت اطالع    

یازدهمین دوره مسابقات  نهایی  مسابقات 
قرآن خانواده پاسداران سپاه با حضور بیش 
از 97۰ شــرکت کننده در مشــهد مقدس 

برگزار شد. 
به گزارش صبح صادق و بر اســاس اعالم 
ســازمان فرهنگی خانواه پاسداران یازدهمین 
دوره این مســابقات در ســه گروه همســران، 
دختران و پسران با شرکت 972 شرکت کننده 

در جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد. 
مسابقات اذان و قرآن کریم خانواده پاسداران 
در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی در 
سه گروه یاد شده در رشته های حفظ، تحقیق، 
ترتیــل، مفاهیم قرآن و اذان برگزار شــده و در 
مرحله نهایــی نفرات برتر هر رده در مشــهد 

مقدس رقابت کردند. 
امســال از جمــع 1۴267 نفــر در دوره 
مقدماتی، تعــداد 79۰2 نفر بــه مرحله دوم 
راه یافتند و در نهایــت 97۴ نفر از برگزیدگان 
مســابقات نیمه نهایی کشــوری در دور نهایی 
و سراســری با حضور داوران و استادان ممتاز 

کشوری و بین المللی با هم رقابت کردند.

در مسابقات در سطح رده های گوناگون سپاه 
به ترتیب ســپاه امام رضا)ع( ـ استان خراسان 
رضوی اول، ســتاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
دوم، ســپاه روح الله، استان مرکزی سوم، سپاه 
عاشورای استان آذربایجان شرقی چهارم و سپاه 
قمر بنی هاشم)ع( ـ استان چهارمحال وبختیاری 
پنجم شدند که در مراسم اختتامیه این مسابقات 
با حضور فرمانده کل ســپاه از نفرات برتر هر 
گــروه و رده های برتر با اهدای لوح ســپاس و 

جایزه تقدیر به عمل آمد. 
گفتنی اســت، نفرات برتر مسابقات قرآنی 
خانواده پاسداران، به مسابقات قرآنی خانواده 

کارکنان نیروهای مسلح اعزام خواهند شد.

   رخداد    

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
»پرداخت یارانه معیشتی طرح حکمت دو 

تا سه برابر افزایش خواهد یافت.«
امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح که مهمان کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی بــود، در این جلســه با اشــاره به 
بــرای حمایت های  برنامه های وزارت دفاع 
معیشــتی از خانواده ها و بازنشستگان گفت: 
»تقویت خدمات معیشــتی از سوی سازمان 

اتکا و پرداخت یارانه به بازنشستگان از طریق 
طرح حکمت دو تا ســه برابر افزایش خواهد 

یافت.«
وی در جمــع نمایندگان این کمیســیون 
افــزود: »در زمینــه صنعت دفاعــی و تأمین 
نیازهای این حوزه برنامه های خوبی به ویژه در 
بحث دانش بنیان طرح ریزی شده و طرح هایی 
هم در خصوص حمایت ویژه از محصوالت 
دو منظوره نظامی و غیر نظامی با مشــارکت 

بخش خصوصی در حال اجراست.«

وعده دو تا سه برابر شدن
 خدمات معیشتی

   جهت اطالع    

امام حسین)ع(  فرمانده دانشــگاه جامع 
گفــت: »انتظــار رهبر معظــم انقالب از 
دانشگاه های کشــور و مراکز و حوزه های 
علــم و فنــاوری و ایفای نقــش آنها در 
انتظــار در مــورد  ایــن  و  تمدن ســازی 

دانشگاه های سپاه ویژه تر است.«
ســردار دکتر محمدرضا حسنی آهنگر در 
مراسم بزرگداشــت هفته عقیدتی ـ سیاسی 
در سپاه در دانشــگاه جامع امام حسین)ع( با 
اشــاره به این مطلب، گفت: »اگر قرار باشد 
از وضعیــت کنونی، به وضعیــت ایران قوی 
برسیم که شعار دولت نیز همین است، به سه 
کار واجب نیاز داریم که عبارتند از:اّول تربیت 
و پرورش انســان، دّوم تولید فکر و دستیابی به 
علم و فناوری حوزه های نرم و سخت که بتواند 
 بکند و 

ّ
نظام مسائل انقالب اســالمی را حل

 در حوزه های 
ً
ســّوم، تولید نظاماتی که عمال

مختلف اداره کشــور، به آن نیازمند اســت. 
نمی توان داعیه تمدن سازی داشته؛ ولی وامدار 
نظام تمدن غرب باشــیم و از الگوهای غربی 

استفاده کنیم.«
وی افزود: »ما با دانشــگاه تراز اســالمی 

می توانیم این سه موضوع اصلی را انجام دهیم 
 
ً
که مهم ترین آن پرورش انســان است، عمال
دانشگاه ها نقش اساســی، اصلی و ویژه را در 
تربیت این انسان هایی که می توانند مدیران و 

فرماندهان انقالب اسالمی باشند، دارند.«
وی یادآور شــد: »دانشــگاه جامــع امام 
حسین)ع( در حوزه های علوم انسانی، دفاعی، 
امنیتی، علوم پایه و فنی و مهندسی و دانشگاه 
بقیه الله)عج( در حوزه پزشکی می توانند یک 
حرف جدید و یک کار جدید داشــته باشند؛ 
مانند سپاه که در دوره دفاع مقدس توانست با 
روش های بومی، ارائه و تغییر راهبردها، جنگ 

را در اختیار گیرد و حل کند.«

 دانشگاه های سپاه 
پیشتاز تمدن سازی هستند

   رخداد    

 یازدهمین دوره مسابقات
یم خانواده ها  قرآن کر

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

   روی خط    

 همه باید پاسدار
 زبان فارسی باشیم

۰9۱۱۰۰۰2۶۵7/ چرا کسانی که سابقه 

بیمه تأمین اجتماعــی دارند، نمی توانند 
ســنوات آن را به ســنوات بیمه نیروهای 

مسلح اضافه کنند؟!
۰9۱2۰۰۰8۵۱۳/ خوب اســت آموزش 

روش هــای مدیریــت و نیــز افزایــش 
صمیمیت بین کارکنان بیشتر مدنظر قرار 

گیرد.
بــه  عنایــت  بــا   /۰9۱۳۰۰۰۴۱۰8

سفارش های رهبر فرزانه و حکیم انقالب 
خامنه ای)مدظله العالی(  امــام  حضرت 
درباره به کار نبردن واژگان و اصطالحات 
بیگانــه بــه آگاهــی دوســتان گرامی و 
والیی می رســاند، خواهشــمند اســت 
اهتمام ویــژه ای کنند. متأســفانه، هر از 
گاهــی از روی ســهو واژگان فرنگــی، 
سیستم،  استراتژیک،  استراتژی،  همانند 
کلیپ  فاز،  واکسیناسیون،  سیستماتیک، 
و... در یادداشــت ها و تحلیل ها استفاده 
شده اســت که همگی آنها معادل فارسی 
دارند. خواهشمند است در این زمینه هم 
به ندای رهبر عزیزمــان لبیک گویید./ با 

سپاس »رحیمیان« از شهرکرد
۰9۱۳۰۰۰۳8۶۵/ اتــاق فکری برای این 

وضعیــت بدحجابــی در ادارات دولتی 
و خصوصی تشــکیل شود. شــأن نظام 

اسالمی این نیست.
۰9۱۴۰۰۰۶78۱/ چــرا مســئوالن بــه 

سنوات تحصیلی افســران دانش آموخته 
پاسخ نمی دهند؟

خصــوص  در   /۰9۱۴۰۰۰89۶۱

پســماندهای شــهری، چرا از تجربیات 
کشــورهایی کــه 7۰ درصــد بازیافت 

داشته اند، استفاده نمی شود؟
۰9۱8۰۰۰2۳۳8/ خواهشــمند است با 

توجه به اینکه دولت آقای رئیسی به بحث 
خانواده و مشوقات فرزندآوری توجه ویژه 
دارد، سپاه هم به خانواده های پرجمعیت و 
دارای اوالد دوقلــو به باال با توجه به تورم 
وحشتناک توجه ویژه ای کند. وام یا زمین 

رایگان برای آینده فرزندان مان بدهد.
اطــالع  بــه   

ً
لطفــا  /۰9۱8۰۰۰۰27۵

مسئوالن بانک سپه و بیمارستان هایی که 
به نام ائمه هســتند؛ مانند بیمارستان امام 
حسین)ع( کرمانشــاه، بگویید فکری به 
حال برگه های رســید نوبت دهی، رسید 
و قبض کارت به کارت و... بکنند؛ اســم 
پروردگار و امامان زیر پا می افتد و متأسفانه 

بدون وضو به آنها دست می زنند.

وح حاکم بر همه برنامه ها باشد تربیت ر
نماینده ولی فقیه در مراسم تجلیل و تکریم از استادان و مربیان عقیدتی - سیاسی سپاه

مراسم تجلیل و تکریم استادان و مربیان سپاه در 
سالن همایش های والیت ستاد فرماندهی کل 
سپاه با حضور مربیان و مدیران نمونه عقیدتی ـ 

سیاسی سپاه برگزار شد.

به گــزارش صبــح صادق، حجت االســالم 
والمســلمین عبداللــه حاجی صادقــی، نماینده 
ولی فقیه در ســپاه در این مراســم با بیان اینکه در 
عرصه تعلیم و تربیت در میدان جنگ با دشــمنان 
قرار داریم، گفت: »دشمنان ما امروز درصدد تغییر 
ذائقه فکری و فرهنگی مردم و ایجاد شبهه و تردید 
در اذهان هستند که در این شرایط تربیت و ساختن 
انسان هایی که سنگرنشین انقالب باشند، اقدامی 

مهم و اساسی است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: »اهتمام به تعلیم 
و تربیت همواره خوب است و شأن ربوبی دارد؛ اما 
در زمانی که دشمنان به جنگ علم آمده اند، عمل 

جهادی به شمار می آید.«
وی افزود: »دشمنان و بدخواهان انقالب و نظام 
اسالمی ما به این جمع بندی رسیده اند که انقالب 
اسالمی را به هیچ وجه نمی توان شکست، مگر با 
شکستن تفکر انقالبی و امروز پای گذاشتن در این 

میدان جهاد رسالتی خطیر است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه در عرصه 
تعلیــم و تربیت در میدان جنگ با دشــمنان قرار 

داریم، گفت: »دشــمنان ما امــروز درصدد تغییر 
ذائقه فکری و فرهنگی مردم و ایجاد شبهه و تردید 
در اذهان هستند که در این شرایط تربیت و ساختن 
انسان هایی که سنگرنشین انقالب باشند، اقدامی 

مهم و اساسی است.«
حجت االســالم والمســلمین حاجی صادقی 
با تأکید بر اینکه تربیت باید روح حاکم بر تمامی 
اقدامات باشــد، گفــت: »شــهدای واالمقام ما 

معنویت را در عمل به نمایش گذاشتند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه جامعیت، عامل بودن، 
برخــورداری از روحیه جهــادی و اخالص را از 
ویژگی هــای مربیان برشــمرد و گفت: »بصیرت 
نســبت به حقایــق و واقعیت ها، نیازشناســی، 
دشمن شناسی، اثرگذاری و منطق قوی، الگوسازی 
و تســلط مربی بــه روش های مختلــف از دیگر 
ویژگی های اســتاد و مربی برجســته به شــمار 

می رود.«
وی در ادامــه ســخنان خود با اشــاره به نقش 
مربی گری روحانیت شــیعه، افــزود: »روحانیت 
شــیعه افتخار دارد که دفاع و سنگر نشــینی خط 
مقــدم دفاع و صیانت از اســالم نــاب را از اهل 
بیت)علیهم الســالم( به ارث برده اســت؛ بر این 
اســاس، روحانیت ســه وظیفه بر عهده دارد که 
دفاع از دین خدا با جهــاد جان و مال در برابر هر 

تهاجمی، از آن جمله است.«

وی گفت: »خدا به ما یاد داد دین سخنگو دارد 
که اولیِن آن خود پیامبر اســالم)ص( بود و بعد از 
ایشــان، اهل بیــت)ع( و در دوران غیبت هم این 
وظیفه را روحانیون بر عهده داشته اند؛ روحانیت در 
همه این عرصه ها پیشــتاز بوده و این نقش مهم را 

که بخشی از آن مربی بودن است، ایفا کرده اند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه گفــت: »طالب و 
روحانیون چهار هزار شهید را در راه دفاع از اسالم 

و انقالب اسالمی تقدیم کردند.«

وی در پایان با اشاره به موضوع مهم جهاد تبیین، 
گفت: »امــروز در جهاد تبیین بــه صراحت بیان 
نیازمندیم تا بتوانیم در برابر تهاجم فکری دشمنان 
ایســتادگی و حتی بر آنها غلبه کنیم. در این راستا 

تولید محتوا برای آموزش ها خیلی مهم است.«
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین محسن 
قرائتــی و اهدای جایزه و تقدیــر از مربیان برتر و 
مدیران نمونه عقیدتی ـ سیاســی در سپاه از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.

درگذشت
استاد  

بسیجی  و 
پاسدار

لطفعلی لطیفی پاکده استاد بسیجی و 
پاسدار پاک باخته عرصه جهاد،  علم و 

تقوا دار فانی را وداع گفت.

به گزارش صبح صادق، این استاد پرتالش 
و پژوهشگر بسیجی در طی ده های گذشته 
عمــر پربرکت خــود را صــرف تربیت 
دانشــجویان و پژوهشــگران در مجتمع 
آموزش عالی شهید محالتی و پژوهشگاه 

امام صادق)ع( قم کرد. 

لطیفی پاکده را، دانشجویان و شاگردانش به 
محبت و معنویت و کار و تالش جهادی در 

عرصه علم و معرفت می شناختند. 

صبح صادق ضایعه درگذشت این استاد 
بســیجی را به جامعه علمی، همکاران و 

شاگردان او تسلیت می گوید.



اورژانس به فریاد آمد...

         

»در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد«
بی خود از خود شدم،  اورژانس به فریاد آمد

هر زمان با تو به بستان و خیابان رفتم
بی خبر از همه جا، گشتی ارشاد آمد!

وعده کردیم که بعد از کرونا عقد کنیم
چه بالها که ندیدی سر داماد آمد

جرم من چیست که در حسرت یک دلدارم
او به امید من خسته دلشاد آمد!

قول دادم که به نوروز، گشایش باشد
فرودین رفت و سریع موسم خرداد آمد

سال ها منتظر اسب سفیدی بود و
به امید من و یک خانه آباد آمد

بیستون من و شب تا به سحر بیداری
ساز هجران تو با تیشه فرهاد آمد

بخت با من نکند یاری از این باالتر
ارز اصالح شد و قیمت آزاد آمد!

علی  عرفانی)شاعر باشی(
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صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

صالبت بی مانند

در آخریــن نمــاز جمعه ســال 
1۳6۳بنا بود رئیس جمهور، یعنی 
سیدعلی خامنه ای خطبه های نماز جمعه را 
بخواند، دشمنان تهدید کردند که نماز جمعه 
را می زنند. مرتضایی فر، مســئول صوت و 
شعار در نماز جمعه می گوید: »در حال ایراد 
خطبه ها بودند که انفجار صورت گرفت. من 
یک لحظه به اشــتباه فکر کردم که منافقان 
ایشان را هدف قرار داده اند که خوشبختانه 
اینطور نبود. موج و حرارت انفجار به جایگاه 
هم رسید؛ ولی به ایشــان آسیبی نرسید. با 
اینکه صدای انفجار بلند بود و بر تمام فضای 
دانشــگاه اثر گذاشــته بود؛ اما ایشان مکان 

سخنرانی را ترک نکردند.«
آقای خامنه ای: »اول خیال کردیم موشک 
یا بمباران هوایی است. نگران شدم که نماز 
جمعه به هم خواهد خورد. معلوم می شود ما 
هم مردم مان را درست نشناخته بودیم. خدا 
می داند که این صف ها تکان نخورد. یک تکه 
جا این انفجار واقع شد و چند لحظه همان 
جا یک هیاهویی شد. بعد شهدا و مجروحان 
را بردند؛ اما مردم همانجا نشســتند و نماز 

جمعه و خطبه ها ادامه پیدا کرد.«
مرتضایی فر: »ایشــان در عین حال اصرار 
داشــتند که به صحبت خود ادامه دهند... 
از قبل می دانســتم که امــام خمینی تمامی 
نماز جمعه های تهران را به طور مستقیم از 
طریق رادیو گوش می کردند و اگر مشکلی 
هم بود، آن را تذکر می دادند. آن روزهم که 
این اتفاق افتاد احساس کردم االن امام)ره( 
گمان می کنند که حتما اتفاقی برای حضرت 
آیت الله خامنه ای افتاده است. بنابراین سریع 
در جایگاه قرار گرفتم و سه بار این جمله را 
بیان کردم: »لطفا توجه کنید! رئیس محترم 
جمهــوری اســالمی ایــران، هم اکنون به 

خطبه های عالمانه خود ادامه می دهد.«
ناگفته هایی از انفجار سال  ۱۳۶۳ در نماز جمعه تهران

 بیرون مان نکنید

 
ما در بند تکه نانی هستیم که از گندم زارپاک 
شــما به ما رسیده باشد؛ دستان پر مهر شما 
آن را نوازش کرده باشد؛ تنور محبت شما آن 
را پخته باشــد و از آسمان رحمت شما آب 

خورده باشد.
ما سائل سفره اطعام شماییم. ما نان خور 
خوان  کرم شــماییم. بــاور بفرمایید که از 
لطف بی انتهای شماســت که شاخه و برگ 
گرفته ایــم. از عنایت شماســت که راه کج 
نکرده ایــم. از برکت دعای شماســت که 
بی تاب شــماییم. به ما که باشد دربه دریم، 
گمراهیم، در عــذاب و دردیم. اینها را باور 
ْم 
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]عالم وجود را[ با شما آغاز کرد و به شما نیز 
ختم می کند و به واســطه شما، باران را فرو 
می ریزد و به واسطه شما، اندوه را می زداید و 

سختی را برطرف می کند.
موالجان، هرچه خیر است در زیر سایه 
شماست؛ کم که باشد زیاد است، زیاد هم 
که باشد کم اســت. ما را از این سایه بیرون 
نکنید و نگذارید دل مان اسیر رنگ و لعاب 

سفره خالی دنیا بشود.

حسن ختام

   غیر رسمی    

از امام رضا)ع( در مورد بهترین بندگان خدا سؤال شد. فرمود: کسانی هستند که وقتی کارهای نیک انجام 
می دهند، خوشحال می شوند و زمانی که کارهای بد انجام می دهند، طلب مغفرت می کنند و زمانی که به 
آنها نعمتی عطا می شود، شکرگزارند و هنگامی که گرفتار می شوند، صبر می کنند و زمانی که خشمگین 

می شوند، عفو می کنند.
تحف العقول عن آل الرسول)ع(، ج ۱، ص ۴۴۵

ین بندگان خدا  بهتر
   صادقانه    

دنیا و آفریده های دنیایی مانند پژواک است، اما پژواک اعمال و خواسته های ما... اگر به آنها بگویی سهم 
مرا بده، به تو خواهند گفت: سهم مرا بده، مانند پژواکی که از کوه برمی گردد و این تو را با دنیا در تقابلی 
شکننده قرار می دهد؛ اما اگر بگویی: چه خدمتی برای تان انجام دهم؟ دنیا به تو خواهد گفت: چه خدمتی 

برای تان انجام دهم؟ مراقب پژواک اعمال مان باشیم.

واک  پژ
   صبحانه    

 عالِی اعال
به بهانه غزوه خندق

»هل من مبارز«... نعره دنیا را تکان می داد

در خندقی خود کنده، شهر از ترس جان می داد

»یک مرد آیا نیست؟«... این را کفر می پرسید

آن روز ایمان مدینه امتحان می داد

هرکس قدم پس می کشید و با نگاه خود

بار امانت را به دوش دیگران می داد

با شانه خالی کردن مردان پوشالی

کم کم رجزها مزٔه زخم زبان می داد

»رخصت به تیغم می دهی؟«... این را علی پرسید

مردی که خاک پاش بوی آسمان می داد

فرمود نه بنشین علی جان! تو جوان هستی

آری همیشه پاسخش را مهربان می داد

»هل من مبارز«... باز زانوی علی تا شد

این بار دیگر اذن میدان یک تمنا شد

فرمود پیغمبر: »علی جان! یا علی! برخیز«

خندید، بند از دست های شیر حق وا شد

 علی را آسمان می خواند
ّ

تا ال فتی اال

 ذوالفقار این گونه معنا شد
ّ

ال سیف اال

در وصف این ضربت خدا حتی غزل دارد

آری علی با ضربتی عالی اعال شد

مهدی مردانی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

حسن نوروزی
نویسنده

جواد عمارلو
کارشناس   تغذیه

   تلخند    
رژیم خونخوار!/ صهیونیست های هار شده حتی به خبرنگاری که وظیفه اطالع رسانی را برعهده دارد، رحم نمی کنند!   کارتونیست: صفا از لبنان

قندهای خرد شده را جمع کرد و توی 
ظرف ریخت. دو سه تا قندان را هم پر 

کرد و امیر را صدا زد.
ـ بدو مامان جون اون پارچ آب رو از یخچال بده 
تا با این خاِک قندا، یه شربت گالب درست کنم.

گفتــم: »مامان من کــه گفتم قنــد حبه ای 
می گیرم، اینقد خودتو اذیت نکن!« می دانســتم 
حرفم را گوش نمی دهد و دلش به قند شکستن 
و شــربت گالب آخرش خوش اســت. به قول 
خــودش اینطوری فکر نمی کــرد از کار افتاده و 
ناتوان شــده! لیوان شــربت را سرکشیدم و مثل 
بچگی هایم گفتم: »به به! جیگرم خنک شد...!« 
خندید و نگاهم کرد. انگار منتظر چنین لحظه ای 
بود. خندیدم و برگشتم سر حساب و کتابم، هر 
کاری می کردم با هم جور در نمی آمد. پول بیمه 

ماشین، مدرسه امیر، کتاب های دانشگاه، کالس 
 
ً
خوشنویســی اشــکان و فیزیوتراپی مامان! مثال

می خواستم پول سفر مجردی با بچه های دانشگاه 
را هم کنار بگذارم، که نشد! آهی کشیدم و دفتر 
را بستم. زیر لب گفتم: »هر روز بدتر از دیروزه، 

امسال بدتر از پارسال...!«
تسبیحش را چرخاند و نگاهم کرد. با نگرانی 
پرســید: »چیه مادر، چی شــده آه می کشی؟« 
گفتم: »هیچی نگا می کنم می بینم پیشرفت که 
نداریم، هی بدتر می شه، هی خرج رو خرج میاد، 
هــی...« و بعد خرج ها را بــا آب و تاب برایش 
توضیــح دادم، اما فیزیوتراپی را از قلم انداختم، 
می ترســیدم دل شکسته شود. لبخند کوتاهی زد 
و گفت: »اینکه مادر همش نشــونه پیشرفته، تا 
پارسال پول بیمه ماشین نمی دادی، چون ماشین 
نداشــتی، اما خب خداروشکر حاال ماشین دار 
شــدی، دانشــگاهتم داری می ری، خب پول 
می خواد، اشــکانم که خداروشکر خط خوبش 
رتبه آورده، مایه افتخاره، داره می ره کالس، امیرم 

که ان شاءالله سال دیگه راهی دانشگاهه، اینا اگه 
پیشرفت نیست چیه پس؟« لبخندی زدم، مثل 
خورشیدی که کم کم طلوع می کند، انگار همه 
 جا روشن شــد. گفتم: »مامان! می دونی تو نور 
زندگی منی! چقدر قشــنگ حرف می زنی...!« 
تــه دلش انگار قند آب شــد. با خجالت گفت: 
»روم سیاس مادر، خرج فیزیوتراپی پاهامم افتاده 
گردن تو، با این همه خــرج...!« نگاهش کردم. 
گفتم: »مامان خرج دکتر و دوای تو برای من مثل 
این قند شیرینه! چون می بینم هر روز داری بهتر 
می شی، داری پیشرفت می کنی، کم کم می تونی 
راه بری، چی بهتر از اینه؟« زیر لب دعایی خواند 
و به سمتم فوت کرد. خندیدم و با صدای تلفنم 

از جا بلند شدم.
صدای مسئول کارگزینی بود. مدارکم را برای 
کارهای ترفیع می خواست. اشک توی چشمم 
جمع شد، نمی شد مادر دعایی کند و خبر خیری 
نشنوم. وجودش مثل قند شیرین بود و شیرین تر 

شد.

   داستان    

قند

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

»میوه ها« یکی از مهم ترین گروه های غذایی هســتند که فرد در طول روز 
باید مقادیر مناســبی از آن را دریافت کند. وجــود انواع ویتامین و امالح 
معدنی مورد نیاز بدن در این گروه غذایی، امروزه از چشــم کسی پنهان 
نیســت. با وجود این، یکی از شایع ترین اشــتباهات حذف کردن کامل 
وعده شام و جایگزین کردن آن با میوه است، با این تصور که میوه به دلیل 
خواصــی که دارد، می تواند باعث الغری شــود؛ در حالی که این تصور 
 اشتباهی است؛ چرا که میوه ها حاوی مقادیر قابل توجهی قند هستند 

ً
کامال

که مصرف بی رویه آن نه تنها موجب کاهش وزن نمی شــود؛ بلکه ممکن 
است ســبب افزایش وزن نیز بشود. از طرفی با توجه به اینکه کبد مقادیر 
مازاد قند خون را به چربی تبدیل می کند، مشکالتی از قبیل کبد چرب نیز 
می تواند در نتیجه مصرف بیش از حد میوه برای فرد به وجود آید. مقدار 
مناسب میوه برای عموم بزرگساالن طبق هرم غذایی سه تا پنج واحد در 

طول روز است. منظور از واحد، مقدار مشخصی از هر میوه است.
 برای نمونه، یک واحد هندوانه معادل یک برش ۳۰۰ گرمی هندوانه 
اســت. برای اطالع از مقدار هــر واحد از هر میوه کافی اســت به یک 
کارشــناس تغذیه مراجعه کنید. در ادامه چند میوه را معرفی می کنیم که 
حاوی مقادیر باالی فیبر هستند و افزون بر تأمین ویتامین ها و امالح بدن 

می توانند در روند کاهش وزن، بیشترین کمک را به شما بکنند. 
ســیب، موز، گالبی، انبه، پرتقال و خرما میوه هایی هستند که توصیه 
می شود در طول روز، حداقل دو واحد از سه واحد میوه مصرفی تان را به 

آنها اختصاص دهید.
 در انتها باید بدانیم برای کاهش وزن از روش های خودســرانه و غیر 

علمی پرهیز کنیم تا دچار عوارض جبران ناپذیر آن نشویم.

    سالمت    

بزرگ  اشتباه 

پرسش: چند وقتی اســت که فرزند ۱۱ ســاله ام از کلمات ناشایست استفاده 

می کند، برای ترک این رفتار چه کاری می توانم انجام بدهم؟

پاســخ: پرسشگر گرامی، کودکان عمده رفتارشان را از تقلید می آموزند، 
پس اگر ما والدینی هستیم که در خانه از کلمات زشت استفاده نمی کنیم، 
 بچه ها کمتر این کلمات را به کار می برند؛ اگر از جای دیگری هم 

ً
مسلما

یاد گرفته باشند، با رفتار درست می توانیم از تثبیت و استفاده آن جلوگیری 
کنیم. برخی والدین به دلیل نوع بیان کودکانه و شیرین زبانی آنها، به خنده 
می افتند و برای شان خیلی جذاب است؛ در حالی که این رفتار غلط سبب 
می شود کودک آن را تکرار کند و بازخورد بگیرد. در این مواقع بهترین رفتار، 
بی اعتنایی است و اگر باز هم تکرار کرد، خیلی جدی بگویید دیگر دوست 
ندارم چنین کلمه ای را به کار ببری! والدین باید سعی کنند خودشان الگوی 
مناسبی برای فرزندان باشند و در طرز صحبت کردن و بیان کلمات دقت 
داشته کنند. حتی کلماتی را که شاید به نظر زشت و ناپسند نباشد، نباید به 
کار گرفت؛ چرا که گویی او برای استفاده از کلمات بدتر، مجوز دریافت 
می کند. او را به دلیل رفتارش، جلوی دیگران سرزنش نکنید که احساس 
کند تحقیر شده، کودک را به کناری ببرید و خیلی جدی به او تذکر دهید. 
بهتر اســت اگر در جمع بی ادبی کرده، به او یاد بدهیم که معذرت خواهی 
کند. همچنین مواقعی که با همسرتان جر و بحث می کنید، به جای استفاده 
از الفاظ زشت، احساسات خود را بیان کنید تا از شما یاد بگیرد و در مواقع 
عصبانیت احساسش را بیان کند. شما می توانید در بازی ها نقش دوست 
را داشته باشید و از این طریق هم نکاتی را به او بیاموزید. زمانی که کودک 
عصبانی  اســت، او را در آغوش بگیرید و آرام آرام به او تذکر بدهید، این 

تذکر بهتر است همراه با کلمات محبت آمیز باشد.

   راه نرفته    

زبان پاک


