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نگاه

 نظام والیی
 در غدیر ریشه دارد

انــکار والیت و نظــام والیی،  انکار 
غدیــر و نادیــده انگاشــتن یکی از 
مهم ترین رویدادهای الهام بخش،  سرنوشت ساز 
و تعیین کننده اسالمی است. در این روز پیامبر 
عظیم الشــأن اســالم، به امر خداوند متعال، 
موضوع والیت و سرپرستی مسلمانان را برای 
دوران پس از خود تا روز قیامت،  تشریح کرده و 
راه نجات و سعادت بشر را مشخص کردند. راه 
ســعادت، راه نجات و راه فالح و رستگاری، 
همان راهی است که در روز غدیر پیامبر اسالم 

به امرالهی برای مسلمانان ترسیم کردند. 
یْوَم 
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غدیر،  حقیقــت والیت و امامــت و اعالم و 
تشــریح آن از ســوی پیامبر)ص( به امر الهی 
اســت. »والیت« بزرگ تریــن نعمت الهی و 
عامل اصلی بــرای هدایت انســان ها تا روز 
قیامت اســت. حقیقت غدیر و ماهیت غدیر، 
مربوط به سیاست، حکومت و چگونگی اداره 
جامعه اسالمی، در دوران پس از پیامبر)ص( 

است. 
پیامبــر در زمان حیات پربرکــت خود،  به امر 
الهی تشکیل حکومت داد و رهبری مسلمانان 
را بــر عهده گرفت. با رحلــت پیامبر خدا که 
یک امر قطعی و حتمی خواهد بود؛ چه کسی 
صالحیت و شایستگی رهبری جامعه اسالمی 
را دارد؟ چه کســی حق والیــت و امامت بر 
مسلمانان را دارد؟ آیا این امر به خود مسلمانان 
واگذار شده اســت یا به گونه ای دیگر خواهد 
بود؟ غدیر به این پرســش پاســخی صریح و 
شــفاف داد و تا روز قیامــت،  چگونگی اداره 
جامعه اسالمی را تعیین تکلیف کرد. بنابراین با 
تأمل در آیات نازل شده در دو مقطع قبل و بعد 
از واقعه غدیر و همچنین با تأمل در خطبه پیامبر 
در روز غدیر و دیگر رویدادهای این روز بزرگ 
و از جمله موضوع بیعت گرفتن از مســلمانان 
برای حضرت علــی)ع(، می توان با قاطعیت 
گفــت، »والیــت«  و »امامــت« و موضوع 
»سیاســت« و »حکومت« در اسالم و اندیشه 
دینی، نقش اساسی،  جهت دهنده و تعیین کننده 

دارد و هیچ چیز دیگر مانند آن نیست.
ایــن گــزاره و ادعــا،  هــم اســتدالل عقلی 
مســتحکم دارد و هم با اســتناد به آیات الهی 
و روایات می توان به درســتی آن پی برد. امام 
محمدباقر)ع( در همین خصوص می فرمایند: 
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اســالم بر پنج پایه استوار است:  نماز،  زکات، 
روزه، حج و والیت،  و بر هیچ چیزی به اندازه 
والیت تأکید نشده است. بسیار روشن است که 
این نظــام والیی،  فقط برای عصر حضور امام 
معصوم)ع( نیست و خداوند تبارک و تعالی،  
مســلمانان را در عصر غیبت به حال خود رها 
نکرده یا بالتکلیف نگذاشته است. همانطور که 
موضوع رهبری و حکومت برای عصر حضور 
و دوره پس از رحلت پیامبر اسالم تعیین تکلیف 
شده،  برای این موضوع در دوره و عصر غیبت 
امام زمان)روحی فداء( هم تعیین تکلیف شده 
اســت. نظام والیی در دوره غیبت،  با والیت 
فقیه اســتمرار پیدا می کند. اگر کسی حقیقت 
والیت و حقیقت غدیر را بفهمد و درک کند و 
با اسالمی که در روز غدیر کامل شد آشنا باشد، 
در حقانیت و درستی نظام سیاسی با محوریت 
والیت فقیه در عصر غیبت،  هیچ چون و چرایی 
نخواهد داشــت و این عبــارت حضرت امام 
خمینی)ره( را با تمــام وجود تصدیق خواهد 
کرد که فرمودند: »والیت فقیه تصورش موجب 

تصدیق است.«

  سرمقاله    
مهدی سعیدی

جریان شناس سیاسی

یکی از چالش های جدی جریان اصالح طلب 
از همان روزهای ابتدای شکل گیری دوم خرداد، 
چگونگی مرزبندی با ضد انقالب و اپوزیسیونی 
بود که به گفته خودشان اختالفات جدی با آنان 
داشــتند، اما در کالم و ادبیات سیاســی مورد 
استفاده، شباهت های بسیاری برای آنان می توان 
مشاهده کرد. این نبود شفافیت موجب شد تا از 
یک سو فرصت طلبانی در این میان شکل بگیرند 
که هرگاه خواســتند در قالب اپوزیسیون ظاهر 
شوند، در حالی که خود را اصالح طلب معرفی 
می کردند! از دیگر سو این نشست و برخاست ها 
بسترساز رشد بیماری ارتجاعی شد که همچون 
آفتی بر دامن اصالح طلبان افتاده است. در طول 
سال های اخیر )باالخص پس از فتنه 88( این 
روند با شدت بیشتری دنبال شده است و هر روز 
شاهد اظهارات منسوبانی به این جریان هستیم 
که از گذشته خویش پشیمان شده و به بیگانه دل 

سپرده اند.
با این مقدمه نگاهی بــه خبری می اندازیم 
که این روزها فضای سیاســی کشور را به خود 
مشــغول کرده اســت. چند روز پیش بود که 
مصطفــی تــاج زاده یکــی از لیدرهای طیف 
ساختارشکن جریان اصالح طلب دستگیر شد. 
هر چند علت بازداشــت تاج زاده »اجتماع و 

تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور« و »نشر 
اکاذیب جهت تشــویش اذهان عمومی« ذکر 
شده است؛ اما نسبت به این دالیل تردیدهایی 
وارد شــده و ضد انقالب تــالش دارد ضمن 
حمایت از تاج زاده، نظام را برای آزادی او تحت 

فشار قرار دهد.
حقیقت آن اســت که مصطفی تــاج زاده 
از عملکرد خود در دهه 60 پشــیمان اســت. 
تاج زاده و حامیانش که پشــت سر وی حرکت 
می کنند، اگر به این نتیجه برسند که جایگزینی 
 
ً
برای جمهوری اســالمی وجــود دارد، قطعا

اقدام به براندازی هم خواهند کرد. )کما اینکه 
در فتنه 88، فتنه گران حامی موسوی به چیزی 
جز براندازی ساختار قانونی رضایت نداشتند.( 
هرچند برخی تالش دارند او را اصالح طلبی 
در درون نظــام و مصلــح اجتماعــی تعریف 
کنند، ولی نگاهی به ســوابق گذشته و تحلیل 
محتــوای مواضــع اخیر وی به خوبی نشــان 
می دهد، تاج زاده به رویکرد براندازان به اندازه 
کافی نزدیک شــده اســت که دیگر نتوان او را 

اصالح طلب دانست! 
نمونه هایــی از توئیت های اخیــر تاج زاده 
و همچنیــن مواضــع او در اتاق هــای بحث 
کالب هاوس در هفته های قبل از دســتگیری 
بیشــتر می تواند ما را با مواضع و رویکردهای 
ضدامنیتی وی در مقام طراحی و تئوری پردازی 
براندازی آشــنا کند. برای نمونه، »راه نجات 
کشور اصالحات   ساختاری است؛ پاسخگو، 
دوره ای و انتخابی شــدن رهبر و ادغام رهبری 

و ریاســت جمهوری؛ خلع ید از سپاه در تمام 
عرصه های غیــر نظامی؛ اســتقالل قاضی و 
دستگاه قضا؛ تأسیس شــبکه های خصوصی 
صوتی ـ تصویری؛ آزادی اندیشــه، بیان، قلم، 

مطبوعات، اطالع رسانی؛ انتخابات آزاد.«
تاج زاده در این ماه ها ســه خط براندازانه را 
دنبال کرده اســت که همان ها می تواند دالیل 

اصلی دستگیری وی باشد.
اول آنکه تالش کرده اســت تا اینگونه القا 
کند که جمهوری اســالمی به بن بست و پایان 
خط رســیده اســت و تداوم وضع موجود، آن 
را به پرتگاه ســقوط خواهد کشاند و راهی جز 
اســتحاله و دست شســتن از حکومت دینی 
و عبــور از نظریه والیت فقیه و دل ســپردن به 
لیبرال دموکراسی وجود ندارد. هر چند برخی 
مدعی  هســتند بین تاج زاده و براندازان فاصله 
اســت، اما حقیقت آن است که تفاوت ماهوی 
چندانی بین آنها وجود ندارد و هر دو در عبور از 
حکومت اسالمی هم نظرند. تفاوت در آن است 
که تاج زاده از ضرورت اســتحاله و سکوالریزه 
کردن جمهوری اســالمی و به نوعی براندازی 
نرم ســخن می گویــد و برانــدازان توهمات 

براندازانه سخت شان را نشخوار می کنند!
دوم آنکه تاج زاده مدت های متمادی است 
که تالش دارد تا نوک پیکان حمالت مخالفان 
و ضدانقالب را به ســوی رهبری جهت دهد 
و در اظهارنظراتــش در این ایــام بر این خط 
پافشاری کرده است. وی به بهانه های گوناگون 
به دروغ پراکنی علیه رهبری مشــغول است و 

در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سعی 
داشــته اســت خود را مهم ترین منتقد رهبری 
نشــان داده و راه اصلی اصالحات در کشور را 
در انتقاد از رهبری و عبور از ایشان منحصر کند. 
سوم آنکه تاج زاده در این ایام عمال میدان دار 
آشــوب و بلوا و نافرمانی مدنی شــده و برای 
گسترش تجمعات اعتراضی غیرقانونی و فشار 
میدانی بر جمهوری اسالمی تالش کرده است 
تا از این طریق نظام را به انفعال و عقب نشینی و 

امتیازدهی مجبور کند!
بدون شک، مسیری که تاج زاده پس از فتنه 
سال 1388 برگزیده است، راهی است که او را 
تمام قد در برابر نظام اسالمی و آرمان های ملت 
ایران قرار داده اســت. دستگیری او پس از فتنه 
88 و محبوس بودن هفت ســاله وی نیز نتیجه 
همین افراطی گری بود که متأسفانه از آن عبرت 
نگرفته و بار دیگر بر همین مسیر تأکید ورزید. 
تاج زاده در حالی در 17 تیرماه دستگیر شد که 
پیش از این چندین مرتبــه احضاریه از دادگاه 
دریافت کرده بود، اما حاضر به حضور در دادگاه 
نشده بود؛ بنابراین دستگاه قضا مجبور به صدور 

حکم جلب شده است.
سخن آخر آنکه اصالح طلبان به جای آنکه 
بر تعصبات جناحی پافشاری کنند، خوب است 
که در درون اردوگاه خود بازنگری داشته باشند 
و مرزهای خود را با برانــدازان و ضدانقالب 
تعریف و روشن کنند تا آفت نفوذ و ارتجاع بیش 

از این دامنگیر این جریان نشود.

چالش بی مرزی و آفت نفوذ و ارتجاع

این روزها حال و روز جوانی جمعیت در ایران 
خیلی اسفناک است و زنگ خطر سالمندی 
جمعیت خیلی وقت است که به صدا در آمده؛ 
اما مورد توجه مسئوالن و نخبگان قرار نگرفته 
است. باید گفت از زمان ابالغ سیاست های 
کلی جمعیت در دولــت تدبیر و امید تا روی 
کار آمدن دولت سیزدهم تعلل های بسیاری در 
حوزه جمعیت در ایران شده است؛ اما دولت 
سیزدهم از زمان آغاز به کار تا امروز عملکرد 
قابل قبولی در حوزه عمل به سیاست های کلی 
جمعیت ابالغی رهبر معظم انقالب داشــته 
اســت. درخصوص این مهم با دکتر صالح 
قاسمی، پژوهشــگر تحوالت جمعیت ایران 

گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

 BBBB وضعیت جوانــی جمعیت ایران در  
حال حاضر در چه شرایطی قرار دارد؟ 
آمار و ارقام نــرخ باروری و جوانی یا 

پیری جمعیت ایران چگونه است؟
اگــر منظورتــان از وضعیت جوانــی جمعیت 
وضعیــت اجرای قانون اســت، باید عرض کنم 
متأسفانه اجرای قانون در وضعیت مطلوبی نیست 
و حداکثر ۲0 درصد از قانون در حال اجراســت 
و مابقی دســتگاه ها به شــدت مقاومت می کنند 
یا اینکــه آیین نامه های مربوطــه را هنوز تدوین 

نکرده اند.
آمار و ارقام هم نشــان می دهــد، تقریبا همه 
رکوردهای  ایران  جمعیت شناسی  شاخصه های 
حداقلی ثبت کرده اند و ما امروز دیگر یک کشور 
جوان نیستیم و نمی توانیم ایران را به لحاظ علمی 
یک کشــور جوان بنامیم؛ چرا که میانگین سنی 
ایران، امروز به بیش از 3۵ سال افزایش پیدا کرده 
اســت و با نرخ باروری حــدود 1 و نیم فرزند به 
ازای هر زن و نرخ سالمندی 11 درصد جمعیت 
که باالی 60 ســال هستند کشــور به سرعت به 
سمت ســالخوردگی جمعیت حرکت می کند و 
این در واقع، یعنی ایران ما امروز در سراشیبی یک 

ابربحران جمعیتی قرار گرفته است. 

 BBBB زنگ خطر سالخوردگی جمعیت از   
کی به صدا در آمده است؟

وقتی سالخوردگی جامعه ای تا 7 درصد باشد 
آن جامعه، جامعه جوانی است و اگر بین 7 تا 1۴ 
درصد از جامعه ای سالمند باالی 60 سال باشند، 
می گوییم آن کشــور در حال گــذار دموگرافیک 
اســت و اگر بین 1۴ تا ۲1 درصد سالمند داشته 
باشیم، آن جامعه را جامعه سالمند می نامیم و اگر 
بیش از ۲1 درصد جامعه مثبت 60 ســال داشته 
باشند، آن کشور در مرحله فوق سالمندی یا انفجار 

سالمندی قرار دارد.
ایران امروز با 11 درصد سالمندی در مرحله 
گذار دموگرافیک اســت؛ اما چیزی که در حال 
اتفاق افتادن است تا سه دهه آینده که آینده نزدیک 
جمعیت شناسی به شــمار می رود، ما به بیش از 
30 درصد ســالمندی جمعیت خواهیم رسید؛ 
یعنی مرحله فوق سالمندی یا انفجار سالمندی را 
نیز پشت ســر خواهیم گذاشت و در واقع به یک 
کشور بسیار سالمند تبدیل خواهیم شد. قطعا با 
این توضیح که عنوان شد ما از یک دهه قبل روند 
کاهش شــدید نرخ باروری و افزایش شدید نرخ 
ســالمندی مان کنار هم قرار گرفتند و زنگ خطر 
را به صدا در آوردند؛ اما متأسفانه این زنگ خطر 
خیلی از طرف نظام برنامه ریزی و نخبگان کشور 

شنیده و فهمیده نشد.

 BBBB عملکرد دولت های گذشته در حوزه  

بــرای عبور  جوان ســازی جمعیت 
نکردن از پنجره جمعیتی چطور بوده 

است؟
امروز هشــت ســال از ابالغ سیاست های کلی 
جمعیت که در 30 اردیبهشت 13۹3 ابالغ شده، 
گذشته و هفت سال آن در دولت تدبیر و امید بوده 
اســت و به صراحت و شــفافیت عرض کنم که 
دولت آقای روحانی را می توان ضد جمعیتی ترین 
دولت تاریخ ایران نامگذاری کرد. اگر دولت های 
سابق در پروژه تنظیم خانواده فعالیت کردند، این 
یک آمار باالیی به دنبال خود داشت که همراهی 
جامعه و نخبگان و بسیاری از مسئوالن را با خود 
همراه داشــت. طی ســال 13۹3 تا سال 1۴00 
 همه کارشناسان این 

ً
رهبر معظم انقالب و تقریبا

حوزه هشدارهای جمعیتی می دادند؛ اما دولت 
 به این 

ً
تدبیر و امیــد و دولت آقای روحانی مطلقا

هشدارها و حرف های علمی توجه نمی کردند و 
هفت سال از سال های پس از ابالغ سیاست های 
کلی جمعیت در دولت تدبیر و امید فرصت سوزی 
محض اتفاق افتــاد و فرصت ســوزی از پنجره 
جمعیتی که طالیی ترین سال های پنجره جمعیت 
در ایران در دولت آقای روحانی بود، اتفاق افتاد و 

این نکته بسیار مهمی است.

 BBBB عملکرد دولت سیزدهم را از ابتدای   
روی کار آمــدن تــا امــروز در حوزه 
ارزیابی  چطور  جمعیت  جوان سازی 

می کنید؟ 
دولت سیزدهم در ابتدای راه است؛ اما تا همینجا 
هم از ابتدای شــروع به کار همراهی های خوبی 
در حــوزه جمعیتی ناظر به سیاســت های کلی 
ابالغی رهبر معظم انقالب داشــته است. ستاد 
ملی جمعیت اگرچه با تأخیر، تشکیل شده است 
و هنوز کامل ساختار خود را پیدا نکرده است؛ اما 
تشکیل شده و در حال فعالیت است و در بودجه 
1۴01 حدود 11 هزار میلیارد تومان برای اجرای 
قانون جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است و 
خود رئیس جمهور و نهادها هم اهتمام خود را به 
موضوع جمعیت اعالم کردند؛ اما با این اوصاف 
همچنــان بخش هایی از ســاختارها و نهادهای 
دولتــی همراهی الزم را نمی کنند و این بســیار 
تعیین کننده و مهم اســت و باید ما بدانیم که باید 

یک عزم ملی شکل بگیرد.
در مجمــوع من عملکرد دولت ســیزدهم را 
در حوزه جمعیت و عمل به سیاســت های کلی 
ابالغــی جمعیت تا اینجا عملکــرد قابل قبولی 

می دانم، اگر چه کافی نیست.

 BBBB چقدر تا رسیدن به وضعیت مطلوب   
زمــان داریم؟ آیا اگر بــا همین روند 
فعلی و اقداماتی کــه در حال انجام 
است پیش برویم، می توانیم ایران را از 

سالخوردگی جمعیت نجات دهیم؟
موضــوع جمعیت یک موضــوع چندین متغیره 
است و بازیگران و متغیرهای بسیاری در آن ایفای 
نقش می کنند؛ اما در مجموع اگر ما با روند فعلی 
پیش برویم، آینده تاریکی جمعیتی و حتی آینده 
هولناک جمعیتی در پیش رو داریم و اقداماتی که تا 
امروز شده، ما را از این ابر بحران جمعیت نجات 
نداده و نخواهد داد. اما اگر قانون جوانی جمعیت 
به اجرای بیش از 80 درصد برسد، نه اینکه بحران 
سالخوردگی جمعیت کامال مدیریت می شود؛ اما 
در واقــع پیامدهای آن به حداقل می رســد و این 
پیامدها قابل مدیریت و برای ساختارهای کشور 
قابل تحمل می شود، ولی اگر این قانون اجرا نشود 
و ما به بیش از 1 میلیون 700 تولد ســاالنه و نرخ 
باروری دو و نیم فرزند به ازای هر زن نرسیم، این 

بحران به شدت گریبان گیر جمعیت خواهد بود.

نمره قبولی دولت
 نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه جمعیت

فاطمه علوی
خبرنگار

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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دیدگاه

 یک رژیم
و دوشکست

 
به تازگی مقامات آمریکایی و صهیونیستی از 
ایجاد شبکه یکپارچه پدافندی برای مقابله 
با ایران در منطقه ســخن به میان آورده اند؛ 
به گونه ای که یکــی از موضوعات اصلی 
در دیــدار بایدن با مقامــات رژیم غاصب 

صهیونیستی همین مسئله بوده است. 
اگر چه ایجاد این شــبکه به معنای آن 
اســت که یگان های پدافندی کشــورهای 
منطقه به طور هماهنگ با یکدیگر مرتبط 
شــده و داده های خــود را با اســتفاده از 
تجهیزاتی که در اختیار دارند به اشــتراک 
بگذارنــد و در برابــر تهدیــدات هوایی 
عکس العمل به موقع و فوری داشته باشند؛ 
اما واقعیت چیز دیگری است و آن، ایجاد 
ائتــالف برای تأمین امنیــت رژیم در حال 
سقوط صهیونیستی اســت. این در حالی 
است که مقامات صهیونیست به صراحت 
اظهار داشــته اند، همکاری در زمینه ایجاد 
پدافند هوایی برای مقابله با ایران، با کمک 
پنتاگون در حال انجام است؛ به گونه ای که 
بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
ماه گذشــته اذعان داشــت: »در طول یک 
سال گذشته، من همراه با شرکای خود در 
پنتاگون و در دولت ایاالت متحده، برنامه 
گسترده ای را رهبری می کردم که همکاری 
بین تل آویو و کشــورهای منطقه را تقویت 
خواهــد کرد.« همچنین یک مقام ارشــد 
دیگــر تل آویــو ادعا کرد، هــدف از طرح 
موسوم به دفاع هوایی خاورمیانه »ساختن 
نوعی بنا اســت که بازیگــران منطقه را با 

یکدیگر ادغام کند.«
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است 
اینکه، به نظر می رسد پس از شکست طرح 
ناتوی عربی و تشکیل ائتالف امنیت دریایی 
در خلیج فارس علیه جمهوری اسالمی، این 
طرح نیز با شکست و ناکامی روبه رو شود؛ 
 در میان کشــورهای حاشــیه 

ً
چرا که اوال

جنوبی خلیج فارس علیــه ایران اجماعی 
 گذشته از اینکه وضعیت 

ً
وجود ندارد، ثانیا

نابســامان سیاســی حکام عربی و افکار 
عمومی این کشورها تحقق چنین ائتالفی 
را امکان پذیــر نمی کند، توان باالی قدرت 
پدافندی و موشکی جمهوری اسالمی ایران 
و غلبه نظامی تهران بر کشورهای کوچک 
عربی و دولــت ـ پادگان اســرائیل، ایجاد 
شبکه یکپارچه پدافندی را به یک رؤیا تبدیل 

خواهد کرد.
البته باید گفت، ایجاد شــبکه یکپارچه 
پدافندی بهانه ای برای نفوذ و حضور بیشتر 
رژیم صهیونیســتی در عربستان سعودی، 
امارات و حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده 
تا بــرای تحــوالت آخرالزمانی و حضور 
قدرتمنــد منطقه ای ایران ظرفیت ســازی 

امنیتی کنند.
نکته پایانی اینکه، همانطور که »دیوید 
دز روچز« اســتادیار دانشــگاه دفاع ملی 
در واشــنگتن دی ســی اذعان داشــت، 
صهیونیســت ها در تالشــند تا کشورهای 
عربی منطقه به ویژه دول حاشیه خلیج فارس 
را در تأمیــن امنیت رژیم در حال ســقوط 
رژیم صهیونیستی شــریک کنند و به زعم 
باطل خود، ائتالفی منطقه ای علیه جمهوری 
اسالمی ایران ایجاد کنند. اینجاست که جو 
 خود را صهیونیست می داند، 

ً
بایدن که علنا

با فشــار البی های یهود به اراضی اشغالی 
می آیــد و ضمن اعالم حمایت مســتقیم 
آمریکا از رژیم صهیونیســتی، برای تأمین 
امنیت این رژیم دســت به دامان حکام به 
خط پایان رسیده عربی می شــود و از آنها 
گدایی امنیت می کند؛ آمریکایی که آنقدر 
وضعیتش نابسامان است که فرار را به قرار 
در منطقه راهبردی غرب آسیا ترجیح داده 

است!

روزنه

   عکس و مکث   

ســام به فرمانده/ اجرای ســرود ســام فرمانده این بــار در بغداد و از 
زبــان کودکانــی که برخــی از آنها پدران خــود را در راه اســام و قرآن از 

دست داده اند.

اقدام خودسرانه!/ در چنین شرایطی، راهکار پلمپ کوله های افراد قبل 
از ورود به فروشگاه است، نه توهین به بازدیدکنندگان!

لبخند احســان/ کار جهادی و خودجوش پزشــکان کشور در ارائه خدمات 
رایگان دندانپزشکی در مناطق محروم و کم برخوردار کشور

مبــدع پدافنــد تشــریفات!/ رژیــم عاریه ای صهیونیســتی در مراســم 
استقبال از بایدن، تجهیزات پدافندی را به کنار باند هواپیما آورد!

ایــن آپارتایــد اســت!/ تابویی در مســیر رئیس جمهــور ایاالت متحده در فلســطین 
اشــغالی نصب و روی آن نوشــته شــده بود: آقــای رئیس جمهور، این یــک آپارتاید 
است! البته رئیس جمهور خود از سران آپارتاید است و این نوشته ها تأثیری ندارد.

غدیر حقیقت جاری/ در آســتانه  عید ســعید غدیرخــم، این واقعه بزرگ 
تاریخی دینی در باغ موزه  دفاع مقدس همدان و بســیاری از نقاط دیگر 

کشور بازروایت شد.

احمد روشن نهاد
کارشناس سیاسی

 فقط یک قدم تا کامل شدن فاجعه مانده، 
»مــارک ویلموتس« در پرواز مســتقیم ۱

منامه ـ بروکسل رؤیای نجومی ترین دستمزد تاریخ 
فوتبال ایران را می دید! تیم ملی ایران با هدایت او 
تنها با شش امتیاز از چهار بازی در رتبه سوم جدول 
گــروه C دور اول مقدماتی جام جهانی بر لبه تیغ 
حذف قرار داشــت! امــا درســت در زمانی که 
خوش بین ترین هواداران فوتبال هم در حال بستن 
پرونده صعود تیم  ملی ایران به جام جهانی بودند و 
نجومی ترین پرونده فساد و ناکارآمدی فدراسیون 
فوتبال روی میز دادگاه عالی ورزش باز شــده بود، 
»درآگان اســکوچیچ« مربی تیم ملی ایران شــد! 
مربی ای که بسیاری معتقدند، آمده است تا مقصر 

فاجعه شناخته شود؛ اما او و شاگردانش در تیم ملی 
ایران معجزه رقم زدند! درآگان در همان 10 بازی 
اول رکورد  پیروزی های متوالی را به نام خود سند 
زد و نه تنها ایران را از جهنم منامه عبور داد، بلکه به 
اولین تیم آسیایی صعودکننده به جام جهانی ۲0۲۲ 
تبدیل کرد! اما اسکوچیچ با این کارنامه درخشان، 
همه رکوردهای دســت نیافتنــی اش را به تنهایی 
جشن گرفت! درآگان تنها مغضوبی بود که در تمام 
روزهای حضورش بر نیمکت تیم ما، از نیش تیترها 
بر جانش در امان نبود! شاید شبیه بسیاری از مربیان 
دیگر در جهان فوتبال، اما عجیب اینکه در میانه این 
تقابل به یک باره ســر و کله فرصت طلبان سیاسی 

پیدا می شود!

در فاصله یک اردو تا شروع جام جهانی 
زمزمه تغییر نیمکت تیم ملی در رسانه ها 2

تکرار می شــود! از مربی پرتغالی که پس از ترک 
تهران کلکسیونی از شکست و اخراج را جمع کرده 

اســت. برانکو که تحت قرارداد فدراسیون فوتبال 
عمان اســت، علی دایی و چند مربی ایرانی دیگر 
 برای جایگزینی مربی کروات نام برده می شــود!

 ۲۴ ساعت بعد کمیته فنی فدراسیون فوتبال رأی به 
اخراج مربی کروات می دهــد و یکی از اعضای 
کمیته فنی فدراسیون در اظهاراتی می گوید که در 
انتخاب مربی جدید تیم ملی منویات رهبر معظم 
انقالب را در نظر می گیریم! اندکی بعد اینستاگرام 
دفتر حضــرت آیت الله العظمی خامنه ای به بهانه 
صعود شاگردان »بهروز عطایی« به مرحله نهایی 
لیگ جهانی والیبال، سخنان چند سال پیش رهبر 
معظم انقالب درباره افتخار به مربی ایرانی در رأس 
تیم ملی والیبال را بازخوانی می کند! و چه فرصتی 
بهتر از این برای دشمنان ملت ایران تا قصه خود را 

ببافند! 
رسانه فارسی زبان دربار سعودی سناریونویسی 
می کند تا دخالت رهبر معظــم انقالب در تغییر 
نیمکت تیم ملی را قطعی نشان دهد! داستانی که در 

تلویزیون های پادشاهی انگلیس، صدای کاخ سفید 
و اکانت های اجاره ای هم آرایش مشابه می گیرند. 
جو سازی هایی که در نهایت با تکذیبیه دفتر رهبر 

معظم انقالب همراه می شود.

 دشمن، دشمن است، فوتبال، سیاست و 
اقتصاد برایش فرقی نمی کند و هر چیزی 3

را به خدمت می گیرد تا اهداف خود را محقق کند؛ 
اما نکته مهم اینجاست که چرا پاس گل به دشمن 
می دهیم؟! بازبینی رویکردهای رســانه ای و فهم 
فضای کشــور و لحاظ کردن آن در سیاست های 
رســانه از یک سو و جلوگیری از سوءاستفاده های 
منفعت جویانی که تالش می کنند با پنهان شــدن 
پشت سخنان رهبر معظم انقالب اهداف و منافع 
خــود را تأمین کننــد، دو نکته کلیدی اســت که 
می تواند فضای رسانه و مدیریت افکار عمومی را 
متحول کرده و بسترهای سوءاســتفاده دشمن را 

مسدود کند.

تقدیم معجزه به دشمن!

 میز اصلی منطقه 
جمهوری اسالمی ایران در هفته پیش رو میزبان 
دو رئیس جمهور از روسیه و ترکیه خواهد شد. 
بدون شک، سفر اردوغان و پوتین به کشورمان 
در وضعیت کنونی، جایــگاه بین المللی ایران 
را نشــان می دهد که این موضــوع را به جهان 
مخابره می کند که ایران یک کشور تأثیرگذار در 
روند معادالت منطقه ای و بین المللی است. در 
این زمینه صبح صادق با دکتر مهدی خرســند، 
کارشناس مسائل اورآسیا گفت وگویی را ترتیب 

داده است. 

 BBBB علت ســفر رؤسای دو کشور روسیه و  
ترکیه به ایران چیست؟ 

درباره سفری که آقای پوتین و آقای اردوغان به تهران 
خواهند داشت، دستور کار مشخص و معینی وجود 
دارد که آن هم موضوع ادامه ابتکاراتی است که سه 
کشــور در نشست آستانه دارند و در آخرین دیداری 
که صورت گرفته شده بود، مقرر شده بود سران این 
سه کشور با هم دیدار داشته باشند. دستور کار واضح 
و مشخص این دیدار بحث تضمین آتش بس کشور 
سوریه و اجرا شــدن قانون اساسی در کشور سوریه 

است. 

 BBBB آیا ســفر پوتین دســتاورد دیگری هم 
خواهد داشت؟

با توجه به ســرعت تحــوالت باالیی که در صحنه 
روابط بین الملل وجود دارد، تعارضات و اشتراکاتی 
که این ســه کشور در حوزه های مختلف با یکدیگر 
دارند، می تواند این سفر و آمدن سران روسیه و ترکیه 
به تهران را حائز اهمیت بکند. اولین دلیل اهمیتش 
در ســفر آقای پوتین به تهران، این است که موضوع 
تجــارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراســیا از 
سوی آقای پوتین ابالغ می شــود و این اتفاق بسیار 
مهمی برای ایران اســت. ایران که از ســال ۲018 
 با اعالم تمایل به عضویت در اتحادیه اقتصادی 

ً
تقریبا

اوراسیاست، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
بالفاصلــه به همــکاری یا تعرفه ترجیحــی با این 
اتحادیه در می آید و تقریبا پس از گذشت سه سال، 
حاال ایران در آستانه تجارت آزاد با اعضای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، اعضای اصلی و اعضای ناظر آن 

است و این می تواند اتفاقی مهم باشد. 

 BBBB به نظر شما آیا تحرکات ترکیه در شمال   
سوریه نیز مطرح خواهد شد؟

موضوع دیگر بحث تحرکاتی است که ترکیه در 
 بی ربط 

ً
شمال سوریه آغاز کرده است و قاعدتا

هم به محور اصلی دیدار سران ترکیه روسیه و 
ایران در تهران نیست. تهران و مسکو همواره 

به آنکارا نســبت به تحرکاتش در شمال 

سوریه تذکر داده اند و این مهم هم می تواند موضوع 
دیگر مورد بحث باشد که شاید ادامه تذکرات جدی 
باشد که مســکو و تهران به آنکارا می دهند. روسیه 
جنگ اوکراین را به دلیل موضوع گســترش ناتو به 
شــرق آغاز کرد که ناتو را در همســایگی مرزهای 
خودش نداشته باشــد و همواره ایران هم با وجود 
مخالفت های جــدی و صریح خــودش با جنگ 
همواره نسبت به گسترش ناتو به شرق هشدار داده 
و همین موضوع هم به نظر بنــده می تواند یکی از 

مهم ترین دستورالعمل های این نشست باشد.

 BBBB آیا اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه  
که با حساسیت باالی کشورمان همراه 
است، در این سفر مطرح خواهد شد؟ 

تهران همواره نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی و 
حضور این رژیم در الیه اول امنیتی و عمق راهبردی 
خود حســاس بوده است و می تواند موضوع جدی 
تهــران و آنکارا قرار بگیــرد و موضوع دیگر بحث 
تحــرکات ترکیه و جمهوری آذربایجــان در قفقاز 
جنوبی است. به نظر می رسد شاید این موضوع هم 
در رایزنی های تهران و آنکارا مورد توجه واقع بشود و 
آقای شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی کشور بعد از 
سفری که به کشور ارمنستان داشتند، به باکو رفتند و 
در آنجا به صراحت به هرگونه تهدیدی به جمهوری 
آذربایجــان هشــدار داد؛ موضوعی کــه همواره 
مقامات تهران نســبت به آن حساس هستند.جمیع 
موارد گفته شــده جزء محورهــای مهم دیدارهای 
سه کشــور خواهد بود؛ چون ایران، روسیه و ترکیه 
هم در اشــتراک منافع و هم در تعارض به دلیل نوع 
بازیگری و منافعی که برای هــم تعریف کرده اند، 
نقــاط تالقی زیادی دارند. شــاید این دیدار 
سران سه کشور در تهران بتواند نقطه 
عطفی باشد تا موانع این کشورها با 
همدیگر به اشــتراک زیادی برسد 
و از تعــارض در صحنــه روابــط 

بین الملل جلوگیری بشود.

   دریچه    

سیدفخرالدین موسوی
دبیر تحریریه

مهدی خرسند  کارشناس مسائل اورآسیا در گفت وگو با صبح صادق

صابر محمدی
خبرنگار
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سفر
بی دستاورد

 نگاهی به نتایج سفر جو بایدن
 به غرب آسیا

چرا  بایدن   برای ایران
خط و نشان  می کشد ؟

رئیس جمهور آمریکا قبل از سفر به سرزمین های 
اشغالی در گفت وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی، مطالبی را درباره معادالت منطقه 
و همچنین مذاکرات برجام بیان کرد که به نظر 
می رسید انتشار هم زمان آن با رسیدن بایدن به 
سرزمین های اشغالی نشــان می دهد او قصد 
دارد سیاست های رسمی خود را در این زمینه 

از آنجا اعالم کند.
جو بایدن در این مصاحبه با صراحت تمام 
بیان کرد، آمریکا برای مقابله با هسته ای شدن 
ایران راهی جز مذاکره و گفت وگو و بازگشت 
به برجام ندارد. با این حال، این مصاحبه نشان 
داد او حاضر نیســت هیچ امتیازی به ایران در 
این خصوص بدهد یا اطمینان حاصل کند که 
ایران نیز می تواند از این مذاکرات و برجام نفع 
اقتصادی ببرد. او به دوستان صهیونیست خود 
اطمینان داد که ســپاه پاسداران را همچنان در 
فهرســت تحریم های خود نگه می دارد و اگر 
الزم باشد از گزینه نظامی علیه ایران نیز استفاده 

خواهد کرد. 
اتفاقــی که در ســفر بایدن بــه منطقه رخ 
می دهــد، نه تالش او بــرای اطمینان حاصل 
کــردن از همــکاری متحدانــش در منطقه با 
احیای برجام، بلکه تالش او برای پایان دادن به 
مذاکرات برجامی است. رئیس جمهور آمریکا 
در دوران انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
بارها اعــالم کرده بود، یکــی از اولویت های 
او بازگردانــدن آمریــکا به برجام اســت و در 
این مصاحبه تلویزیونی نیز به آن اشــاره کرد، 
 راهی را می رود که خالف شــرایط 

ً
امــا دقیقا

الزم برای احیای این توافق بین المللی است. 
بایدن درواقع در ســفر به منطقــه می خواهد 
بگوید کــه هم برجــام را می خواهــد و هم 
تحریم هــای آمریکا علیه ایــران را. او در واقع 
در دوراهــی تأمین منافع آمریکا و تأمین منافع 
رژیم صهیونیستی و عربستان گرفتار شده و در 
این میان به دلیل تأثیرگذاری بسیار شدید البی 
صهیونیستی در انتخابات کنگره که دموکرات ها 
در آن به شدت عقب هستند، تالش دارد منافع 
رژیم صهیونیستی و البی صهیونیستی را تأمین 

کند. 
ایران نیز اما در این زمینه دست بسته نیست 
و از مدت ها پیش نشــان داده است با افزایش 
میزان دیپلماسی با همســایگان و کشورهای 
مختلــف دنیــا و به ویــژه افزایش مــراودات 
اقتصــادی با دو قدرت جهانــی، یعنی چین و 
روسیه، اقتصاد و معیشت مردم را به مذاکرات 
احیای برجام پیوند نزده و نخواهد زد. سفرهای 
متعدد مقامات وزارت خارجه به کشــورهای 
منطقه و قراردادهای تجاری منعقد شده با این 
کشورها، به راه افتادن کریدور شمال ـ جنوب 
و در عین حال افزایش تالش ها برای عضویت 

ایران در اجالس شانگهای و اجرایی کردن این 
عضویت، همه و همه نشان می دهد، ایران نیز 
پلن B خود را برای مذاکرات هسته ای دارد و در 

این خصوص از منافع ملی کوتاه نخواهد آمد.
بایدن شاید به  دلیل مسائل سیاست داخلی 
در آمریکا مجبور باشــد سیاست خارجی این 
کشــور را به گروگان بگیرد؛ اما همان طور که 
رسانه های آمریکایی مطرح می کنند، او نه تنها 
در حوزه سیاســت داخلی با شکست مواجه 
شده  اســت، بلکه در حوزه سیاست خارجی 
نیز با وجــود تمام تبلیغات و ســروصداهای 
صورت گرفتــه پیرامون این ســفر، دســتاورد 
چندانی برای عرضه در انتخابات ندارد. او به 
جز رها کردن منطقه به حــال خود، و خروج 
مفتضحانه از آن، در حــوزه مراودات با چین 
نیز راهی جز ادامه دادن سیاســت های ترامپ 
در پیش روی خود ندیده  اســت و در عین حال 
با هشدار مشاورانش روبه روست که می گویند 
روســیه درهرصورت پیروز میدان در اوکراین 
خواهد بود و هزینه هــای چند میلیارد دالری 
آمریــکا از جیــب مالیات دهنــدگان در این 
خصوص نمی تواند شرایط و اوضاع نظامی در 

منطقه را دچار تغییر و تحولی جدی کند. 
او حاال ســعی دارد با یارکشی سیاسی در 
منطقه شکســت های گذشــته را جبران کند؛ 
اما این یارکشی در میان کسانی است که خود 
پایین تریــن میزان ثبات سیاســی را در داخل 
تجربه می کنند. رژیم صهیونیستی که این روزها 
هرچند ماه یک بار مشغول برگزاری انتخابات 
پارلمانی است، هر روز بیشتر از گذشته به افول 
و فروپاشی نزدیک می شود. تالش بایدن برای 
عادی ســازی روابط کشــورهای عرب منطقه 
با رژیم صهیونیســتی نمی تواند باعث امنیت 
بیشتر این رژیم در منطقه شود؛ زیرا مهم ترین 
مشکل در داخل سرزمین های اشغالی است، نه 

مرزهای آن و اعراب. 
جــدای از نمایــش تبلیغــات سیاســی 
بایــدن در منطقه که در نهایــت پروپاگاندایی 
شکســت خورده خواهد بــود، صحنه ای که 
جذابیت بیشتری برای تماشا دارد، صحنه های 
مرتبــط با گاف هــای بایدن، ســخنرانی های 
عجیب وغریب یا حرکات همــراه با هراس و 
نگرانی اش در بین ســران کشــورهای منطقه 
است؛ مســئله ای که هم اکنون بیشــتر از هر 
موضوع دیگری مورد عالقه رســانه ها و مردم 
آمریکاســت. ســفر بایدن به منطقه را باید در 
کنار مقاله روزنامه نیویورک تایمز در خصوص 
مناســب نبودن بایدن برای ریاست جمهوری 
مطالعه کرد. او در شــرایطی به برپایی نمایش 
بزرگ در منطقه پرداخته اســت کــه در داخل 
بــه حزب  نزدیک  روزنامه هــای  کشــورش 
دموکرات نیز بیان می کنند دموکرات ها دیگر 
خواهان ریاســت جمهوری او نیســتند؛ زیرا 
ازنظر سن  و سال و حرکات و رفتارهای عجیب 
بایدن، تفاوتی میان او و ترامپ در به تمســخر 
کشــیده شــدن ایاالت متحده در جهان وجود 

ندارد!

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

وغین نمایش در

»ســفر بایدن به منطقه اعتراضات و انتقاداتی را نیز در داخل آمریکا با خود به همراه 
داشت. جمهوری خواهان که معتقدند تنها ترامپ توانسته بود رابطه خوبی با اعراب 
و صهیونیســت ها ایجاد کند، معتقدند ســفر بایدن به منطقه نه تنهــا باری از دوش 
آمریکا بر نمی دارد و تأمین کننده منافع این کشــور نیست، بلکه تنها راه حلی موقت 
برای بحران انرژی کشورهای اروپایی دارد و به روابط بعدی ایاالت متحده با اعراب 
صدمه شدیدی می زند. دانستن نوع گفتمان و برداشت تندروهای محافظه کار از این 
ســفر نیز در نوع خود جالب است و درک بهتری از شرایط داخلی آمریکا و تأثیرش 
بر دستاوردهای سفر بایدن به منطقه به مخاطبین ارائه می دهد. بنابراین این مقاله از 
مایکل روبین، نویســنده وبگاه ۱945 در این خصوص می تواند اطالعات خوب در 

اختیارمان قرار دهد.«

 B۱۹۴5 مایکل روبین ـ وبگاه
تعداد کمــی در انتخابــات ۲0۲0 بایدن را انتخــاب کردند؛ زیــرا خواهان رهبر 
تحول آفریــن بودند. اگر دموکرات ها به دنبال یک نامزد مترقی و چپ افراطی بودند، 
در انتخابات مقدماتی افراد دیگر را که نامزد شده بودند انتخاب می کردند. در عوض 
ابتدا حزب دموکرات و سپس حتی مستقل ها و بسیاری از جمهوری خواهان به بایدن 
رأی دادند؛ زیرا می خواســتند وضعیت ثبات در دفتر بیضی کاخ  سفید وجود داشته 
باشد و به تحرکات و نمایش هایی که در سال های ریاست جمهوری ترامپ اجرا شد، 

پایان داده شود.
با این حال بایدن هدف اصلی از دولت خود را اشتباه درک کرد و فعاالن توئیتر را با 
 
ً
پایگاه اصلی حزب دموکرات اشتباه گرفت. نتیجه این رویکرد غلط، رویکردی تقریبا

غیرمتناسب نسبت به عربستان سعودی بود. قتل جمال خاشقچی، نویسنده سعودی 
به دستور ولی عهد این کشور، محمدبن سلمان اشتباهی بزرگ بود؛ اما همان طور که 
حتی سعودی های لیبرال نیز اشاره می کنند، نمایش دادن قتل خاشقچی تنها به عنوان 
حمله به مطبوعات آزاد غلط اســت. ماجرای خاشقچی درواقع دعوای یک سازمان 
اطالعاتی و عامل اطالعاتی سابق به دالیلی نامشخص بود. در حقیقت بایدن تابه حال 

نشان داده است که اصال به دنبال اجرایی کردن اخالقیات در سیاست خود نیست. تیم 
بایدن از زمان روی کار آمدن، به ترکیه برای حمله به کردستان سوریه چراغ سبز نشان 
داده  است. جان کری، فرســتاده بایدن در امور آب وهوایی نیز نشان داد حاضر است 
هر اقدامی در جهت منافع ملی چین انجام دهد تا بتواند امضای شــی جین پینگ را 
بر روی اقدامات متناسب با توافق آب وهوایی پاریس به دست آورد. برهمین اساس، 
از نظر دولت بایدن محکوم کردن محمد بن سلمان برای قتل خاشقچی کار درستی 
نیست؛ زیرا کاخ سفید معتقد است، این کار باعث می شود عربستان در چنگال مسکو 
 همین اقدام را انجام داد. درحقیقت 

ً
و پکن قرار گیرد؛ اما در هر صورت تیم بایدن دقیقا

سعودی ها نشان داده اند که هیچ قصدی برای بحث درباره حقوق  بشر یا پایان دادن به 
روابط اقتصادی پیچیده و بزرگ خود با مسکو و پکن ندارند. 

مقاله بایدن در روزنامه »واشنگتن  پست« اوضاع را بدتر نیز کرده است. شاید بایدن 
بر این باور باشد که به انزوای آمریکا در جهان که نتیجه سیاست های ترامپ در مقابل 
 مغفول گذاشته  است. اولین نکته 

ً
ایران بوده  است، پایان می دهد؛ اما دو نکته را تقریبا

اینکه این مسئله از اساس اشتباه است. سیاست های ترامپ ممکن است بسیاری را در 
اروپای غربی با آمریکا دشمن کرده باشد؛ اما در هرصورت اروپای غربی تمام جهان 
نیست. رئیس جمهور سابق در عین حال روابط نزدیکی با دولت های موجود در منطقه 
خاورمیانه ایجاد کرد. این دســتاورد به این دلیل صورت گرفت که مایک پمپئو، وزیر 
خارجه ترامپ به نگرانی های آنها گوش می داد؛ اتفاقی که در زمان هیالری کلینتون 
 اتفاق نمی افتاد. دومین نکته این اســت که آنچه بایدن به ارمغان 

ً
و جان کــری اصوال

 در راســتای سیاست های ایران بوده  است گاهی اوقات رهبری به  معنای 
ً
آورد، دقیقا

دفاع از اصول به جای تسلیم شدن در برابر سیاست های اغلب خودخواهانه و تجاری 
اروپاســت. درواقع، انگیزه آلمان برای پایان دادن سریع به تحریم های ایران و روسیه 
 هر دو در یک جهت هدف گذاری شــده بودند اروپا نه در ماجرای ایران و نه در 

ً
تقریبا

ماجرای روسیه حاضر نخواهد شد منافع ملی آمریکا را به صورت کامل در نظر بگیرد 
و تنها به منافع خود فکر می کند.

بایدن از روزنامه واشنگتن پســت اســتفاده کرد تا بر دیپلماسی اش در قبال ایران 

بیفزاید؛ اما این بادکنک در ریاض خالی خواهد شد. بایدن می تواند تا هرچند بار که 
می خواهد اعالم کند توافق هسته ای سال۲0۱5 توافق خوبی بوده  است؛ اما هیچ کس 

در خاورمیانه این را باور نمی کند... .
بایدن شاید شعار خود را »بازگشت دیپلماسی« انتخاب کرده باشد؛ اما با همین 
شعار متحدانش در منطقه را از دست داده است. سعودی ها همچنان از کاریکاتورهایی 
که در دهه ۷0 میالدی در رسانه های آمریکایی منتشر می شد و به صورت نژادپرستانه 
آنها را به  دلیل تحریم نفتی غرب مورد هجوم قرار می داد، انتقاد دارند. البته این به معنا 
نیست که ایاالت متحده نیز از عربستان  سعودی گالیه ای ندارد؛ به ویژه در خصوص 
حوادث ۱۱ سپتامبر. اما سیاست بایدن در منطقه هر چه که باشد، بیشتر به سمت تداوم 

خصومت های بین دو کشور می رود تا حل مشکالت واقعی.
بایدن امروز به دنبال در آغوش کشیدن دوباره عربستان سعودی است؛ زیرا افزایش 
قیمت حامل های انرژی در آمریکا فشــار داخلی را بــر او و دولتش وارد می کند. او 
تمام بار کاهش قیمت انــرژی در دنیا و به خصوص در آمریکا را می خواهد بر دوش 
سعودی ها بیندازد و با این سفر از بن سلمان حمایت کند تا او را مسئول اصلی قیمت 
نفــت در جهان اعالم کند. بااین حال، واقعیت چیز دیگری اســت و افزایش قیمت 
حامل هــای انرژی در آمریکا بیشــتر از اینکه بر دوش ریاض باشــد یا مالیات های 
فزاینده پوتین بر اروپا آن را هدایت کند، در دســت دولت بایدن است. دولت بایدن 
با سیاست های غیرســازنده در حوزه انرژی و عدم تمایلش برای مقابله با جان کری 
و سیاســت های تغییرات آب وهوایی، باعث افزایش قیمت انرژی در آمریکا شــده 
 اســت. در گذشته رهبران ســعودی ممکن بود در برابر آمریکایی ها زانو بزنند؛ زیرا 
می دانســتند که این اتحاد دو طرفه است. حاال بایدن در حالی به منطقه سفر می کند 
که سعودی ها به خوبی می دانند قرار است از آنها استفاده شود و در عین  حال انتقادات 
در حوزه مسائل حقوق  بشــری یا جنگ یمن و مسائل دیگر همچنان در خط روابط 
دو کشــور ادامه داشته باشد. موضوع این است که سعودی ها دیگر هیچ گاه به آمریکا 
 تنها با انتخابات سال ۲0۲4 و روی کار آمدن 

ً
اعتماد نخواهند کرد و این مسئله احتماال

شخصی، مانند ترامپ تغییر خواهد یافت. 

برای واشنگتن که بیشتر از هر چیز به دنبال به دست آوردن متحد برای مقابله با روسیه 
اســت، روابطش با عربستان، متحدان این کشور در منطقه و کل کشورهای منطقه 
غرب آسیا، به شدت دلسردکننده است. مهم ترین عامل در این سردی روابط، خروج 
آمریکا از منطقه، همراهی نکردن آنها با ایاالت متحده در منزوی کردن روسیه و در 

عین حال نوع برخورد ایاالت متحده با منافع این کشورها در منطقه است. 
عربستان و سایر کشورهای عرب منطقه غرب آسیا تاکنون راضی نشده اند اقدامی 
علیه روســیه انجام داده یا حتی جنگ اوکراین را محکوم کنند. روسیه شاید برای 
آمریکا تنها در مســئله اوکراین اهمیت داشته باشد؛ اما برای کشورهای منطقه و به 
ویژه رژیم صهیونیستی، اهمیت آن در ورودش به سوریه است. مسکو نیز به اهمیت 
ایــن موضوع پی برده و یکی از راه هایی که از طریــق آن قصد دارد قدرت خود در 
دخالت در امور منطقه غرب آسیا را به نمایش بگذارد، حضور پررنگ و تأثیرگذار 
در مسئله سوریه است. مسکو با این حال در این پرونده به شدت از صهیونیست ها 
عصبانی اســت و انتظار دارد فعالیت های نظامی رژیم صهیونیســتی در سوریه به 
ســرعت پایان یابد تا بتوان به دنبال آرامش و ثبات در این کشور بود؛ اما مسئوالن 
رژیم تاکنون پاســخی به درخواست های کرملین نداده و در عین حال به مخالفت 

خود با جنگ اوکراین نیز ادامه می دهند.
رسانه های آمریکایی معتقدند، فعالیت های روز افزون روسیه در منطقه غرب آسیا 
و تکیه  بر شراکتش با ایران و چین در منطقه، برای قدرت مندتر کردن همکاری های 
سه جانبه است. با این حال، کرملین به اعراب منطقه نیز نیاز دارد، اما روابط خوب 
آنها با غرب و سیاســت های مبتنی بر آن، روســیه را از اتحاد نزدیک با اعراب دور 
می کند. به همین ترتیب، به نظر می رســد تالش روسیه برای نزدیک شدن به ایران و 
حتی ترکیه اعالم هشداری برای کشورهای عرب منطقه باشد که در عرصه انتخاب 

بین غرب و شرق بدانند به چه قدرتی می توانند بیشتر اعتماد کنند. 
عربســتان و ســایر کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز به ظاهر به خوبی 
ایــن پیام را دریافت کرده اند و به همین دلیل اســت که در نوع روابط خود با آمریکا 
محافظه کاری شدیدی دارند. آنها اگر قرار باشد در وضعیت سیاسی جدید منطقه به 
انتخاب بین دو دسته بندی جدید روسیه ـ چین و آمریکا دست بزنند، در نهایت باید 
ببینند کدام ستون می تواند منافع آنها را بهتر تضمین کند. خروج آمریکا از منطقه و 
اهمیت ندادن به بسیاری از نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیستی و سران عرب باعث 
شد آنها تمایل بیشتری به شرق داشته باشند. سفر بایدن به سرزمین های اشغالی و 

عربستان و دیدارش با سران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم نشان می دهد 
آمریکا می داند که در صورت کم توجهی به منطقه، نیروهای جایگزین به ســرعت 
قدرت را در دست خواهند گرفت و امنیت انرژی غرب با جدیت بیشتری به خطر 

می افتد. 
با وجود اینکه بایدن ســعی دارد در دیدار با محمد بن ســلمان تیرگی روابط در 
گذشــته را جبران کرده و به فکر ایجاد تحولی نوین در روابط دو کشــور باشد؛ اما 
مخالفت های گســترده در داخل آمریکا با این دیــدار و همچنین گفتمان حقوق  
بشری بایدن باعث می شود این دیدار چندان هم مطابق میل دو طرف پیش نرود. از 
هم اکنون رسانه های لیبرال آمریکا نیز همراه با جمهوری خواهان به انتقاد شدید از این 
دیدار دست زده اند و معتقدند ارزش های حقوق بشری و دموکراتیک که بارها دولت 
بایدن بر آنها تأکید کرده، باید در رفتار سیاسی او نیز مشاهده شود و هم اکنون چنین 

چیزی را نمی توان در مقابله با عربستان مشاهده کرد. 
شــاید برخی تالش های بایدن برای کاهش قیمت انرژی از ســوی عربســتان  
ســعودی را اقدامی در راستای منافع ملی آمریکا بدانند؛ اما بی صبری و کم طاقتی 
کشــورهای اروپایی در برابر افزایش قیمت باعث شده  است این سفر پیش  از آنکه 
در راســتای منافع ملی آمریکا باشد، در راســتای کمک کردن به اروپا برای تأمین 
انرژی مورد نیازش از کشــورهای حوزه خلیج فارس باشد. این در شرایطی است 
که این ســؤال به صورت طبیعی مطرح می شود که اگر قرار باشد اروپا منابع انرژی 
خود را به جای روسیه از کشورهای دیگر تأمین کند، چرا ایران باید از این فهرست 
خط بخورد؟ آن  هم در شرایطی که شرایط بهتری برای صادرات نفت، گاز و حتی 

محصوالت پتروشیمی دارد.
با این حال در ماجرای هســته ای، ســردرگمی بین منافع ملــی آمریکا و منافع 
کشورهای منطقه و صهیونیست ها باعث می شود بایدن توانایی کمی برای امتیازدهی 
به ایران داشــته باشد. جمهوری اســالمی پس از تجربه تلخ اجرای برجام بعد از 
ســال ۲0۱5، هم اکنون به دنبال نتایج قابل لمس در مذاکرات وین و بعد از آن دوحه 
اســت. ایران دیگر به یک توافق نوشته  شده که قابلیت اجرایی شدن و تأمین منافع 
ملی را ندارد، رضایت نمی دهد. کشورهای حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی 
به دنبال این هســتند که ایران هیچ نفع اقتصادی از احیای برجام نداشته باشد. گره 
کور مذاکرات هسته ای که باعث متوقف شدن آن در وین و دوحه شد، همین تضاد 
منافع بین آمریکا، اعراب منطقه و رژیم صهیونیســتی است. بایدن با وجود خط و 

نشان کشیدن برای ایران در روزنامه واشنگتن پست، اگر بخواهد بر اساس منافع ملی 
آمریکا ـ و نه منافع ملی کشــورهای منطقه و رژیم صهیونیستی ـ تصمیم بگیرد باید 
در این سفر به تنها چیزی که فکر می کند، احیای برجام و تأمین کردن خواسته های 
ایران باشد. این در شرایطی است که تمام تبلیغات صورت گرفته در خصوص این 
سفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایران را نشانه رفته  است. تبلیغات در خصوص 
احیای روابط آمریکا و عربستان، روابط بهتر آمریکا با رژیم صهیونیستی و همچنین 
تأمین امنیت انرژی غرب بدون توجه به تولیدات ایران، همه تهدیداتی است که در 

این سفر ایران را نشانه رفته است. 
مسئله توافق های امنیتی و نظامی اعراب با رژیم صهیونیستی نیز یکی از نکات 
مهمی اســت که ایران بارها نســبت  به آن ابراز نگرانی کرده و معتقد است ثبات و 
امنیت منطقه را به هم می ریزد؛ اما نگاهی به گذشــته و تالش های آمریکا در دوران 
ریاســت جمهوری اوباما و ترامپ برای حل وفصل مســئله رژیم صهیونیســتی و 
فلســطین و نزدیک کردن اعراب به یکدیگر و به رژیم صهیونیستی نشان می دهد، 
تالش های چند دهه ای همچنان ناموفق بوده و هم اکنون نیز امید زیادی نمی رود که 
همکاری های امنیتی و نظامی بتواند به نتیجه برسد. جدای از بی اعتمادی های شدید 
بین اعراب منطقه و رژیم صهیونیستی، بی اعتمادی بین سران کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس به یکدیگر نیز مانع جدی برای به اشتراک گذاشتن اخبار و اطالعات 

امنیتی و نظامی بین آنهاست. 
در هر صورت ســروصدای ایجاد شــده برای این ســفر که بیشتر معطوف به 
شکســت های بایدن در عرصه سیاست داخلی و کنترل قیمت ها در ایاالت  متحده 
است، بیشتر جنبه تبلیغاتی و مطبوعاتی دارد و در عرصه اجرا نمی تواند تغییری در 
نظم و امنیت منطقه  داشته باشد. الگوریتم های جدید در خصوص ایجاد تغییرات در 
ژئوپلیتیک و نظم منطقه ای نشان می دهد این تغییرات در حال اجرایی شدن است؛ 
اما نه آن طور که ایاالت متحده می خواهد؛ این مســئله به  معنای آن است که تغییر 
موازنه قدرت و امنیت منطقه نه در ائتالف اعراب و رژیم صهیونیستی، بلکه با فعال 
شدن دیپلماسی منطقه ای ایران و نزدیک شدن بیشتر محور ایران، چین و روسیه به 
یکدیگر شکل می گیرد؛ بنابراین به نظر می رسد اقدام بایدن در سفر به منطقه و دیدار 
با رهبران کشورهای به ظاهر متحد آمریکا بیشتر از اینکه اقدامی کنشی در شکل دهی 
به نظم جدید منطقه ای باشد، واکنشی در برابر تغییراتی است که به صورت ناخودآگاه 

و طبیعی در منطقه از سوی ایران و روسیه در حال شکل گیری است.

آیا بایدن می تواند نظم جدیدی  ایجاد کند؟

چرا سفر بایدن به خاورمیانه  محکوم به شکست است؟

در آغوش قاتل

واشنگتن  پست:   این نشریه ضمن انتقاد از سفر اخیر بایدن به 

خاورمیانه، دیدار با پادشاه عربستان را باعث از بین رفتن اقتدار 

اخالقی آمریکا دانســت. »فرد رایان« ناشــر واشنگتن پست 

ضمن انتقاد از ســفر اخیر بایدن به خاورمیانــه، دیدار وی با 

محمدبن ســلمان، پادشاه عربســتان را محکوم کرد و آن را 

موجب از بیــن رفتن اقتدار اخالقی آمریکا دانســت. بایدن 

پیش از این در رقابت های انتخاباتی، نقش محمد بن ســلمان 

در صدور دستور قتل »جمال خاشقچی« مقاله نویس برجسته 

واشنگتن پســت در کنسولگری عربســتان در ترکیه در سال 

2018 را به شــدت محکوم کرده و بن ســلمان را پادشاهی 

منفور خوانده بود. رایان در محکومیت سفر بایدن به عربستان 

اظهار کرد، بایدن قصد دارد با ســفر به جده بار دیگر دســت 

خود را به سوی پادشــاه منفور خونخوار سعودی دراز کند. 

بایدن این موضوع را فراموش کرده، امــا او بار دیگر به آرای 

ما نیاز دارد.وی خاطرنشــان کرد، رئیس جمهور سفر خود را 

اقدامی ضروری برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه 

و بازداشــتن از تهاجمات روســیه و چین می داند؛ اما بایدن 

باید بداند دیدار با بن سلمان، دقیقا آنچه را که رهبر عربستان 

طی سه سال کمپین تبلیغاتی به دنبال آن بوده است، به دست 

می آورد.رایان همچنین تأکید کرد، دیدار بایدن با بن سلمان این 

پیام را به جهان ارسال می کند که ارزشی که دولت آمریکا برای 

موضوع حقوق بشر قایل بود، قابل مذاکره است و آمریکا اگر 

منافع خود را در خطر ببیند، به دنبال راه دیگری خواهد بود.

دست به دامن متحد روسیه

وال اســتریت ژورنال:  مقامات ســعودی گفتند زمانی جو 

بایدن آماده سفر به عربستان سعودی می شود که  این کشور 

غول نفتی، بیش از پیش به روسیه نزدیک شده است و هیچ 

برنامه ای برای جدا شــدن از مســکو یا کمک به واشنگتن 

برای ارسال بیشــتر نفت خام ندارد. روزنامه »وال استریت 

ژورنال« در مقاله ای نوشت، شــراکت پررونق میان روسیه 

و ســعودی ها که در ظرفیت تولیدات عظیم نفتی آنها ریشه 

دارد، برنامه های نفتی میان واشــنگتن و ریاض را که حدود 

نیم قرن طول کشــیده و پایه و مرکز نظم جهانی پسا  جنگ 

جهانی دوم بوده، وارونه کرده است. در راستای حمله روسیه 

به اوکراین، سعودی ها درخواست های واشنگتن را مبنی بر 

صادرات بیشتر نفت برای کاهش قیمت های جهانی نادیده 

گرفتند؛ به این ترتیب در ماه مارس قیمت هر بشکه نفت به 

140 دالر رسید و از اواخر ماه فوریه اغلب باالی 100 دالر 

ثابت مانده اســت. مقامات آمریکایی گفته اند، جو بایدن،  

رئیس جمهوری آمریکا مصمم است تا طی  این سفر، موضع 

عربستان سعودی را نسبت به روسیه بررسی کند. عربستان 

ســعودی یک متحد نزدیک واشنگتن به شــمار می آمد و 

مکانی برای سربازان آمریکایی در جنگ خلیج فارس در سال 

1۹۹1 بود؛ امــا هنگامی که باراک اوباما، رئیس جمهوری 

پیشین آمریکا در سال 2015 به سمت توافق هسته ای با  ایران 

پیش رفت، روابط میان عربستان سعودی و  ایاالت متحده 

سرد شد.

  بازگشت با دستان خالی  

رأی الیوم:  یک روزنامه عربی در گزارشــی تحلیلی نوشت، 

رئیس جمهور آمریــکا که خود را متعهد بــه تأمین امنیت 

اسرائیل در منطقه می داند با مشکالت زیادی رو به روست. 

روزنامــه »رأی الیوم« در گزارشــی به قلم »بســام روبین« 

سرتیپ بازنشسته اردنی نوشت: »آمریکا خود را متعهد به 

تأمین امنیت اســرائیل دانسته و  این موضوع را بارها از فراز 

سرزمین های عربی اعالم کرده است تا جایی که کاخ سفید 

به مردم آن کشورها یا دولت های آنها توجهی نکرده که انگار 

 این ملت برده آمریکا هستند. سران آمریکا هر از گاهی برای 

تقدیم هدایایی به رژیم اسرائیل که متعلق به خودشان نیست، 

رقابت می کنند تا وفاداری خود را به این رژیم نشان دهند.« 

اســرائیل یک دشــمن تاریخی برای امت اسالمی است و 

کشــورهای عربی در پیوستن به ائتالفی که رژیم اسرائیل در 

آن حضور دارد، سودی نخواهند برد. عوامل موفقیت این 

ائتالف تعیین کردن مأموریت و توافق بر سر آن است و توافق 

کشورهای عربی با رژیم اسرائیل در این دو مورد امری دشوار 

است، به ویژه  اینکه اخیرا و پس از افشای وزن واقعی آمریکا 

در جهان دالیل شکست آن افزایش یافته است؛ موضوعی 

کــه در صحنه اوکراین و نیز حمــالت دفاعی انصارالله به 

امارات و عربســتان سعودی، آشکار شــد. به این ترتیب 

عربستان سعودی و امارات نمی توانند امنیت ملی و اقتصاد 

خود را برای منافع آمریکا و دفاع از رژیم اســرائیل به خطر 

بیندازند.«

گاف های بی نظیر بایدن!

رئیس جمهور آمریکا در ســفر به سرزمین های اشغالی هم 

مانند تمام روزهای دیگرش در کاخ سفید گاف داد تا سوژه 

خنده کاربران شبکه های اجتماعی شود.

گاف جدید جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا طی بازدید 

از موزه یادفاشیم در قدس اشغالی سوژه کاربران شبکه های 

اجتماعی شده است. بر اساس این گزارش، بایدن در جریان 

بازدید از موزه یادفاشــیم در قدس اشغالی به جای عبارت 

»زنده نگه داشتن وحشــت هولوکاست« به اشتباه گفت: 

»زنده نگه داشتن افتخار هولوکاست« و بالفاصله مجبور 

به اصالح اشتباه خود شد. بایدن به هنگام تلفظ اسم موزه 

یادفاشیم نیز دچار اشتباه شد و گفت: »بار دیگر به سرزمین 

یادشیفا باشیم باز خواهم گشت تا یاد ۶ میلیون یهودی را که 

در کشتاری دسته جمعی به قتل رسیدند، زنده نگه دارم.«

اشــتباهات بایدن موجی از تمســخر را در شــبکه های 

اجتماعی به راه انداخته است. یکی از کاربران توئیتر گفت، 

این مــرد را از میکروفــون دور کنید. او مــا را وارد جنگ 

با اســرائیل خواهد کرد. همچنین یــک کاربر دیگر توئیتر 

هم گفت، بایدن شایســته این منصب نیســت. جو بایدن، 

رئیس جمهوری آمریکا که به تل آویو ســفر کرده است، روز 

چهارشــنبه، 22 تیر ماه، پس از پیاده شــدن از هواپیما نیز 

سؤالی را مطرح کرد که به سرعت به عنوان گاف جدید وی 

در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

در ویدئویی که از این لحظه منتشر شده، بایدن از مسئول 

تشریفات می پرسد: »من اینجا چکار می کنم؟«

شیوه نامه های متناقض

کاخ ســفید در حالی از رعایت شــیوه نامه های کرونایی و 

دســت ندادن جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در ســفر 

منطقه ای خود سخن می گوید که بر اساس گزارش ها، این 

یک تغییر سیاست دولت آمریکا در ارتباط با کروناست؛ زیرا 

بایدن در دو روز گذشته در کاخ سفید به افراد مختلفی دست 

داده است.

»جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی کاخ سفید روز 

چهارشــنبه اعالم کرد، به دلیل نگرانی ها درباره همه گیری 

کرونا، جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور در سفر خود به 

منطقه غرب آسیا به کسی دست نخواهد داد.

ســالیوان پیش از ورود بایدن به تل آویو، که نخســتین 

ایستگاه این سفر است، در هواپیمای ریاست جمهوری ایر 

فورس وان با خبرنگاران درباره این سیاست گفت وگو کرد. 

سالیوان گفت: »ما در حال حاضر در میان همه گیری هستیم 

و به دلیل آن به دنبال افزایش پوشیدن ماسک، کاهش تماس 

و به حداقل رساندن شیوع هستیم.« این درحالی است که 

بایدن هنگام پیاده شدن از هواپیمای ایر فورس وان در تل آویو 

مورد استقبال چند مقام رژیم صهیونیستی قرار گرفت. وی 

با هیچ یک از آنها دســت نداد و در مقابل دســت مشــت 

کرده خود را به دســت آنهــا زد و درحالی که چند کلمه ای 

با آنها صحبت می کرد، دســت خود را روی شانه مقامات 

صهیونیستی گذاشت. فاکس نیوز نوشــت: »با این حال، 

مدتی بعد، بایدن با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم 

صهیونیستی دیدار کرد و به او دست داد.«

تجمع در اعتراض به بایدن

فلســطینیان تجمعی در غزه در اعتراض به سفر جو بایدن 

به اراضی اشــغالی برگزار کردند و این کشــور را شریک و 

مسئول جنایت های رژیم صهیونیستی دانستند. گروه های 

فلسطینی مخالفت خود با ســفر »جو بایدن« به فلسطین 

اشغالی را اعالم کردند و خواستار تشکیل کمپین مردمی در 

رد این سفر شدند. گروه های فلسطینی همچنین خواستار 

رسیدگی عادالنه به پرونده ترور »شیرین ابوعاقله« خبرنگار 

شبکه »الجزیره« شدند. در همین راستا، هم زمان با سفر جو 

بایدن به منطقه، انجمن رسانه  ای فلسطین در مرکز شهر غزه 

با برپایی تجمعی خواستار موضعی عادالنه برای پرونده ترور 

شیرین ابوعاقله شد و اعالم کرد، سازمان های بین المللی و 

حقوقی باید بــه دلیل ترور این روزنامه نگار موضعی عملی 

در خصوص حــذف کردن رژیم صهیونیســتی از محافل 

رسانه ای و بین المللی اتخاذ کند. »محمد ابوقمر« دبیرکل 

این انجمن اعالم کرد، ایاالت متحده آمریکا در قبال آنچه 

رژیم صهیونیســتی علیه اصحاب و متخصصان رســانه 

مرتکب می شود، شریک است. سفر جو بایدن به منطقه از 

سوی بسیاری از گروه های اصلی فلسطینی رد شد. »حازم 

قاسم« سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس اعالم 

کرد: »ســفر جو بایدن به منطقه که به ضرر آرمان فلسطین 

است، منافع اســرائیل را تأمین می کند.« وی همچنین در 

صفحه توئیتر خود نوشت، جو بایدن در ابتدای سفرش به 

منطقه با اعالم اینکه یک صهیونیست است، خود را رسوا 

کرده است.

من اینجا چکار می کنم؟
نگاهی به حاشیه های  سفر رئیس کاخ سفید به منطقه

  بازگشت با دستان خالی  
بازتاب های رسانه ای سفر بایدن به  غرب آسیا
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گروه اقتصاد
صبح صادق

 پیامدهای
 کسری بودجه

 بیشــترین نمود وابستگی به درآمدهای 
نفتی بودجه دولت است؛ به گونه ای که 
اگر بتوان بودجــه را از درآمدهای نفتی 
بی نیاز کرد، می تــوان ادعا کرد اقتصاد 
کشور بدون نیاز به درآمدهای نفتی اداره 
می شــود. بودجه هایی کــه در مجلس 
به تصویب می رســد، با وجود این ادعا 
که کســری ندارد، با توجــه به ماهیت 
درآمدهای نفتی و وابســتگی بودجه به 
درآمدهای نفتی همواره با کسری مواجه 
اســت. در این زمینــه چالش هایی که 
ممکن است دولت با آنها مواجه شود، 

می توانند به صورت زیر باشند:
1ـ دولت مجبور خواهد شد بخشی 
از این کسری را به صورت استقراض از 
بانک مرکزی جبران کند که این موضوع 
سبب افزایش شدید نقدینگی و شروع 

موج جدید تورمی خواهد بود.
از  برخــی  تأمیــن  در  دولــت  ۲ـ 
هزینه های اصلی خود با مشکل مواجه 
شــده و لذا در ابتدا کلیــه بودجه های 
عمرانــی را قطع کرده و ســپس برخی 
دیگر از ارقام هزینه ای جاری را به شدت 
کاهش خواهد داد. در این قسمت حتی 
ممکن است مواردی چون افزایش های 
سنواتی کارکنان، پرداخت دیون دولت 
به پیمانکاران، حق غذا، حق رفت و آمد، 
غذای گرمی که در برخی سازمان ها به 
کارکنان داده می شــود، هزینه های آب، 
برق و گاز و... دستخوش تغییراتی شوند 
تا کســری به وجود آمده تا حد ممکن 

برای دولت قابل تحمل شود.
3ـ کاهش شدید درآمدهای دولت، 
خریدهای دولت را از کاالها و خدمات 
کاهش خواهد داد و لذا این موضوع یک 
انقباض شــدید در تقاضای کل ایجاد 
کــرده و بخش بزرگی از فروشــندگان 
کاالها و خدمات به دولت، امکان فروش 
محصوالت خود را نخواهند داشــت. 
این کاهش شــدید تقاضای کل، هم از 
درآمدشــان  که  کارکنان دولت  جانب 
کاهــش یافته، هــم از جانب دولت که 
خریدهایش را به شــدت کاهش داده و 
هم از جانب کارکنان و تولیدکنندگانی 
که محصوالت شــان خریداری نشده و 
نتوانسته اند کارکنان شــان را نگهداری 
کننــد، موجی از بیــکاری و رکود را به 

وجود خواهد آورد.
۴ـ در چنیــن وضعیتــی و با حجم 
نقدینگی موجود، کشور با میزان کاالی 
کمتری در بــازار همــراه خواهد بود. 
هر چند به صورت معمول در شــرایط 
این گونه، ســرعت گردش پول کاهش 
خواهد یافت و می تواند ســرعت تولید 
و گســترش نقدینگی را تحــت تأثیر 
قرار دهد، ولــی موج افزایش نقدینگی 
با کســری بودجه پولی شده، می تواند 
حداقل میزان نقدینگــی را اگر افزایش 
نداشته باشد، در حد کنونی نگه دارد یا 
از سرعت افزایش شدید آن کم کند. در 
این صورت میزان کاالهای کمتر، باید با 
همین نقدینگی معامله شوند. این یعنی 
به صورت یک نیروی خاموش در کنار 
کاهش معامالت در اقتصاد، شاهد یک 
افزایش قیمت در کاالهای معامله شده 
خواهیم بود. ایــن پدیده، یعنی کاهش 
تعــداد و حجم کاالیــی معامالت در 
کنار افزایــش حجم پولی معامالت در 
اقتصاد، رکود تورمی نام دارد. بنابراین 
با این وضعیت پیش بینی می شود اقتصاد 

وارد فضای رکود تورمی جدید شود.

بازار

یادداشت 

افت قــدرت خرید در کشــور باید از طریــق افزایش تولید و 
تحریک طرف عرضه و اصالحات در اقتصاد ملی، به ویژه توجه 
به بخش واقعی اقتصاد چاره جویی شود و صرف افزایش حقوق 
به واســطه کاهش قدرت خرید، اقتصــاد را در دور باطل قرار 
می دهد؛ زیرا دچار کسری های عظیم بودجه می شویم که به نوبه 
خود تورم زاســت و سپس در نقطه باالتری از تورم می ایستیم. 
پس اولویت ما باید اتخاذ تدابیری در سیاست های کالن باشد 
که ناظر به محدود کردن تورم است. با سیاست های پولی غیر 
تولید محور، اقتصاد ایران راه به جایی نمی برد و تورم باال کلیه 

طرح ها و برنامه ها را مختل می کند.

 محدود کردن تورم
منهای نفت

به گزارش »رویتــرز«، ارزش دالر در بازار جهانی در باالترین 
ســطح خود در ۲0 ســال گذشته قرار داشــته و یورو هم فقط 
یک قدم تا برابر شــدن با دالر فاصله دارد. دلیل افزایش ارزش 
دالر در معامالت هفته گذشته انتظار بازار برای اتخاذ رویکرد 
جدی تر بانک مرکزی آمریکا به منظور باال بردن نرخ بهره بود. 
شاخص ارزش دالر در معامالت امروز در برابر شش ارز دیگر 
0/۲۵ درصد رشــد کرد و به 108/۴3 واحد رســید. بیشترین 
رشــد ارزش دالر در برابر یورو بوده و ارزش یورو به 1/0006 
دالر رســید که کمترین میزان از دسامبر سال ۲00۲ تاکنون به 

شمار می رود. 

 یورو برابر دالر
شاخص

»پروانــه تردد« برگه ای اســت که ســازمان راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای برابر قانون تردد وســایط نقلیه خارجی 
از قلمرو جمهوری اســالمی ایران صــادر می کند و در آن 
مشــخصات عملیات حمل ونقل و وسایل نقلیه خارجی، 
اعم از نام مرز ورودی و خروجی، طول و مســیر تردد، زمان 
سفر و مدت زمان مجاز رانندگی برای هر راننده و... وسیله 
نقلیه خارجی تعیین می شود. این پروانه را نمایندگی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جــاده ای در پایانه های مرزی صادر 
 می کند و هنگام ورود، به رانندگان وسایل نقلیه خارجی داده 

می شود.

 پروانه تردد
افزوده

نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: »از جمله اقدامات ضروری 
در مناطــق آزاد، هموار شــدن ســرمایه گذاری 
برای تولید اســت؛ چرا که حمایــت از تولید به 
کاهش هزینه های تولیدی برای فعاالن اقتصادی 
می انجامد. از طرفی ارائه مشــوق های قانونی راه 
مطمئنی برای رونق تولید در مناطق آزاد تجاری 

به شمار می رود.«
احمد رســولی نژاد، نماینده مجلس و نایب 
رئیــس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس در 
گفت وگو با »صبح صــادق« درباره تغییر نگاه به 
مناطق آزاد و بازگشت به اهداف اولیه تدوین شده 
برای توسعه مناطق آزاد در راستای افزایش تولید و 
صادرات گفت: »در واقع نظام، دولت و مجلس 
تعهداتی به مسائل گوناگون اقتصادی کشور دارند 
که برای انجام درست آنها باید بهترین تدابیر اتخاذ 
شــود. آنچه اهمیت دارد، این اســت که باید در 
عملکرد مناطق آزاد تغییراتی ایجاد شود. با وجود 
اینکه قوانیــن خوبی برای مناطــق آزاد تدوین و 
تصویب شده است؛ اما در سال های گذشته گاهی 
مدیران با تخلف و چشم پوشی نسبت به عمل به 
قانون از اهداف تعریف شده برای مناطق آزاد دور 
شده و این مناطق به سمت و سوی دیگری هدایت 
شده اند که با اصل و فلسفه راه اندازی این مناطق 

سازگار نیست.«
وی در این باره ادامه داد: »یکی از اصالحات 
ضروری در مناطق آزاد، تعریف بخشودگی های 
مالیاتی برای کسانی است که از فرصت داده شده 
برای سرمایه گذاری و تولید و صادرات در مناطق 
آزاد به خوبی اســتفاده می کنند، لذا باید راه برای 
کسانی که به تولید ملی و صادرات اعتقاد قلبی و 
عملی دارند، هموار شــده و از این افراد حمایت 

شود.«
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی  خاطر نشان کرد: »بخش مهمی 
 از بخشــودگی های مالیاتی و حمایت های ابالغ 
شده از سوی دولت در مناطق آزاد جنبه حمایت 
از تولیــد و در ازای انجام صادرات اســت؛ چرا 
که رشد تولید داخلی بسیار حائز اهمیت است، 
یعنی حمایــت از تولید داخلی به نوعی حمایت 
از صادرات اســت، این در حالی اســت که در 
عمل طی ســال های گذشــته بیش از ۹0 درصد 
فعالیت های تجاری در مناطق آزاد صرف واردات 

کاال شده است.«
وی در ایــن بــاره توضیــح داد: »مناطق آزاد 
به محلی برای واردات کاال تبدیل شــده است، 
لذا این رویه باید اصالح شــود، چرا که واردات 

کاالهای غیر اساسی که در کشور تولید می شود 
یا حتی تولید نمی شــود؛ اما با حمایت از تولید 
داخلی، امکان تولید آن کاال در کشور وجود دارد، 
به نفع کشور نیست. بنابراین انتظار می رود شورای 
عالی مناطق آزاد برای نیل به اهداف مورد نظر در 
مناطق آزاد، افراد خبره و کاردان را به کار بگیرند، 
تا در این بخش اصالحات واقعی صورت بگیرد.«

احمــد رســولی نژاد در ادامــه بحث خاطر 
نشــان کرد: »با توجه به اینکــه بخش عمده ای 
از مناطــق آزاد کشــور، مناطق مرزی به شــمار 
می روند که در کنار ســواحل قرار دارند، باید از 
ابزارهای گوناگونی مانند تشویق سرمایه گذاران به 
سرمایه گذاری در این مناطق با استفاده از ابزارهای 
مالیاتی بهره ببریم و این مســائل را در دستور کار 
 برای کار و 

ً
قرار دهیم، یعنی برای افرادی که واقعا

تولید و سرمایه گذاری در بخش صادرات وارد این 
حوزه و فضای کاری می شــوند، باید از ابزارهای 

تشویقی استفاده کنیم.«
وی در این باره بیان داشت: »بنده بر این باورم 
که امر سرمایه گذاری در مناطق آزاد باید تصحیح 
شود؛ یعنی باید ســازوکاری را ایجاد کنیم که از 
تمام سرمایه گذاران به اشکال مختلف در مناطق 
آزاد حمایت شــود، ضمن اینکه از کســانی که 
سالیان ســال در مناطق آزاد برای تولید و توسعه 
صادرات سرمایه گذاری کرده اند و با وجود شرایط 
سخت اقتصادی موجود همچنان پای کار مانده اند 

نیز باید حمایت های مضاعفی به عمل بیاوریم.«
این نماینده مجلــس در خصوص حمایت از 
 مجلس و 

ً
صنایع به صبح صادق گفــت: »قطعا

کمیسیون صنعت از توسعه بخش صنعتی کشور 
به شکل ویژه ای حمایت می کنند؛ چرا که حمایت 
از صنعت می تواند به رشــد تولید منتهی شود و 
رشــد صنعت به ایجاد اشــتغال کمک می کند. 
حمایت از صنعت بــرای تولید در مناطق آزاد به 
رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در بخش 

صنعت کمک بســیاری می کند. در این موضوع 
شــکی وجود ندارد که در ســال های آینده نتیجه 

حمایت از صنعت را خواهیم دید.«
وی در ادامه با اشــاره به نقش اصحاب رسانه 
در این موضوع، خاطرنشان کرد: »اصحاب رسانه 
نقش مهمی  در این موضــوع دارند؛ چرا که این 
فرهنگ باید در بین مردم و جوانان نهادینه شــود 
که برای شاغل شــدن و کار پیدا کردن نباید فقط 
به دنبال استخدام در بخش دولتی باشند؛ چرا که 
عمده مراجعات ما اصرار بر استخدام در بخش 
 دولت برای اســتخدام با 

ً
دولتی اســت و طبیعتا

محدودیت هایی روبه روست و دست دولت برای 
این موضوع باز نیســت. ضمن اینکه خود ما نیز 
نباید به دنبال بزرگ تر کردن بخش دولتی باشیم، 
بلکه برای کمک به توسعه اقتصادی در بخش های 
مختلف اقتصاد باید به کوچک شــدن و چابک 
شدن دولت با جذب افراد متقاضی کار در مشاغل 

غیر دولتی کمک کنیم.«
وی در ایــن بــاره تصریح کرد: »بی شــک، 
حمایــت از تولید و صادراتی کــه در مناطق آزاد 
اتفاق می افتــد کمک قابل توجهــی به موضوع 
اشتغال آفرینی و خارج شدن انباشت نیروی انسانی 
منتظر استخدام های دولتی خواهد کرد. اگر دولت 
از صنایع کشور حمایت کند و زمینه های الزم را 
برای توسعه صنایع فراهم آورد، از طرفی وزارت 
خارجه رایزنی های الزم را با ســایر وزارتخانه ها 
برای واردات فناوری های مورد نیز صنایع انجام 
دهد و از ابزارهای تشویقی برای سرمایه گذاری در 
بخش صنعت و صادرات در مناطق آزاد استفاده 
کند، زمینه برای ایجاد اشتغال و توسعه تولید نیز 

فراهم خواهد شد.«
رســولی نژاد دربــاره چگونگــی حمایت از 
صنعت برای رشــد بیشــتر تولید توضیح داد: 
»دولــت بایــد زیرســاخت های الزم را برای 
فعالیت های صنعتی و تجاری با مناســب ترین 

قیمت هــا فراهم کنــد تا صنایــع بتوانند پس از 
مدتی بدون حمایت دولت بودجه خود را تأمین 
کنند و به درآمدهای صادراتی برســند. از سوی 
دیگر، برای رسیدن به رشد اقتصادی، این مسئله 
مهم است که شــهرک های صنعتی نباید دنبال 
سودجویی باشــند. در واقع باید ما حداقل هزینه 
را برای سرمایه گذاری ایجاد کنیم و حداکثر منافع 
را از تولیــد ببریم؛ اما عمــال می بینیم در بخش 
صنعت، کشاورزی و دامداری مشکالت بسیار 
زیادی پیش روی تولیدکننده قــرار دارد، همین 
موضوع مانع سرمایه گذاری در تولید می شود که 
به صادرات نیز منتهی نمی شود. با وجود تأکیدات 
رهبر معظم انقالب، متأســفانه بخشــنامه های 
دولتی دســت اندازهای زیادی در مسیر راه تولید 
قــرار داده اند؛ بنابرایــن انتظار مــی رود دولت 
سیزدهم به صورت عملی از تولید حمایت کند 
و حمایت ها در حد حمایت های دستوری صرف 
یا بنری و تابلویی نباشد.« وی ادامه داد: »به حتم 
دولت سیزدهم یک دولت انقالبی است و ما باور 
داریم دولت هدفی جز توسعه تولید و صادرات، 
حمایت از تولیدکننده و ســرمایه گذار در سراسر 
کشــور و در مناطــق آزاد برای رشــد اقتصادی 
ندارد، اما در مسیر مسائل اقتصادی کشور و اتخاذ 
بهترین تصمیمات برای اقتصاد که با سرنوشت 
رشــد اقتصادی کشور مرتبط است، باید مراقب 
جریان نفوذ و آدم های فاسدی باشیم که به دنبال 
تخریب و اجرا نشــدن قوانین و مصوبات خوب 

هستند تا دولت کارآیی الزم را از دست بدهد.«
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار 
کرد: »از جمله اقدامات ضروری در مناطق آزاد، 
هموار شدن سرمایه گذاری برای تولید است. باز 
هم بر این موضوع تأکیــد می کنم که حمایت از 
تولید به کاهش هزینه هــای تولیدی برای فعاالن 
اقتصادی می انجامد. از طرفی مشوق های قانونی 
راه مطمئنــی بــرای رونق تولیــد در مناطق آزاد 
تجاری به شــمار می روند. از ظرفیت مناطق آزاد 
تجاری باید کمال اســتفاده برده شود؛ حاال این 
موضوع ممکن است نیازمند اعطای مشوق های 
معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، 
یا معافیت های گمرکی برای تشویق به صادرات 
 تمام آنها منجر به افزایش 

ً
بیشتر و... باشد که طبیعتا

کیفیت کاالهای ایرانی خواهد شد.«
وی در پایان این گفت وگو خاطر نشان کرد: »به 
این دلیل وجود حمایت های دولتی از تولید مهم 
است که بعد از توانمندسازی واحدهای صنعتی 
و تولیدی در مناطق آزاد دولت به تدریج با کاهش 
حمایت هــا می تواند از این موضــوع برای خود 
درآمدزایی داشته باشد؛ ضمن اینکه با صادرات، 
 
ً
درآمدزایی کلی برای کشور ایجاد می شود که قطعا

قابل توجه است.«

تولید برای   سرمایه گذاری 
 اولویت مناطق آزاد

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با صبح صادق

 ساحل عباسی
خبرنگار



آیت الله ســیدعلی قاضی طباطبایی: آیت اللــه نجابت نقل می کند، 
وقتی که بنده مشرف شدم خدمت آیت الله سیدعلی قاضی فرمودند: 
»هر حقی که هر کس بر گردن تــو دارد، باید ادا کنی.« عرض کردم: 
»مدتی قبل در بین شاگردهایم که نزد بنده درس طلبگی می خواندند، 
یکی خوب درس نمی خواند. بنده ایشــان را تنبیه کــردم. اذن از ولی 
او هم داشــتم در تربیت. در ضمن این جا هم نیســت که از او طلب 
رضایت کنم.« می فرمودند: »هیچ راهی نداری، باید پیدایش کنی. « 
آقای قاضی فرمودند: »هر حقی که بر گردنت باشــد تا ادا نکنی باب  
رحمت خداوند گشوده نمی شود، چرا که روحانیت حضرت احدیت 

رضایت خود را در راضی شدن مردم قرار داده است.«

 یاران اهل  بیت)ع( که در طول تاریخ نام شان همیشه 
ماندگار ماند و به ســتاره های آســمان اسالم تبدیل 
شدند، ویژگی هایی داشــتند که ایشان را از دیگران 
تمیز می داد. یکــی از مهم تریــن ویژگی های آنان 
»حق طلبی« و »حق گویی« بود. آنان وجود خود را 
از هر غیرحقی پاک کرده و دل خود را محل تجمیع 
حقایق الهی، دینی و اخالقی قرار داده بودند. انسان 
 حق طلب است؛ بنابراین با کمال طلبی که در 

ً
فطرتا

وجود خود می بیند، همیشه می خواهد در دایره حق 
باشــد. در توضیح معنا و مفهوم حق گفته اند: »حق 
به معنای ثابت بودن برای همیشــه و در مقابل باطل 
اســت.« همچنین گفته اند: »حق نقیض باطل بوده 
و آن کار محقق و ثابت اســت.«)ابن منظور( و نیز: 
»اصل واحد در ماده حق، ثبوت و پابرجایی همراه 
با مطابق واقع بودن است، این قید در مفهوم تمامی 
مصادیق آن در نظر گرفته شده است.«)مصطفوی( 
« به معنــای ـ ثابت گردید ـ آمده  در قــرآن هم »َحقَّ
اســت.)قصص/63( عالمه طباطبایــی می گوید: 
»حیــات اخروی را حق و زندگی دنیا با همه زرق و 
برقش که انســان ها آنها را مال خود می پندارند و به 

طلب آن می دوندـ  که یا مال است یا جاه یا امثال آن ـ 
باطل دانســته اند. خداوند ذات متعالی خود را حق 
و ســایر اسبابی که انسان ها فریب آن  را می خورند و 
به جای تمایل به  خدا به آنها میل پیدا می کنند، باطل 
خوانده است.«)المیزان، ج1۴، ص۲6۲( بنابراین 
باید کســانی که در دنیا تالش کرده اند امور ثابت را 
که به ذات پروردگار عالم متصل اســت بشناسند، 

»حق طلب« بدانیم. 
در میان یاران با وفــای اهل بیت)ع( این ویژگی 
مشترک است. آنها حق دوست و حق طلب بودند و 
برای رسیدن به حق از خود می گذشتند و وجودشان 
را وقف دانســتن حق و رفتن به ســمت انسان های 
حقیقت گو می کردند. در میان یاران اهل  بیت)ع(، 
بــه ویژه امیرالمؤمنیــن علی)ع( نــام »میثم تّمار« 
به دلیل همین خصوصیت، چشم ها را به خود خیره 
می کند. میثم که یک ایرانی ســاکن نهروان شرقی و 
م از کردهای ایرانی بود، در مدائن به 

ّ
به  احتمال مسل

اسارت مسلمانان درآمد و به کوفه منتقل شد. او در 
بازار برده فروشان فروخته شد و سال ها غالم یک زن 
از طایفه بنی اسد بود. علی)ع( در اولین دیداری که 
با میثم داشــت، او را خرید و آزاد کرد. هنگامی که 
نامش را پرســید، میثم عرض کرد: »نام من، سالم 
اســت.« امام)ع( فرمود: »پیامبر خدا)ص( به من 
اطالع داد که پدرت تو را میثم نامیده اســت.« میثم 
گفت: »خدا و پیامبرش صادق است و امیرمؤمنان 

راســت می فرماید، به خدا قســم نام من میثم بوده 
است.«! سپس امام فرمود: »به نام اصلی خود بازگرد 
که پیامبر خــدا)ص( هم تو را به ایــن نام نامید.« 
به همین خاطر نام او را میثم و کنیه اش را ابوسالم قرار 
داد و چون همانند پدرش در کار فروش خرما بود، او 

را به نام »میثم تمار« شناختند. 
همان طور که گفته شــد ویژگی یــاران ائمه)ع( 
حق طلبی بود و میثم تمار به واســطه همین ویژگی 
از علی)ع( جدا نشــد و مانند پروانــه ای گرداگرد 
خورشــید فروزنده علم و اخالق می چرخید. میثم 
را یکی از خبره ترین مفســران قرآن و ناشران علمی 
الهی و اهل  بیتی دانســته اند تــا جایی که ابن عباس 
کــه جزء بزرگ ترین مفســران بــود، در مواجهه با 
میثم احساس نیازمندی به دانش او داشت و نکات 
تفســیری میثم را ثبت و ضبط می کــرد؛ اما برای 
یاران ائمــه)ع( حق طلبی کافی نبود. بلکه ایشــان 
خود را مکلف می دانســتند حقایق را با زبان رسا و 
صدایی بلنــد بازگو کنند. میثم تمار خود را موظف 
می دانســت در هــر محل و مجلســی از علی)ع( 
بگوید. عشــقش به علی)ع( آن قدر خروشان بود که 
نمی توانست از لبریز شدن آن جلوگیری کند و با آنکه 
او را صاحب ســر علی)ع( می دانستند، سخن های 
فراوانی از مجالست و هم نشینی با امام خود، برای 
مردم داشت. فصاحت و قدرت بیان میثم نیز زبان زد 
خاص و عام بود تاجایی که در یک اعتراض جمعی 

به وضعیت اداره کوفه به نزد »ابن  زیاد« رفت و با بیان 
قــوی خود او را محکوم و مجبور به ســکوت کرد. 
میثم همچنین دانای رازها بود، او از بسیاری حوادث 
آینــده و فتنه ها آگاهی داشــت و در صورت لزوم با 
تشخیص ظرفیت افراد، مردم را از آن آگاه می کرد؛ 
از جمله آنکه پس از شــهادت مسلم، در کوفه، ابن 
زیاد حاکم کوفه، میثم، مختار و جمعی از شیعیان را 
دستگیر کرد. میثم به مختار گفت: »تو از زندان رها 
می شوی و به خون خواهی حسین بن علی)ع( قیام 
می کنی. ابن زیاد ما را می کشد و تو نیز او را خواهی 
کشت.« میثم همچنین افرادی را از لحظه شهادت 
امام حسین)ع( آگاه کرد. او شهادت خود و شهادت 
حبیب را پیش گویی کرده بود و وقتی معاویه مرد، این 

میثم بود که خبرش را در کوفه منتشر کرد. 
میثم همانند بسیار از یاران خاص اهل  بیت)ع( نه 
هراسی از مردن داشت و نه ترسی از دشمن. او خود 
را مبلغ دین و معارف اهل  بیت)ع( می دانســت و با 
این کار خود حق طلبان زیادی را با حق داران حقیقی 
عالم آشنا کرد. آشنایی با اساس دین، آشنایی با حق، 
تبلیغ درست و فکر شده دین، رسا گفتن و صبر باال 
در نامالیمات مردم و روزگار، عالمانه رفتار کردن، 
شیوا و جذاب سخن گفتن، مهربان و با محبت بودن 
در تبلیغ دین و اشاعه فرهنگ علوی از خصوصیات 
ویژه میثم تمار بود که شایستگی یک الگوی تبلیغی 

را دارد.

  حق طلبی  و  حق گویی  
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

امام رضا)ع( می فرمایند: »هر کسی می خواهد 
در همه کره زمین غنی تر باشد، به خدای تعالی 
توکل کند.« »ال مؤثر فی الوجود اال الله«؛ تمام 
قدرت های بشــری زوال پذیرند. گاهی انسان به 
ثروتش تکیه می دهد، آن قدر مال و اموال انباشته 
می کند و از روی غفلــت به فرزندش می گوید: 
»ذخیره کــرده ام!« غافل از اینکه در یک شــب 
تمام این ثروت به باد می رود. گاهی بعضی افراد 
تکیه شان به پست و مقام شان است. غافل از اینکه 

مقام هم در یک لحظه فرو می ریزد... .
حضرت موســی)ع( وقتی به دریا رســید، 
قومش گفتند ما به بن بست رسیده ایم، اگر جلو 
برویم غرق می شویم و اگر برگردیم فرعونیان ما 
ي   ِإَنّ َمِعَي َرِبّ

َّ
ال

َ
را می کشند. موسی)ع( گفت: »ک

 با من است، پس ما را 
ً
َسَیْهِدیِن«؛ رب من تأکیدا

هدایت می کند. حضرت موسی)ع( اول خود را 
دید و بعــد خدا را دید. پیامبر اکرم)ص( در غار 
به مصاحب خودشان فرمودند: »محزون نباش، 
تأکیدا خدا با ماست.« کلیم الله اول خود و بعد 

خدا را دید. حبیب اللــه اول خدا و بعد خود را 
دید؛ لذا کلیم الله وقتی گرفتار می شود، دستش را 
رو به خداوند بلند می کند، خدا را به پیغمبر)ص( 
و آل طاهرینش)ع( قســم می دهــد و خداوند 
حاجات او را می دهد. امتیاز پیامبر اسالم)ص( 
با پیامبران دیگر این بود که پیامبر ما مهد خدای 
تبارک و تعالی بودند. عالمه نهاوندی از علمای 
مشهد در یکی از کتاب های پر بارش می نویسد، 
موســی کلیم)ع( به کوه طور می رفت، در میان 
راه به یک خاکسترنشین برخورد کرد و گفت: به 
کوه طور که رفتی سالم مرا به خدا برسان و بگو 
مرا کمک کند. دوبــاره در راه به مردی ثروتمند 
برخورد کرد و مــرد ثروتمند گفت: اگر به وادی 
طور می روی، به خدا بگو از این ثروت من بگیرد 
و به فقرا بدهد. داده ها و نداده ها علت دارند. اگر 
کسی فقیر اســت، علتی دارد. خداوند با کسی 
پسر خالگی ندارد! شاید او توجهش به خداست 
و تو توجهت به غیر حق است. اگر در زندگی مان 
دقیق شویم، این علت ها را پیدا می کنیم. خطاب 

آمــد به آن مرد فقیر بگو: ســاکت بــاش، بادی 
می فرستم تا خاکســتر زیر پای تو را هم بگیرد 
و بــه آن غنی بگو: تو هم ســاکت باش، هر چه 
دعا کنــی که اموال را از تو بگیرم افزون می کنم. 
موسی کلیم)ع( عرض کرد: خدایا علت این امر 
چیســت؟ خطاب آمد مرد فقیر را پدری غنی و 
ثروتمند بود که در پایان عمر این پسر را صدا زد 
و گفت: پسرم غم روزی نخور، به قدری برایت 
انباشته کرده ام که بچه های تو هم می توانند از آن 
استفاده کنند؛ اما آن مرد ثروتمند را پدری فقیر 
بــود که در پایان عمر پســرش را صدا زد و به او 
گفت: پســرم چیزی برایت ندارم؛ ولی تو را به 

خدای غنی و عادل می ســپارم که او تو را 
کفایت می کند.

 اعتماد به خدا  
   منبر    

 رضایت مردم
سلوک

معنویت کثرت   
راهنما

حجت االسالم یاسر امینیان: امام صادق)ع( می فرماید، در سنین 
نوجوانی، روزی پدرم مرا دید که با جدیت فراوان مشغول طواف 
بودم و عرق می ریختم. در این هنگام پدرم این جمله را فرمودند 
که پســر عزیزم، خداوند اگر بنده اش را دوســت داشته باشد با 
عبادت اندک از او راضی شــده و وی را به بهشــت می برد... . 
حضرت باقر)ع( نفرموده اند کثرت نماز و عبادت مطلوب نیست، 
می خواهند بفرمایند اگر هدف تو از ایــن عبادت های زیاد این 
است که رضایت الهی و بهشت را به دست بیاوری، باید بگویم 
تصورت از خدا اشتباه است. خداوند اگر بنده ای را دوست داشته 

باشد، با همان عبادات اندک، او را به بهشت می برد. 

غیرحقیقی سیادت   
احکام

گفتاری از حجت االسالم سیدحسین هاشمی نژاد

پرســش: کودکی را به فرزندی پذیرفته و نام او را »علی« گذاشته ام و برای 

گرفتن شناســنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم که در آنجا برای فرزند 

خوانده ام لقب سید گذاشتند، ولی من به علت خوف از جدم رسول الله)ص( 

آن را نپذیرفتم و در حال حاضر مردد هســتم بین اینکه فرزندخواندگی آن 

طفل را رد کنم یا اینکه مرتکب معصیت قبول ســیادت کسی شوم که سید 

نیست، کدام  یک از دو راه را انتخاب کنم؟ امیدوارم مرا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ: بر فرزندخواندگی آثار شرعی بنوت مترتب نمی شود و کسی 

هم که از طرف پدر واقعی اش ســید نیســت، آثار و احکام سیادت را 

 عمل بسیار 
ً
ندارد؛ ولی به هر حال نگهداری کودک بی سرپرست شرعا

خوب و پسندیده ای است.                       اجوبةاالستفتائات، س ۱0۱2

قوی ترین استدالل 

نظام عالم از ســوی خداوند بر این اصل بنا 
شده اســت که فقط بافضیلت ترین بندگان 
می توانند مصالح و مفاسد زندگی انسانی را 
تشخیص داده و بدون افراط و تفریط و حتی 
اشتباه به انسان ها برای رفتن به سوی خداوند 
کمک کنند. به عبارتی، کسانی  که نمی توانند 
مصالح خود را تشخیص دهند، نمی توانند 
راهبر انســان های دیگر باشند؟ با قبول این 
اســتدالل باید بافضیلت ترین انســان ها را 
شناسایی کنیم. در هر دین و مکتبی بهترین راه 
شناسایی این افراد مراجعه به کتاب آسمانی 
آن دین و مکتب اســت. در میان مسلمانان، 
مراجعه به قرآن بهترین راه برای شناســایی 
شایستگان است؛ زیرا اســتدالل های قرآن 
مورد توافق فرقه های اســالمی قرار دارد. با 
مراجعه بــه قرآن، درمی یابیــم که اهل بیت 
پیامبر)ص( همان بافضیلت ترین انســان ها 
هستند و فقط ایشان شایســتگی اداره امور 

مسلمانان و ابنای بشر را دارند. 
آیه »مباهله« یکی از قاطع ترین دستورات 
خداونــد در فضیلت اهل بیت)ع( اســت. 
خداوند در این آیه می فرماید: »هرگاه بعد از 
علم و دانشی که به تو رسیده، ]باز[ کسانی 
درباره  مسیح با تو به ســتیز برخیزند، بگو: 
بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما 
نیز فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت 
می کنیم، شما نیز زنان خود را؛ ما از نفوس 
خود دعوت کنیم، شــما نیز از نفوس خود؛ 
آن گاه مباهلــه ]و نفرین[ کنیم و لعنت خدا 
را بر دروغ گویان قرار دهیم.«)آل عمران/61( 
فهم جریان مباهله فقــط با توجه به ترجمه 
آیه و برخی اقوال امکان پذیر نیست. در این 
زمینه باید جمیــع روایات و اقوال را مدنظر 
قرار داد و به  دنبال شــاخصه های مهمی بود 

که در این آیه قصد شده است. 
ماجــرا از این قرار اســت کــه برخی 
علمای مسیحیت نزد پیامبر)ص( آمدند تا 
به ایشان ایمان بیاورند؛ اما در مورد خلقت 
و معجزات حضرت عیسی)ع( به اختالف 
خوردند و توقع داشتند که پیامبر)ص( هم، 
مانند آنها حضرت مسیح)ع( را فرزند خدا 
بداند! پس از آنکه رســول خدا)ص( پاسخ 
آنها را بــا آیات ۵۹ ســوره آل عمران و ۵۴ 
ســوره اعراف در رّد این اعتقاد داد؛ اما آنها 
از قبول اســتدالل ایشان سرباز زدند. سپس 
آیه 61 ســوره آل عمران نازل شد. خداوند 
دســتور داد برای یافتن حق مباهله صورت 
بگیرد. در ایــن آیه، ابتدا بحث بر حق بودن 
 
ً
یا نبودن پیامبر)ص( دیده می شود که مسلما
این آیه به حق بودن ایشــان حکم می کند؛ 
اما در ادامه باید ببینیم چــرا وقتی خداوند 
دســتور داد فرزندان، زنان و نفوس خویش 
را همراه ببرید، پیامبر)ص( حســنین)ع(، 
صدیقه طاهره)س( و امیرالمؤمنین)ع( را با 
خود همراه فرمــود؟ در برخی روایات آمده 
پیامبر اسالم)ص(، حسن)ع(،  است: »... 
حسین)ع(، علی)ع( و فاطمه)س( را خواند 
و حســن)ع( را سمت راستش، حسین)ع( 
را ســمت چپــش، علــی)ع( را روبه روی 
خودش و فاطمه)س( را پشــت سرش قرار 
داد و فرمــود: اینها فرزندان مــا و زنان ما و 
جان های ما هســتند؛ پس هم ســان آنها را 
بیاوریــد.« )بحاراألنوار، ج ۲1، ص 3۴۹، 
اینجا شایســتگی  الکوفی، ص88(  فرات 
همراهان رسول خدا)ص( مورد تأکید قرار 
 کسی در میان مسلمانان 

ً
گرفته است که اوال

 
ً
شایسته تر از همراهان پیامبر)ص( نبود، ثانیا

در میان مسیحیان نیز کسی در این حد نبود؛ 
 به احتمال قوی کسی که کمترین شک 

ً
ثالثا

و تردیدی به حقانیت پیامبر)ص( نداشــت 
هم در میان مســلمانان پیدا نمی شد و این 
بر شایســتگی همراهان  تأکیدی  به تنهایی 

پیامبر)ص( است.
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محمد زارعی
کارشناس علوم دینی
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ملیحهزرینپور
خبرنگار

یکی از مهم ترین دســتاوردهای دولت سیزدهم از 
ابتدای روی کار آمدن تاکنون نقش آفرینی منطقه ای و 
روابط حسنه با کشورهای همسایه بوده است؛ برای 
بررسی این مهم با جعفر قنادباشی، کارشناس غرب 

آسیا گفت وگو داشته ایم.

 BBBB عملکرد دولــت ســیزدهم در ارتباطات  
منطقه ای را چگونه ارزیابی می کنید؟

در دولت سیزدهم راهبردهای بســیار کارآمدی به کار 
گرفته شــد که نتایج آن یکی پس از دیگری و به تدریج 
آشکار خواهد شد. از جمله این راهبردها گسترش روابط 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه و 
همچنین سیاســت افزایش تبــادالت و همکاری های 
اقتصادی و تجاری با این کشــورها بــود، که می تواند 
بسیاری از اهداف و نیازهای ما را بدون نیاز به کشورهای 
خارج از منطقه تأمین کند. از بین 15 کشــوری که با ما 
همسایه هستند، با شش کشور مرز خاکی داریم و با بقیه 
مرز آبی. کشــورهایی که در آن سوی خلیج فارس قرار 
دارند و همچنین کشورهایی که آن سوی دریای خزر قرار 
دارند نیز همســایگان ما تلقی می شوند. هر یک از این 
15 کشوری که همسایه ما هستند، قابلیت های متعددی 
دارند که می توانند در عرصه اقتصادی به صورت مکمل 
با اقتصاد ما عمل کنند، یعنی ما برخی از نیازهای آنها را 
برطرف کنیم و آنها نیز برخی از نیازهای ما را که این به 
خودی خود می تواند بخش بزرگی از نیازهای اقتصادی و 
تجاری را تأمین و بخشی از اهداف ما را نیز محقق کند و 
حتی موجب افزایش میزان امنیت و توان دفاعی ما شود. 

افــزون بــر ورود وزارت خارجــه بــه ایــن مهم به 
صــورت عملی هم در عرصه فعالیت های سیاســی در 
روابط خارجی ورود کرده و به شــعارها بسنده نکردیم. 
رفت وآمدهــای مقامات کشــورهای دو طرف طی این 
مدت بیشــتر جنبه عملی و کاربردی داشــته و برخالف 
گذشــته در حد تشــریفات و دید و بازدیدهــای بدون 
ثمر نبوده اســت. این موضوع می تواند زمینه همکاری 
منطقه ای بســیار فعال را فراهم کند که در آینده می تواند 
به یک اتحادیه منطقه ای بینجامد. همچنین شاهد استقبال 
بسیار زیاد کشورهای همسایه از این افزایش تعامالت به 
دلیل نیازهای موجود بودیم؛ چرا که ما نه تنها می توانیم 
از لحاظ تهاتری و راه های مواصالتــی که داریم به آنها 
کمک کنیم؛ بلکه تولیدات و کاالهای ایرانی از نظر نوع 
و مرغوبیت و با صرفه بودن بســیار مورد استقبال بوده و 
به علت نزدیک بودن، هزینه حمل ونقل باالیی نیز ندارد 
و از ایــن نظر کاالهــای ما می تواند بــا مزیت باالتری 
در بازارهــای منطقه عرضه شــود؛ به ویــژه آنکه اغلب 
کشورهای همســایه ما درآمدهای ارزی ناشی از نفت و 
گاز دارند و می توانند در قبال کاالهایی که به آنها عرضه 
می شود، در عرصه های مختلف اقتصادی با ما همکاری 
کنند و در سرمایه گذاری های مشترک با ما شریک شوند. 
ما با قطر، عمان، عراق، ترکیه و... در عالی ترین سطوح 
روابط برقرار کردیم و کوشیدیم کمیسیون های کشورهای 
همســایه به صورت فعال با ما وارد کار شــوند. در حال 
حاضر، برخی از این کمیسیون ها تشکیل شده اند و برخی 
در آستانه تشکیل هستند و این در واقع کلید هموار کردن 

راه و همکاری ما با این کشورهاست.

 BBBB این روابط حســنه به لحاظ اشــتراکات  
فرهنگی و تعامالت اقتصادی چه نقشی در 

انسجام منطقه ای دارد؟
همــکاری ما با این کشــورها از لحاظ فرهنگی موجب 

گسترش فرهنگ و تبادالت مفید فرهنگی شده و منطقه 
ما را از تهاجمــات فرهنگی خارجی و سیاســت های 
هویــت زدای غربی مصون می کنــد. در واقع، هویت ما 
و کشورهای همســایه هویت به هم پیوسته ای است که 
هرگونه انشــقاق در آن می تواند سبب افزایش تهدیدات 
غربی شــود؛ اما وقتی ما با یکدیگر همکاری و وحدت 
داشته باشــیم، می تواند توان دفاعی ما را باال برده و به ما 

بسیار کمک کند.
به هر ترتیب، دولت ما از یک سو سیاست گسترش 
روابط با همســایگان را در پیش گرفته و از سوی دیگر 
سیاست گسترش فعالیت های اقتصادی وزارت خارجه 
را در دستور کار خودش قرار داده و وزارتخانه های دیگر 
را هــم در این عرصه فعال کرده اســت؛ چرا که اگر ما 
بخواهیم وارد همکاری جدی منطقه ای بشویم، نمی توان 
تنها به وزارت خارجه بسنده کرد و از این نظر هم شاهد 
فعالیت دیگر وزارتخانه ها، مانند وزارت صمت هستیم 
که روابط اقتصادی این وزارت خانه فعال شده و برگزاری 
نشست هایی در این راستا می تواند در آینده به گسترش 
روابط اقتصادی بیشتر بینجامد. این روابط با همسایگان 
نیز به نوعی مقابله با تحریم هاست و امکان تحریم های 
بیشتر علیه ایران را ناممکن می کند. به عبارتی، با همین 
رفت وآمدهاســت که می توانیم از ظرفیت های خوب 

خزر بیشتر استفاده کنیم.
ما منابع گازی و نفتی مشــترکی با قطر و کشورهای 
حاشیه دریای خزر داریم که این همکاری ها در صورتی 
برای ما قابل بهره برداری می شــود کــه وارد همکاری 
اقتصادی بشویم. چنانچه همکاری هایی در زمینه نفت 
و گاز و سوخت های فسیلی صورت بگیرد، می تواند در 
تعیین قیمت هم به عنوان تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مؤثر باشــد و کشورهای مصرف کننده نتوانند نرخ های 
خودشان را در عرصه نفت و گاز تحمیل کنند. در زمینه 
برق هم می توانیم با کشورهایی مانند عراق یا افغانستان 

وارد همکاری شــویم و اگر برق اضافــه داریم، به آنها 
بدهیم و در قبالش کاالهای دیگر از آنها بگیریم. 

ما اکنون به دلیل خشکسالی ناچاریم که به کشت های 
فرامرزی بیندیشــیم و کشوری، مانند افغانستان که آب 
و هوای معتدل تــری برای کشــاورزی دارد، می تواند 
تأمین کننده این هدف ما، یعنی کشت های برون مرزی ما 

باشد و محصوالت مورد نیاز ما را تأمین کند. 
به هر ترتیب، دولت سیزدهم هرچند هنوز چند ماه 
تا پایان یک سالش باقی اســت و وزارت خارجه اوایل 
مهرماه ســال گذشــته شــروع به کار کرده؛ اما اینگونه 
کوشــش ها سبب شده اســت حتی وجه بین المللی ما 
نیز متفاوت بشــود و ما اگــر در مجموعه هایی، مانند 
شــانگهایی یا بریکس عضویت پیدا می کنیم، به دلیل 

قابلیت های ماست که تأثیرگذار است.
میزان صادرات و واردات ما با برخی از این کشورها 
نشان دهنده ثمراتی است که این روابط می تواند داشته 
باشد و گسترش این روابط می تواند تأمین کننده بسیاری 
از اهداف ما باشــد. عراق هم اکنون پذیرنده بیشترین 
کاالهای صادراتی ماست و از آن طرف به این دلیل که 
 می تواند با 

ً
عراق درآمدهای خوب نفتــی دارد، طبیعتا

صادراتی که به این کشور می شود، بخشی از درآمدهای 
ارزی ما را تأمین کند. 

درباره همکاری هایی که در عرصه گردشــگری هم 
صورت می گیرد، کشــور ما جایگاه بسیار مهمی  دارد 
و این صنعت متضمن این اســت که ما روابط بســیار 
خوبی با همســایگان داشته باشیم تا گردشگرانی که به 
ایران می آیند بتوانند به کشــورهای همسایه بروند یا از 
کشورهای همسایه به کشور ما هم بیایند و این هم باز از 
جمله راه هایی است که از طریق گسترش روابط با برخی 
کشورها به ویژه قطر امکان پذیر است. گردشگری های 
مشترکی که می تواند بین طرفین باشد، به ویژه در زمانی 
که بازی هــای بین المللی جام جهانــی در قطر برگزار 

می شود و توریســت های زیادی به قطر می آیند، منافع 
صنعت گردشگری مان را تأمین می کند.

این همکاری ها می تواند به حمل ونقل مســافران بر 
روی خلیج فــارس و دریای عمــان بینجامد و همچنین 
در خزر، یعنی گســترش حمل ونقــل دریایی و اینگونه 
همکاری ها می توانــد زمینه بهره برداری بهتــر ما را از 
آب های ساحلی و بنادرمان فراهم بکند. از سوی دیگر، 
همکاری هایی که با کشورهای دیگر خلیج فارس خواهیم 
داشت، می تواند روابط متوازنی را از لحاظ تجاری ایجاد 
کند و منافع تجاری ما وابســته به یک کشور نباشد، بلکه 
با کشورهای مختلفی که در خلیج فارس حضور دارند و 
می توانند از نظر بندری یک همکاری را ایجاد کنند، ما را 

به یک عرصه متوازن در عرصه تجاری سوق بدهد. 
مسئله دیگر ترانزیت است، همه کشورها عالقه مند 
هســتند از خطوط ریلی و جاده ای ما بهره برداری کنند 
و در قبال آن ما می توانیم درآمدهای خوبی را به دســت 
بیاوریم، همچنان که ترانزیت هوایی هم برای ما یکی از 
راه های درآمدزاست. بنابراین، فراهم کردن فعالیت های 
اقتصادی با کشورهای همسایه ابعاد بسیار زیادی دارد 
که هر کدام شــان می تواند فرصتی برای گسترش دیگر 
روابط با یکدیگر باشــد و زمینه صــادرات، واردات و 
همچنین زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی ما را به 
برخی کشــورها فراهم کند و ما می توانیم در طرح های 
گوناگونــی، از جمله خطوط انتقال بــرق و اتصاالت 
تلفنی، ساختن پاالیشگاه و پل ها شرکت کنیم؛ چراکه 
ما از نظر فناوری به جایی رســیدیم که می توانیم از این 
راه ها هم درآمدهــای خوبی در قبال همســایگان مان 
فراهــم کنیم. همچنیــن زمانی که بحــث از آب های 
رودخانه ای کشــورهای همسایه می شــود، می توانیم 
بهترین بهره برداری از رودخانه ای را بکنیم که برخی از 
قسمت هایش به صورت مشترک از خاک دو کشور عبور 

می کند.

منطقه اول  نقش 
جعفر قنادباشی در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

مقاومت فعال 

به تازگی آمریکا و تروئیکای اروپایی بیانیه مشــترک و 
تأمل برانگیزی را درباره مذاکرات برجام منتشر کرده اند. 
در بخشــی از این بیانیه آمده است، ایران باید مطالبات 
فرابرجامی خود، نظیر »درخواســت ضمانت در قبال 
آینــده برجام« و »رفع محدودیت هــای غیرجامی« در 
مســیر احیای توافق هســته ای را فراموش کند. در کنار 
این موضوع، آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین 
گزارش خود، نســبت بــه انتقال تجهیزات پیشــرفته 
هســته ای ایران به پایگاه فردو و گازدهی به دومین آبشار 

سانتریفیوژهای نسل جدید ابراز نگرانی کرده اند. 
واقعیت امر این اســت که اصرار دولت سیزدهم بر 
»رفع عملیاتی تحریم ها« و »بازگشت واقعی آمریکا به 
برجام« برای غرب و آژانس بسیار گران تمام شده است. 
راهبرد مقاومت فعال در برابر غرب تا حصول نتیجه گیری 
نهایی و مطلوب، فرمول و الگوواره ای بوده که نقشه راه 
نظام و دولت ما در مواجهه با آمریکا و تروئیکای اروپایی 
بر مبنای آن ترسیم شده است. دولت سیزدهم در راستای 
هدایت و مدیریت این بازی، از الگوهای فرامتنی و متنی 
به خوبی بهره گرفته اســت. در این زمینه مواردی وجود 

دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
نخست اینکه، در قاموس سیاست خارجی انقالبی، 
»وارونه نمایی غرب« نســبت به حقایق جاری در نظام 
بین الملل جایگاهی ندارد. این قاعده در زمینه مذاکرات 

احیای برجام نیز صادق است. واقعیت امر این است که 
اصرار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
بر »رفع عملیاتی تحریم ها« و »ارائه تضمین های الزم 
در قبال آینده توافق هســته ای«، مانع از این وارونه نمایی 
شده است. از ســوی دیگر، اصرار جمهوری اسالمی 
ایران بر خطوط قرمز و عملیاتی مربوط به »رفع عملیانی 
تحریم ها«، منجر به قرار گرفتــن غربی ها در دو راهی 
»احیــای واقعی برجــام« و »اســتمرار رویکرد دولت 

ترامپ« و البته پذیرش آثار و پیامدهای آن شده است. 
به موازات دیپلماسی برجامی )مربوط به مذاکرات 
احیای توافق هســته ای(، شــاهد هدایت ظرفیت های 
حوزه سیاست خارجی کشور در ذیل راهبرد دیگری به 
نام »تکثیر زمین های بازی« هستیم. پیش فرض و مبنای 
نگاه دولت سیزدهم نســبت به این راهبرد این است که 

»توافق هسته ای« حتی در صورتی که احیا شود به سبب 
قابلیت ابطال پذیری از سوی دولت بعدی یا حتی فعلی 
آمریکا، نمی تواند حکم نقطه ثقل راهبردی و اقتصادی 
را در معادالت اقتصادی و سیاست خارجی کشور ایفا 
کرد. در چنین شرایطی، دولت تمرکز عملیاتی و ویژه ای 
بــر حوزه »دیپلماســی منطقــه ای« و »نقش آفرینی در 
پروژه های جمعی« کرده است. فعال سازی ظرفیت های 
حوزه بریکس، شــانگهای و اوراســیا به ســود اهداف 
اقتصادی و منطقه ای و حتی فرامنطقه ای ایران در همین 
راستا صورت گرفته است. در حوزه دیپلماسی منطقه ای 
و بــه ویژه ارتباط با همســایگان نیز شــاهد بازتعریف 
مناسبات پیرامونی با حوزه همکاری خلیج فارس، آسیای 
میانه، افغانستان و شبه قاره هند و همسایگان غربی حول 
محور منافع ملی کشور هستیم. در نتیجه این اقدامات، 

دیگر ما به بــازی در یک زمین محدود و مبهم )برجام( 
 می توانیم از ظرفیت های 

ً
محکوم نخواهیم بود که اتفاقا

بالقوه و بالفعل نهفته در زمین های بازی دیگر، همزمان 
به منظور تقویت راهبرد »رفع تحریم ها« و »خنثی سازی 

تحریم ها« استفاده کنیم.
در نهایــت اینکه دولت ســیزدهم بــا بهره گیری از 
تجربیات تلخ دیپلماســی فرامنطقــه ای و غرب گرایانه 
دولت سیزدهم، ریل گذاری جدیدی را در حوزه سیاست 
خارجی و مناسبات بین المللی خود آغاز کرده است. این 
فرآیند، شامل بازخوانی، بازتعریف و بازآفرینی بسیاری 
 ثمرات این نگاه 

ً
از ظرفیت ها در این عرصه می شود. قطعا

گسترده و عملیاتی به عرصه دیپلماسی در آینده ای نزدیک 
و در عرصه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی قابل رصد 

و مشاهده خواهد بود. 

واکاوی رویکرد دولت انقالبی در سیاست خارجی

حنیفغفاری
دکترایروابطبینالملل

در ماه های اخیر، شــاهد افزایش دیپلماســی اقتصادی کشور با 
محوریت راه ها و کریدورهای بین المللی هســتیم که بخشــی از 
آنها متأثر از مناقشــه اوکراین و بخشــی دیگر مربوط به سیاست 
همسایه گرایی و شرق محوری در سیاست خارجی دولت است؛ 
به گونه ای که استفاده از موقعیت سرزمینی ایران در کانون توجهات 
و محور مذاکرات در رفت وآمدهای سیاسی بوده است. در ادامه 

به کریدورهای مهم فعال شده یا بهبود یافته اشاره می شود.

 Bکریدورابوظبیـتهرانـاستانبول

ـ  ابوظبی از اواخر سال گذشته میالدی، این  با آب شدن یخ روابط آنکارا 
دو کشور به دنبال توسعه مبادالت اقتصادی خود هستند؛ از همین رو در 
جست وجوی یافتن راه های ارتباطی با کمترین هزینه به منظور مبادالت 
کاالیی هســتند که به نظر می رســد بهترین گزینه برای آنها استفاده از 
خاک ایران است. در این چارچوب، اولین تبادل در آذرماه سال گذشته 
صــورت گرفت، یعنی اولین محموله از امارات متحده عربی به ترکیه 
از طریق ایــران، با یک کامیون اماراتی در کمتــر از یک هفته به بندر 
اسکندرون در دریای مدیترانه رسید. باید توجه داشت که مسیر تجاری 
جدید بین ترکیــه و امارات، زمان حمل ونقــل را از ۲1 روز به ۷ روز 
کاهش می دهد. بنابراین بر اساس این پروژه، ترکیه از بندرعباس ایران 
بهره مند خواهد شــد؛ زیرا محموله ها از شارجه امارات به بندر ایران 
ـ  گوربوالغ بین  می رسند و ســپس بار خود را به گذرگاه مرزی بازرگان 
ایران و ترکیه منتقل می کنند. در این مسیر، زمان حمل ونقل تنها حدود 
یک هفته طول خواهد کشید که به نوعی دور زدن مسیر طوالنی کانال 
سوئز است. پیشتر دولت قطر از این خط) ترکیه ـ  ایران( استفاده می کرد 
و با کمک به کاهش اثرات بحران خلیج فارس، ســبب نزدیکی بیشتر 
آنکارا با دوحه و دوری بیشتر با ابوظبی شد. »مولود چاوش اوغلو« در 
این باره گفته بود، تکمیل این امر تنها در ســطح دوجانبه نیست؛ زیرا 
در حال حاضر این حمل ونقل زمینی از طریق ایران انجام خواهد شد. 
وقتی محاسبه می کنیم، هر محموله ای که در حال حاضر از استانبول به 
مقصد امارات خارج می شــود، بین ۲5 تا ۲8 روز از طریق دریا طول 

می کشد؛ اما از طریق زمینی 10 روز طول می کشد.

 Bکریدورخلیجفارسـدریایسیاه

اواسط اردیبهشــت امســال، وزیر خارجه ایران در دیدار با دبیرکل 
سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه به نهایی شدن سند موافقت نامه 

ـ  دریای ســیاه اشــاره و تأکید کرد:  کریدور بین المللی خلیج فارس 
»امضای این ســند و اجرای کریدور مذکور منشأ تحوالت مثبت در 
همکاری های تجــاری و ترانزیتی مابین جمهوری اســالمی ایران و 
حوزه دریای سیاه می شود.« ایران برای تأمین جریان حمل ونقل بار به 
اروپا، کارهای زیادی را برای توسعه بنادر خلیج فارس و دریای خزر و 
گسترش شبکه ریلی انجام داده است. برای نمونه، ایران و هند پس از 
چند سال مذاکره در سال ۲015 توافق نامه توسعه بندر چابهار را امضا 
کردند. این بندر هند را به افغانســتان و آسیای مرکزی متصل خواهد 
کرد. هند دو ترمینال و پنج اسکله در چابهار اجاره و باید ۲00 میلیون 
دالر سرمایه گذاری می کرد تا چابهار را به پایانه های کانتینری و باری 

چندمنظوره تبدیل کند.
ـ   پروژه ایجاد کریدور حمل ونقل بین المللی خلیج فارس ـ  ارمنستان 
ـ  یونان که تهران آغاز کرده است،  ـ  بلغارستان  ـ  دریای سیاه  گرجستان 
 می تواند جایگزین مسیرهای حمل ونقل ترکیه باشد. همچنین، 

ً
اساسا

پــس از جنــگ ۴۴ روزه قره باغ، تهران به طور جــدی نگران حفظ 
نفوذ خود بر قفقاز جنوبی، از جمله مســیرهای حمل ونقل ترانزیت 
اســت. این کریدور فرصت بی نظیری را برای ایران فراهم می کند تا 
با ساماندهی مســیرهای حمل ونقل چندوجهی )از طریق دریا، راه 
آهــن و بزرگراه( از موقعیت جغرافیایــی و ظرفیت خود برای ایجاد 
تنوع در مســیرهای ارتباطی با همسایگان خود استفاده کند. ایران به 
دنبال اتصال بنــادر خود در خلیج فارس به بنادر دریای خزر از طریق 
مسیرهای ریلی ترانزیتی و ایجاد ارتباط با بنادر دریای سیاه از طریق 
کشورهای قفقاز جنوبی با خروجی نهایی به مدیترانه است. در واقع، 
ایران با اتصال چهار حوضه بزرگ به یکدیگر نقش اساســی در این 

کریدور ایفا خواهد کرد.

 Bکریدورشرقـغرب

ـ Caspian  روز سه شــنبه )۳1 خرداد(  Trans قطار باری بین المللی
از منطقه نینگشیا چین رهســپار ایران شد و از طریق خاک قزاقستان 
و ســپس عبور این محموله تجاری از دریای خزر، پس از طی کردن 
مســافتی حدود 8500 کیلومتری، تا حدود ۲0 روز دیگر وارد بندر 

انزلی شود. 
یکی از مزایای حمل کاال از طریق این مسیر که شامل خط آهن، 
دریا و جاده می شــود، ارزان تر بودن هزینه حمل  و کوتاه تر بودن زمان 
آن نسبت به مســیر دریایی است که زمان را به نصف )۲0 روز کمتر 
از حمــل دریایی( کاهش می دهد. همچنیــن از طریق حمل کاال از 
این مسیر ریلی ـ دریایی ـ جاده ای، رقمی حدود ۹00 دالر به ازای هر 

کانتینر، در هزینه حمل ونقل صرفه جویی می شود.
این قطار، حامل 51 دســتگاه کانتینر حاوی انــواع کاال به ارزش 
بیش از ۳0 میلیون دالر اســت و ایجاد این مسیر تجاری بین المللی 
کــم هزینه، چین را از طریق ایران به منطقه خاورمیانه متصل می کند 
و مسیری تازه برای صادرات محصوالت چین به این منطقه از جهان 

ایجاد می شود.
یکی از نکات مهم اجرایی شــدن ترانزیت کاال در مســیر ریلی 
قزاقستان، ترکمنســتان، ایران و ترکیه این است که بخشی از کاالها 
و بارهای کریدور  چین ـ روســیه ـ اروپا به مســیری مناسب تر، یعنی 
مسیر چین ـ قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران ـ ترکیه و سپس اروپا هدایت 
می شــود که این امر می تواند برای ایران دستاوردی بزرگ و فرصتی 

طالیی در زمینه ترانزیت کاال باشد.

 Bکریدورنخجوان

پــس از پایان جنگ دوم قره باغ که با پیــروزی جمهوری آذربایجان به 
پایان رســید، این کشــور به دنبال ایجاد کریدور زنگزور برای اتصال 
جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق ارمنستان است که با مخالفت 
شدید ارامنه همراه بوده اســت؛ از همین رو آذربایجان به دنبال ایجاد 
این کریدور از طریق خاک ایران است. »الهام علی اف« رئیس جمهور 
آذربایجان که آبان امسال گفته بود کریدور زنگزور را در خاک آذربایجان 
خواهیم ساخت، چند وقت بعد در سخنانی خواهان انتقال بخشی از 
این کریدور به خاک ایران شــد و در نتیجه آن توافقی به وجود آمد. بر 
این اساس، ساخت بزرگراهی برای اتصال زنگزور جمهوری آذربایجان 
از ایران به نخجوان، یکی از قرارداد هایی بود که میان رســتم قاسمی، 
 وزیر راه و شهرسازی و الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان امضا 
شد. این مسیر 55 کیلومتری شامل ساخت جاده ها، توسعه حمل ونقل 
ریلی و خطوط ارتباطی دیگر در کنار تأمین برق می شود. در این دیدار، 
شرکت های ایرانی که در ســاخت این بزرگراه همکاری دارند نیز در 
کنار مقامات دو کشور حضور داشتند. در این بین، مقامات جمهوری 
 آذربایجان در نظر دارند تا از طریق امضای قرارداد با ایران و با دور زدن 
خاک ارمنستان منطقه خودمختار نخجوان را به سرزمین اصلی خود 

وصل کنند.

 Bاحیایپیمانعشقآباد
در ماه هــای اخیر، شــاهد رفت وآمد مقامات ایران و ترکمنســتان 
بودیم که یکی از موضوعات مورد مذاکره احیای پیمان عشــق آباد 
اســت. قرارداد عشــق آباد به منظور ایجاد کریدور ترانزیتی و خط 
بین المللی با هدف امکان تردد کاال بین آسیای میانه و خلیج فارس 
از سوی دولت های ازبکســتان، قزاقستان، پاکستان، عمان، ایران و 
هند به امضای دوجانبه رســید.  ابتدا و در آوریل ۲011، جمهوری 
اسالمی ایران، ترکمنســتان، عمان و جمهوری ازبکستان توافق نامه 
عشق آباد را برای ایجاد یک کریدور حمل ونقل و ترانزیتی مشترک 
 در یک فوریــه ۲018 به توافق نامه اضافه 

ً
امضا کردند. هند متعاقبا

شد تا شبکه ای از مســیرهای حمل ونقل در سراسر آسیای مرکزی 
برای اتصال این منطقه به خلیج فارس ایجاد کرد. هدف از توافق نامه 
عشق آباد تسهیل توســعه کارآمدترین مسیر تجارت در آسیای میانه 
است که به نفع توسعه تجارت و بازرگانی بین کشورها خواهد بود. 
این موافقت نامه به ایجاد مسیر زمینی پیوسته در سراسر آسیای میانه 
و خاورمیانه کمک می کند که از طریق ترکمنستان، ایران، قزاقستان و 
ازبکستان پیش از رسیدن به خلیج فارس عبور کند. ورود قزاقستان به 
توافق نامه امتیازی بزرگ بود؛ چون به این مســیر اجازه می دهد تا به 
آســیای میانه و مرزهای چین و روسیه گسترش یابد و اهمیت آن در 
منطقه افزایش یابد. مؤلفه حمل ونقل زمینی این موافقت نامه شامل 
خطوط ریلی هر چهار کشــور آسیای مرکزی قزاقستان، ازبکستان، 
ـ   ـ  ترکمنستان  ترکمنســتان و ایران اســت. خط راه آهن ITK )ایران 
قزاقستان( نقش مهمی ایفا می کند، چون شمال ترکمنستان را به اوزن 
در قزاقستان و در جنوب به گرگان ایران متصل می کند. بنابراین، ایران 
می تواند در چارچوب قرارداد عشق آباد آسیای میانه را به خلیج فارس 
پیونــد دهد. البته ایران در زمینه انتقال انرژی ترکمنســتان می تواند 
همانند قرارداد سال گذشته سوآپ سه جانبه با جمهوری آذربایجان 

نیز عمل کند.

یدورها   نبرد کر
توحیدورستان

خبرنگار

مقاومت 
فعال 

نگاهی به رویکرد دولت سیزدهم 
در سیاست خارجی

استقبال امیر قطر از رئیس جمهور کشورمان در دوحهسفر رئیس جمهور قزاقستان به تهراندیدار اردوغان با سیدابراهیم رئیسینشست کشورهای ساحلی دریای خزرسفر رئیس جمهور ازبکستان به تهرانعضویت ایران در پیمان شانگهایسفر رئیس جمهور ترکمنستان به تهران

 اقدامات تحولی

با وجود رویکرد تحولی دولت در اداره کشور و به 
طور کلی، ریل گذاری درست دولت در حوزه های 
روابط خارجی و اقتصاد، اقدامات دولت بازخورد 
شایسته را در سطح جامعه در پی ندارد. دالیل این 
امر را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1ـ حجم و 
گستره مشکالت اقتصادی ـ معیشتی؛  ۲ـ تمرکز 
دشمنان بر جنگ شناختی در مقابل دولت و مردم 
ایران؛ ۳ـ ضعف در نظام اطالع رسانی و قدرت 

رسانه ای ـ اقناعی. 
بنا به این دالیل، پــژواک اخبار و رویدادهای 
منفی و نشان دهنده ضعف در حوزه عمومی کشور 
بیش از اخبار و رویدادهای مثبت اســت. حتی 
می توان گفت، به سبب حضور پرقدرت عوامل 
فوق، گاهی اخبار خوب و اقدامات امیدبخش و 
ناظر به حل مشکالت کشور، چندان مورد توجه 

قرار نمی گیرد. 
از جمله اخبار خوبی که در این زمینه می توان 
به آنها اشــاره کرد که با وجــود اهمیت، چندان 
مورد توجه افکار عمومی قــرار نگرفت، پرتاب 
ماهواره به فضا، ساخت نفت کش در داخل کشور 
و فروش آن به ونزوئال و تکمیل کریدور شــمالـ  
جنوب و آغاز ترانزیت تمام ریلی قطار کانتینری 
قزاقستان از مسیر ایران، مثبت شدن تراز تجاری 
کشور در سه ماهه نخست امسال و... است. این 
در حالی اســت که برای نمونه، تکمیل کریدور 
مذکــور پس از ۲۲ ســال صورت گرفته اســت 
یا اینکه با وجود پیشــرفت های کشــور در حوزه 
فضایی و پرتاب ماهواره، اما در ســال های اخیر، 
این اقدام متوقف شده بود. با این حال، با روی کار 
آمدن دولت جدید، از سر گرفتن و توسعه فعالیت 

در حوزه فضایی مورد توجه جدی قرار گرفت. 
عــالوه بر عوامل ســه گانه ای کــه در باال به 
آنها اشــاره شــد، یکی دیگر از مهم ترین عوامل 
شکل گیری این وضعیت، ناآگاهی افکار عمومی 
از برنامه دولت برای ایجاد تحول اقتصادی است. 
در واقع، افکار عمومی اکنون نمی داند که تکمیل 
کریدور شــمال ـ جنوب در راستای چه راهبرد 
کالنی اســت و چه نسبتی با حل مشکالت آنها 
دارد. شبیه همین وضعیت یا قضیه در موارد مشابه 
وجود دارد؛ یعنــی افکار عمومی نمی تواند میان 
اقدامات تحولی دولت با حل مشکالت و مسائل 
زندگی روزمره خود ارتباط برقرار کند. به همین 
دلیل است که نه تنها از اقدامات تحولی دولت به 
وجد نمی آیند، بلکه به راحتی آنها را به فراموشی 
می ســپارند. برای رهایی از این وضعیت، جهاد 
تبیین نسخه  دواست. در جهاد تبیین با این محور 

باید به چند نکته مهم توجه شود:
1ـ دولت در چه شــرایطی اداره کشور را بر عهده 
گرفــت؟ ۲ـ برنامــه دولت بــرای ایجاد تحول 
اقتصادی چیســت؟ ســرفصل های این برنامه 
کدامنــد؟ ۳ـ دولت تا کنون بــرای بهبود وضع 
موجــود و ایجاد تحول اقتصــادی چه اقداماتی 
انجام داده است؟ ۴ـ آیا اقدامات دولت می تواند 

نتیجه الزم و موردانتظار را در پی داشته باشد؟ 
چنانچه به این پرســش ها پاســخ داده شود، 
می توان امیدوار بود که ضمن تبیین منطق برنامه ها 
و اقدامــات دولــت، افکار عمومی نســبت به 
اقدامات دولت امیدوارتر شود و جنگ شناختی 
دشــمن را پس بزند. بر این اســاس، در پرونده 
حاضر، تالش ها معطوف به ارائه پاســخ به این 

محورهاست.  

   پیش درآمد    

مصطفیقربانی
دکتریعلومسیاسی

جهان
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سیاست
۱0

چالش نخست وزیری!

بــرای  مــاه 13۵۹ جلســه ای  تیــر   ۲۹  
انتخاب اعضای هیئت رئیســه اولین دوره 
مجلس شــورای اســالمی برگــزار و آقای 
هاشمی رفســنجانی بــه ریاســت مجلس 
برگزیده شــد. مراحل قانونی مجلس انجام 
شــد تا در  31 تیر ماه 13۵۹ ابوالحسن بنی 
صدر به عنــوان رئیس جمهور در مجلس و 
در حضور نمایندگان مردم سوگند یاد کند. 
پس از برگزاری این مراســم، وقت آن رسید 
که رئیس جمهور، نخســت وزیر خود را به 
مجلس معرفی کند تا کابینه دولت در مجلس 
رأی اعتماد بگیرد. بنی صدر به این جمع بندی 
رسیده بود که جریان فکری و سیاسی قدرت 
سیاسی به جناح انقالب اسالمی و نیروهای 
خط امام تعلق دارد و پایگاه قدرت نیروهای 
وابسته به خودش، مانند لیبرال ها، ملی گراها 
و نهضت آزادی هــا و هوادارانش تضعیف 
شده است. یک محاسبه ساده نشان می داد، 
برای انتخاب نخســت وزیر چالش بزرگی 
پیش رو داشــت. گمانه زنی های سیاسی از 
هر ســو آغاز شــده بود و مجلس در موضع 
بنی صدر می کوشید  دیده می شــد،  قدرت 
موقعیــت ضعیف شــده جناح خــود را با 
انتخاب نخســت وزیر مورد نظرش جبران 
کند. گفته می شــد که وی تصمیم داشــت 
احمد ســالمتیان را به عنوان نخســت وزیر 
معرفی کند؛ اما دریافت که او کوچک ترین 
شانسی برای موفقیت در میان جناح اکثریت 
مجلس ندارد. در حالی که حزب جمهوری 
اسالمی و اعضای همراهش درصدد بودند 
فردی از حــزب جمهوری اســالمی مقام 
نخست وزیری را در اختیار بگیرد. بنابراین، 
با ایــن زمینه ها و پیش فرض ها به ســرعت 
مسئله انتخاب نخست وزیر به معضل بزرگ 
و مهم سیاســی تبدیل شــد؛ چون اهمیت 
مقام نخســت وزیری در این نکته بود که قوه 
مجریه با انتخاب نخســت وزیر و تشــکیل 
کابینه معنا پیدا می کنــد و وضعیت دائمی 
به خود می گیرد. بر اســاس قانون اساســی 
مصوب ســال 13۵8 پنج اصل از اصول آن 
مربوط به قوه مجریه و به صورت مســتقیم 
به نخست وزیر اختصاص داشت و در سایر 
فصــول و اصول نیز به تناســب اختیارات و 
وظایفی به نخست وزیر تعلق داشت؛ یعنی 
مســئولیت قوه مجریه برعهده نخست وزیر 
بود و در مقابل رئیس جمهور حالت صوری 
به خود می گرفت. عالوه بر این، نخست وزیر 
پس از رأی اعتماد از مجلس نامزدی و صدور 
حکم نخست وزیری خود را از رئیس جمهور 
داشت؛ اما شروع کار عزلش متوجه مجلس 
بود، یعنی مطابق اصل 1۲۴ قانون اساســی 
مصــوب ســال 13۵8 پیشــنهاد وزیران به 
مجلس یا عزل آنان با تصویب رئیس جمهور 
ممکن می شــد؛ اما ریاست هیئت وزیران و 
مســئولیت اقدامات هیئت وزیران در برابر 
مجلس به عهده نخست وزیر بود. مهم تر آنکه 
مطابق اصل 13۵ قانون اساسی مصوب سال 
13۵8 نخســت وزیر تا زمانی مورد اعتماد 
مجلس بود و در ســمت خود باقی می ماند، 
همه اینها بیان کننده قدرت فراوان مجلس بود 
و رئیس جمهور و مجلس با هم به یک توافق 
می رســیدند؛ اما رئیس جمهور برای تعیین 
نخســت وزیر در مقابل مجلس قرار داشت 
که اکثریت آنها در مــورد معیارهای تعیین 
شده همفکر نبودند و اختالفات شان در این 
زمینه قابل حل و فصل به نظر نمی رســید. 
تعارض و اختالفات دو جناح فعال در نظام 
سیاســی با توجه به دیدگاه ها و مالک های 
آنها اجتناب ناپذیر و حتمی بود. از یک طرف 
بنی صدر به تجربه و تخصص بیش از مکتبی 
بودن و تعهد معتقد بود و از سوی دیگر برای 
نیروهای خط امام مکتبی بودن، مســلمان 

بودن و متعهد بودن اساس نخست وزیر بود.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

 برقراری ارتباط میان رژیم صهیونیستی و دستگاه 
سلطنت پهلوی و گسترش همکاری های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، اطالعاتــی و نظامی این دو 
حکومت، انگیزه مهمی برای کوشش ها و حضور 
صهیونیســت ها در ایران بود. دولت شاهنشاهی 
ایران، در اسفندماه 13۲8 خورشیدی )1۹۴۹م(؛ 
یعنی کم وبیش یک ســال و انــدی پس از برپایی 
دولت اسرائیل، این رژیم را به صورت غیر رسمی 
و پنهانی و بدون داشتن سفیر در اسرائیل )دوفاکتو(، 
رسمی دانست. اســرائیل از دید جایگاه و وضع 
ویژه خــود، به ویژه نداشــتن راهبردهای ژرف و 
آسیب پذیری آن از تهدیدهای امنیتی و تالش برای 
تحقق برتری نظامی بر دیگر کشــورهای منطقه، 
به ارتباط های امنیتی و اطالعاتی با کشــوری در 
منطقه نیاز داشت که به پشتوانه آن بتواند خواسته ها 
و هدف هایــش را برآورد. ایران از همســایه های 
کشورهای عربی خاورمیانه بود که شمار فراوانی 
از اتباع یهودی در آن می زیستند و آزادانه در آنجا 
کارهــای مذهبی، فرهنگی و اقتصــادی خود را 
انجــام می دادند و از نفوذ و حضور در دســتگاه 
حکومت محمدرضا پهلوی برخوردار بودند؛ از 
این رو، مناسب ترین مکان برای فعالیت اطالعاتی 
و عملیاتی رژیم صهیونیستی با انگیزه تأمین امنیت 
آن به شمار می رفت. بنابراین، نیاز شدید ساواک 
به آموزش ها، ســاز و برگ و کارشناســان موساد 
برای تقویت ساختار خود، زمینه ای برای حضور 
و فعالیت هــای گوناگون موســاد در ایران فراهم 
آورد. مظفر شاهدی در کتابش با عنوان »ساواک« 
که در مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاسی 
انتشــار یافته اســت، به نقل از »مایکل لدین« از 
کارگزاران سیاست خارجی آمریکا درباره روابط 

گسترده ایران و رژیم صهیونیستی چنین می نویسد: 
»کسانی که به روابط میان ایران و اسرائیل آشنایی 
ندارند، چه بسا از شدت خشم آیت الله خمینی از 
 
ً
همان سال 1۹7۵ دچار شگفتی شوند. آنها عموما

از این امر بی خبرند که همه نخست وزیران اسرائیل 
از دیوید بن گوریون گرفته تا مناخیم بگین در این 
دوره به تهران رفته اند. همچنان که بسیاری از رجال 
 موشه دایان 

ً
دیگر اسرائیلی این کار را کرده اند، مثال

و اسحاق رابین،  در کمال خفا به تهران رفته اند، تا 
با همتایان ایرانی خود دربارة منافع مشترک شان 
گفت وگو کنند و میان دو کشور همکاری شدیدی 
وجود داشته است. ایران برای اسرائیل معتمدترین 
تأمین کننده نفت بوده اســت و اسرائیل در عوض 
با کمک بــه تهران در زمینه آمادگــی نظامی و با 
ســهیم کردن ایران تا حد معینــی در اطالعات 
سرویس های اطالعاتی خود و حتی با تأمین کمک 
فنی واکنش نشان داده اســت. اسرائیل در تهران 
سفارت نداشت، لکن یوری لوبرانی رئیس هیئت 
اسرائیلی در ایران به اندازه هر دیپلمات دیگری که 

 این عنوان را داشت، سفیر بود.«
ً
رسما

 مأموران تل آویو
   دهلیز    

یکی از چهره هــای جنجالی این روزهای اردوگاه 
اصالح طلبان که البته پیوند عمیقــی با براندازان 
یافتــه، »مصطفی تــاج زاده« اســت. مصطفی 
تاج زاده به تازگی به جرم تشــویش اذهان عمومی 
و اقدام علیه امنیت ملی دســتگیر و زندانی شــده 
است؛ در این راستا زندگی و پیشینه سیاسی او نیز 

تأمل برانگیز است.
وی آذرمــاه 133۵ در تهــران متولــد شــد. 
 اهل هرند اصفهــان بودند و 

ً
خانــواده اش اصالتا

پدرش بارفــروش بود و در میدان تره بار تهران کار 
می کرد. مصطفی در ســال 13۵۴ دیپلم متوسطه 
خــود را اخذ کــرد و در امتحان اعــزام به خارج 
از کشــور قبول شــد. وی با ورود به آمریکا ضمن 
تحصیل در رشته مهندسی مکانیک، فعالیت های 
سیاسی خود را در انجمن اسالمی کالیفرنیا آغاز 
کرد. تاج زاده در سال 13۵7 همزمان با اوج گیری 
مبارزات ملت ایران به همراه چند نفر از دوستانش 
گروهی را با عنوان »فلق« شــکل دادند و در پاییز 
همان ســال درس را نیمه کاره رها کرده و به ایران 

بازگشتند.
با تأسیس سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
پس از پیــروزی انقالب، فعالیت های سیاســی 
تاج زاده در قالب کار ســازمان انجام می شد و وی 
در این دوره مسئولیت برجســته اجرایی برعهده 
نداشــت و تنها عضویــت در ســتاد نماز جمعه 
)13۵8 تا 13۵۹( در سوابق وی ثبت شده است. 

تاج زاده به این دوره از زندگی اش چنین اشــاره 
می کند: »من قبل از انقــالب در آمریکا تحصیل 
می کردم. در واقع بعد از اخذ دیپلم در سال 13۵۴ 
بــه آمریکا رفتــم و اوایل مهرمــاه 13۵7 به ایران 
بازگشتم. در آمریکا در انجمن اسالمی دانشجویان 
فعالیت داشتم. براساس فضای آن دوره با تعدادی 
از دوستان، مشــی مسلحانه را پذیرفته بودیم. من 
هم در جمعــی فعال بودم که بعدها یکی از هفت 
گروه تشــکیل دهنده  ســازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی شد. تا سال 1360 سمت دولتی نداشتم و 
به فعالیت های سیاسی و تشکیالتی مشغول بودم.«

وی از جملــه افرادی بــود که بعــد از ایجاد 
اختالفات در ســازمان مجاهدین انقالب در سال 

1361 اســتعفا داد و از سازمان جدا شد. تاج زاده 
در اردیبهشت 1361، به عنوان مدیرکل مطبوعات 
و نشریات وزارت ارشاد منصوب شد و بعد از آن 
به مدت یک سال مدیرکل رایزنی های فرهنگی در 
خارج از کشــور بود )1363ـ 136۲(؛ در دورانی 
که ســیدمحمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد بود، 
تــاج زاده به عنوان معاون امــور بین الملل وزارت 
ارشــاد منصوب شــد و این فعالیت تا پایان دوره 
جنگ تحمیلی ادامه داشــت.)1363 تا 1367( 
همچنین در ســال 1366 به مدت یک ســال به 
عضویت شورای سیاسی دولت مهندس موسوی 

نیز در آمد.
وی پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی 
خود را از کارهای اجرایی جدا کرد و ادامه تحصیل 
در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران را برگزید. 
تاج زاده می گوید: »پس از یکی دو ســال چاره ای 
دیگر جــز درس خواندن نداشــتم. چون با تغییر 
دولت تعداد زیادی از مدیران برکنار شدند. جالب 
اینکه یک وقت دیدیم در دانشکده  حقوق دانشگاه 
تهران آقایــان حجاریان، امیــن زاده، اصغرزاده، 
خســرو تهرانی، نصیــری، منفــرد و... در یک 
دانشکده جمع شده ایم که برای خیلی ها تعجب آور 
بود. از سوی دیگر در کنار آقایان بهزاد نبوی، عباس 
عبدی، آرمین، آغاجری و تعدادی دیگر از دوستان 
در مرکز مطالعات استراتژیک، کار تحقیقاتی انجام 

می دادیم.«

وی در این دوران در مرکز مطالعات و تحقیقات 
استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که با مدیریت 
حجت االسالم موســوی خوئینی ها اداره می شد، 
حضــور یافت و با جمعی از افراد همفکر خود در 
محفل چپ همکاری داشــت. همچنین از سال 
1367 تــا 1371 مشــاور وزیر فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی در دوران وزارت خاتمی بود.
با آغــاز بــه کار دورجدید فعالیت ســازمان 
مجاهدین انقالب اســالمی ایران تاج زاده نیز به 
منزله یکی از اعضای شــورای مرکزی ســازمان 
فعالیت خود را آغاز کرد و با انتشار ارگان سازمان ـ 
عصرما ـ در سال 1373 به عنوان یکی از نویسندگان 
آن آرا و نظرات خود را منتشر کرد. وی همچنین در 
شورای مرکزی، شورای داوری، شورای سیاسی و 

روابط عمومی سازمان عضویت داشت.
همچنین در همین دوران بود که محفلی فکری 
با عنــوان »حلقه کیان« بــا محوریت عبدالکریم 
سروش شکل گرفت و در آن بیشتر فعاالن سیاسی 
ســال های بعد جریان دوم خــرداد عضو بودند. 
تــاج زاده نیز به عضویت این محفــل در آمد و در 
همین نشست ها بود که زمینه های فکری جدایی 
وی از خط امام و گرایش به ســمت لیبرالیســم و 

سکوالریسم شکل گرفت.
عبدالکریم سروش در مورد اعضای حلقه کیان 
می گوید: »حلقه خاص کیان، خود افرادی بودند 
که مستقیما در داخل مؤسسه کیان کار می کردند؛ 

اعم از سردبیر و هیئت مدیره و پاره ای از نویسندگان 
مجله. البته باید اشاره کنم که به فاصله کمی قبل از 
انتخاب آقای خاتمی، وقتی که من پس از یازده ماه 
سفر تحمیلی به خارج، به ایران بازگشتم، حلقه ای 
از دوستان در کیان تشکیل شد که جلسات هفتگی 
داشتند و من هم در آنجا شرکت می کردم... عالوه 
بر آقای تهرانی و شمس، آقایان حجاریان، آرمین، 
مرتضی مردیها، اکبر گنجی، آرش نراقی، ابراهیم 
سلطانی، محسن ســازگارا، جواد کاشی، حسین 
قاضیان، ناصر هادیان، مصطفی تاج زاده و گاهی 
پسر خود من سروش دباغ در آن جلسات شرکت 
می کردند. شــاید تنها چند نفر را از قلم انداخته 
باشــم؛ اما اینها افرادی بودند که با کیان همکاری 
 آثارشــان در کیان چاپ 

ً
نزدیک داشــتند و عموما

می شد.« 
در انتخابــات دوم خــرداد 76 وی در نقــش 
عضوی از ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی به 
هواداری از ســیدمحمد خاتمی وارد میدان شد و 
بعد از تشکیل دولت اصالحات، وارد دولت شد 
و به عنوان معاون وزیر کشــور )عبدالله نوری( و 
سرپرست این وزارتخانه پس از استیضاح عبدالله 
نــوری فعالیت کــرد. تاج زاده تا ســال 1380 در 

معاونت سیاسی وزارت کشور باقی ماند.
اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 
1377 در دوران معاونــت وی در وزارت کشــور 
انجام شــد. در همین ســال بود که حزب دولت 
ســاخت مشــارکت آغاز به کار کرد و مصطفی 
تاج زاده در حالی که عضو شورای مرکزی سازمان 
مجاهدین انقالب بود، همزمان به عضویت حزب 
مشارکت در آمد. پس از استیضاح عبدالله نوری 
به عنوان سرپرست وزارت کشور انتخاب شد. در 
زمان وزارت آقای موســوی الری نیز او همچنان 
 معاونــت سیاســی وزارت کشــور را عهــده دار

 بود. 
او در حوادث تلخ 18 تیر سال 1378 و درگیری 
نشست دفتر تحکیم وحدت در شهر خرم آباد نقش 
داشت و اغتشاشگران را تحریک کرد و سرانجام 
وی به علت تخلفات متعدد و گسترده در برگزاری 
انتخابات مجلس ششم)137۹( و مخدوش کردن 
آرای مردم تهران، از سوی دادگاه از مسئولیت های 
دولتی خود کنارگذاشته شد. البته وی تا پایان کار 

دولت خاتمی مشاور رئیس جمهور بود.

مروری بر روابط پهلوی و رژیم صهیونیستی
نگاهی به تاریخ علمی آمریکا نشــان می دهد، 
وجود نگرش های نامناسب و تبعیض آمیز نسبت 
به انســان در جامعه آمریکا باعث شــده است 
دانشمندان و محققان این کشور از انسان ها، به 
خصوص سیاه پوستان و اقشار ضعیف به عنوان 
موضوعات آزمایش های بحث بر انگیز استفاده 

کنند.
این آزمایش ها، مــواردی مانند آلوده کردن 
عمــدی آزمودنی هــا به بیماری هــای مرگبار 
یــا ناتوان کننده، قــرار دادن افــراد در معرض 
سالح های زیستی یا شیمیایی، قرار دادن افراد 
تزریق  آزمایش های تشعشــعات،  در معرض 
مواد شیمیایی سمی و رادیواکتیو، آزمایش های 
مربوط به روش های اعتراف گیری و شــکنجه، 
آزمایــش بــر روی داروهــای دگرگون کننده 
هوشــیاری و موارد دیگری از ایــن قبیل را در 

برمی گیرد.
بسیاری از این آزمایش ها بر روی کودکان، 
افراد بیمار و افــراد دارای ناتوانی های ذهنی و 
در پوشش درمان پزشکی انجام شده است. در 
بســیاری از این مطالعات علمی بخش زیادی 
از آزمودنی ها افراد فقیــر، اقلیت های قومی و 

زندانیان بوده اند.
بسیاری از این آزمایش ها بر روی کودکان، 
افراد بیمار و افــراد دارای ناتوانی های ذهنی و 
در پوشش درمان پزشکی انجام شده است. در 
بســیاری از این مطالعات علمی بخش زیادی 
از آزمودنی ها افراد فقیــر، اقلیت های قومی و 

زندانیان بوده اند.
منابع مالی این آزمایش ها از ســوی دولت 

آمریکاـ به خصوص سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )ســیا(، ارتش آمریکا و شــرکت های 
فدرال یا نظامی ـ تأمین می شد. این آزمایش ها 
 به صورت بســیار محرمانــه انجام 

ً
معمــوال

می شــدند و در بســیاری از موارد اطالعات 
مربوط به آنها تا چندین ســال پس از انجام این 

آزمایش ها افشا نمی شدند.
آزمایش های غیراخالقی آمریکا بازتاب های 
قانونی، حرفه ای و اخالقی گسترده ای در میان 
جامعه علمی داشت و بسیاری از سازمان ها و 
مؤسسات سیاست گذاری خواهان آن شدند که 
استفاده از آزمودنی های انسانی در آزمایش ها با 

رعایت قواعد قانونی و اخالقی انجام شود.
بین ســال های 1۹۴6 تــا 1۹۴8، محققان 
آمریــکا در مطالعه ای در گواتمــاال از 1300 
زندانــی، زن خیابانــی، بیمــاران روانــی و 
روســپی های بیمــار، برای مبتال کــردن افراد 
زندانی، بیماران آسایشگاه های روانی و سربازان 
گواتماالیی به ســفلیس و ســایر بیماری های 
آمیزشــی اســتفاده کردند تا اثرات پنی سیلین 
برای درمــان این بیماری ها را مطالعه کنند. در 
این مطالعه نزدیک به 700 نفر از این زندانی ها 
که بعضی از آنها کودکان یتیم بودند، به بیماری 

مبتال شدند. 
ایاالت  پیشین  اوباما، رئیس جمهور  باراک 
متحده آمریکا در سال ۲011 طی تماس تلفنی 
با آلوارو کولوم، همتای گواتماالیی خود به دلیل 
انجــام این آزمایش های پنهانی و گســترده که 
سربازان گواتماالیی مبتال به بیماری سوزاک نیز 

از جمله آنان بودند، عذرخواهی کرد. 

   حافظه    

 موش های آزمایش 
مروری بر   نفوذ و دخالت آمریکا در قاره آمریکا

چ از ســتاد نماز جمعه به حلقه کیان  کو
مروری بر فراز و فرودهای سیاسی مصطفی تاج زاده  ـ 1

مهدی سعیدیتقویم انقالب
دبیر گروه  تاریخ
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سیاست
۱۱

دین

یکی از نیازهایی که در همه جوامع و کشورهای 
اسالمی به ویژه ایران باید مورد ابتال و توجه قرار 
گیرد، این است که مفاهیم اسالمی، ارزشی و 
دســتورات دینی در عمل و به صورت عینی در 
نظامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زندگی 
مردم محقق شــود. هر جایی در طول تاریخ، 
جوامــع با تالش موفق به آوردن این مفاهیم در 
زندگی شدند، مایه برکت و رشد شده است و 
هرجایی از این مفاهیم دست برداشتیم یا غفلت 

کردیم، محروم شدیم. 
آیت الله خامنه ای)مدظله العالی(  حضرت 
در دیدار با اعضای خبرگان در ســال 13۹۹ از 
ضرورت پیاده شدن مفاهیم ارزشی در جامعه 
و ارتباط این موضــوع حیاتی با جهاد تبیین به 
یک مثال و مصداق عینی در روزهای عســرت 
و سختی شــدت یافتن بیماری کرونا فرمودند:  
مفهوم »مواسات« یک مفهوم کلیدی است در 
مجموعه و منظومه  ارزشــی و معرفتی اسالم، 
که این مفهوم با قدری تبییــن در جامعه، یک 
نهضت در همین اّیام بــه وجود آورد: نهضت 
کمک مؤمنانه؛ و یک کار بزرگ انجام گرفت؛ 
یعنی مردم مواســات را از جایگاه یک مفهوم 
 ارزشــمند شــرعی که همه قبول 

ً
معتبر و مثال

داشتند، آوردند به مرحله  عمل و شما دیدید در 
سرتاسر کشور چقدر کار انجام گرفت، چقدر 
ارزش خلق شد با کارهایی که جوان ها کردند، 
مردم کردند، گروه ها کردند، دستگاه های دولتی 

کردند، دستگاه های نهادِی انقالبی انجام دادند؛ 
یک حرکتی راه افتاد، یک نهضتی انجام گرفت، 
گره هایی را باز کــرد، کارهایی را راه انداخت. 
یعنی مفهوم مواسات این کشش را داشت، این 
ظرفّیت را داشــت که این  جور تأثیر بگذارد و 

جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد.« 
رهبر حکیم انقالب در ادامه با ذکر مصادیق 
بیشــتری از مفاهیم ارزشــی که بــا نفس گرم 
امام)ره( در جامعه به شکل عملی و عینی تحقق 
و تبلور پیــدا کردند، فرمودنــد: »این مفاهیم 
مهّمی که امام)رضوان  الله  علیه( از آنها استفاده 
ل، مفهوم تکلیف، مفهوم 

ّ
کردند مثل مفهوم توک

ایثار ـ اینها همه مفاهیم شــرعی است دیگر ـ تا 
مفهوم شهادت، مفهوم جهاد؛ اینها مطرح شدند 
و با حضور امام و با تحّرک امام و با تبیین امام و 
د به اراده  الهی بود، وارد  با خواست امام که مؤیَّ
  
ً
عمل زندگی مردم شد؛ نتیجه این شد که ما مثال

در هشت سال، یک جنگ در واقع بین المللی را 
توانستیم بر مخالفین مان پیروز بشویم .«

تزریق ناامیدی یکی از روش های مؤثر 
نفــوذ در نظام انگیزشــی، ســابقه ای 
طوالنی در عملیــات روانــی دارد که در جنگ 
شــناختی و جنگ ترکیبی نیز بــه نوعی دیگر باز 
تعریف شــده اســت. از نظر روانشناسی، القای 
ناامیدی در جامعه، ویران کننده نظام انگیزشی آن 
است، امید به منزله بزرگ ترین قّوه محّرکه انسان، 

مؤلفه مهم سرمایه اجتماعی نیز به شمار می آید. 
دشــمن که مدتی است جنگ ترکیبی را علیه 
جمهوری اسالمی آغاز کرده، امید جامعه ایران را 
با روش های جنگ ترکیبی هدف قرار داده است. 
بازیگــران متخاصم در این جنــگ با روش های 
تصویرســازی و انتشــار حجم انبوه اطالعات، 
مخاطب را فارغ از هر نوع اســتدالل و استنباطی 
بــه درک ناصحیحی نســبت به اوضاع کشــور 
می رســاند. در واقع، در این جنگ تالش می شود 
مغز بــه منزله قوه پردازش حذف شــود  و تزریق 
ناامیدی به گونه ای تصویرســازی و روایت سازی 
شــود که مخاطِب آنها، به طور مستقیم از طریق 
دیدن و شــنیدن و بدون پردازش وادار به قضاوت 
منفی نســبت به حاکمیت  شود. از این نظر، رهبر 
معظم انقالب می فرمایند: »اگر دشمن بتواند مردم 
ما را، جوانان ما را، قشرهای ما را، نسبت به آینده 
این حرکت شــان ناامید کند، ضربــه خود را زده 

است.«)137۹/3/1۴(

دشــمن بــر مبنــای جنــگ ترکیبــی برای 
مأیوس سازی جامعه از همه تاکتیک ها و تکنیک ها 
اســتفاده می کنــد. انتشــار آمارهــای بی پایه یا 
مخلوط به صدق و کذب، ادعاهای دروغ، انکار 
موفقیت های انقالب اسالمی، تیره و تار نشان دادن 
وضعیت اقتصادی کشــور، تصویرسازی غلط و 
منفی و ناامیدکننده از اوضاع ایران، لبه پرتگاه نشان 
دادن شرایط و اوضاع، ناکارآمد نشان دادن نظام، 
بن بست نشان دادن مشکالت، دست نیافتنی نشان 
دادن پیشرفت و توسعه کشور، بزرگ نمایی نقاط 
ضعف و کوچک نمایی امکانات و دستاوردها و... 
از جمله اقداماتی است که دشمن برای خاموش 

کردن نور امید از دل ملت ایران استفاده می کند. 
حلقه بعدی و تکمیلی این فرآیند، استفاده از 
ناامیدی شکل گرفته به القای ایده های جایگزین 
و امیدســازی بدلی اســت. برژینسکی در کتاب 
»شکســت بزرگ« این ایده را ارائه داده است. او 
برای زوال کمونیسم نوشــته بود: »شکست های 
اقتصادی به روشنفکرانی که از نظر سیاسی فعال 
هســتند، امکان خواهد داد که این بینش مخالف 
را به تقاضا برای نیــل به کثرت گرایی اجتماعی ـ 
اقتصادی و سیاســی و همچنین حاکمیت قانون 
تبدیل نمایند.«)برژینسکی، 136۹: 33۵( یعنی 
بازیگران متخاصم در فرآیند ناامیدسازی، از یک 
ســو مخاطب را به این نتیجه می رسانند که وضع 
موجود به بن بست رسیده و از سوی دیگر با معرفی 
ایده های بدیل نظام انگیزشی مخاطب را تحریک 
کرده و او را برای فرار از وضع موجود به شــرایط 
مطلوب، وادار به اقداماتی می کنند که مورد دلخواه 

اوست.

چهره پنهان سیاست ـ ۴۷

ناامیدی و  ویرانی نظام انگیزشی
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ 1۰

 عملیاتی شدن معارف

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

رهیافت و رویکرد کارآمدی در هر دولتی براســاس 
ایده  حکمرانی آن شــکل می گیرد. ایده  حکمرانی 
هم به زبان ســاده عبارت اســت از گزاره یا ایده ای 
اساســی که جهت دهنده و مشــخص کننده مسیر 
سیاســت گذاری و اقدام از ســوی هر دولتی است. 
درواقــع، ایده حکمرانی را می تــوان چکیده  مبانی 
معرفتــی ـ اندیشــه ای و در عیــن حال، نــوع نگاه 
دولتمردان نسبت به حل مسائل کشور دانست. نکته 
مهــم درباره ایده حکمرانی آن اســت که مهم ترین 
عرصه منازعه میان نخبگان و جریان های سیاســی 
است. به تعبیر دقیق تر، مهم ترین تجلیات منازعه ها 
در حوزه های معرفتی ـ اندیشه ای را می توان پیرامون 
ایــده حکمرانی جریان های سیاســی و دولت های 
برآمده از آنها جســت وجو کرد. بنابراین، اینکه هر 
دولتی با توجه به خاستگاه متمایز جریانی که دارد، 
ایــده حکمرانی متمایزی نیــز دارد، طبیعی به نظر 

می رسد. 

 Bمنازعه ایده های حکمرانی در ایران
َبر ایده 

َ
در ایــران کنونی بــه طور کلــی میــان دو ا

حکمرانــی، منازعه جــدی وجود دارد کــه البته 
ریشه های این منازعه حداقل به ۲00 سال گذشته، 
یعنی از زمــان آشــنایی ایرانیان با دنیــای متجدد 
برمی گــردد. این ایده های متنازع عبارتند از: ایده ای 
که حل مشکالت کشور را در گرو »نگاه به بیرون« 
و اعتماد به ظرفیت های خارجی می داند یا به عبارت 
دقیق تر، معتقد به نقش دهی بیشــتر به ظرفیت های 
خارجی در اداره کشــور و تحقق کارآمدی است و 
البته، تــا حدودی)کم و بیش( از توجه به ظرفیت ها 
و اســتعدادهای داخلی غفلت مــی ورزد. این ایده 
ترجمان همان دیدگاه هایی است که در دوره قاجار 
و پهلوی به »غربی شــدن از فرق ســر تــا نوک پا« 
معتقد بود. در نقطه  مقابل، ایده دیگر معتقد به حل 
مشکالت کشور با اعتماد به ظرفیت های داخلی و 
به طور کلی، تمسک به میراث بومی اسالمی ـ ایرانی 
است. این ایده نیز مطلق نیست و نقش ظرفیت های 
خارجی در اداره موفق کشــور را به طور کامل نفی 

نمی کند؛ اما راه حل مســائل کشور را در تمسک به 
خارج جست وجو نمی کند. 

همانگونه که اشــاره شــد، این دو ایده در تاریخ 
حدود ۲00 ساله اخیر ایران، پیوسته با هم در حال 
منازعه بوده اند؛ هر چند در بیشــتر موارد و برهه ها، 
ایده نخست بیشتر در مصدر اجرا و اداره کشور بوده 
است. بر این اساس، می توان گفت یکی از مهم ترین 
دالیل تداوم برخی از مهم ترین مسائل کشور و فاصله 
میان بایدها و واقعیت ها یا فتح نشدن برخی عرصه ها 

در واقعیت این منازعه  مهم ریشه دارد.  

 B دولت سیزدهم و عرصه منازعه خیز
ایده های حکمرانی

با توجه به آنچه گفته شــد، دولت سیزدهم در حالی 
روی کار آمــد که عرصه منازعه ایده های حکمرانی 
به قــوت خود باقی بود و در عین حال، مشــکالت 
متعددی هم در کشــور وجود داشت. بنابراین، این 
دولت تالش کرد با انتخاب یک ایده حکمرانی که با 
مقتضیات فرهنگی، هویتی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و 
سیاسی ایران تناسب دارد، در مسیر تحقق کارآمدی 
قدم بگذارد. ایده حکمرانــی این دولت نیز به طور 
کلی عبارت اســت از: »حل مشکالت با اعتماد و 
فعال ســازی ظرفیت های درونی.« در توضیح این 
ایده باید گفت، دولت سیزدهم با توجه به فشارهای 
خارجی و منازعه انگیزی های ایده حکمرانی رقیب 
و البتــه ناکارآمدی آن و همچنین، براســاس مبانی 
معرفتی اندیشه ورزان خود، ایده حکمرانی خود را 
براســاس »ما می توانیم« و باید بتوانیم مبتنی کرده 
اســت. به عبــارت دقیق تر، این دولت می کوشــد 

ترجمان یکی از مهم ترین شعارها و ادعاهای ملت 
ایران باشــد مبنی بر اینکه در کشاکش فشارها برای 
تسلیم شــدن در برابر امواج جهانی سازی غرب، ما 
قادر هستیم با تمســک به آنچه خود داریم، الگوی 
موفقــی از کارآمدی و اداره موفق حیات سیاســی ـ 

اجتماعی را ارائه کنیم.
مبتنی بــر این ایــده حکمرانی اســت که این 
دولت هم اکنون تالش می کند ضمن تعریف کردن 
کارآمدی و حل مشکالت کشور مبتنی بر ظرفیت ها 
و دینامیسم های درونی و البته اولویت  بخشی به آنها، 
به بیشینه ســازی اســتفاده از ظرفیت های خارجی 
نیز بپــردازد. نمونه های موفــق آن را می توان عالوه 
بر آماده ســازی و اجرای طرح تحول اقتصادی، در 
توسعه متوازن سیاست و روابط خارجی با کشورهای 
شــرقی و همســایه در عین تالش بــرای به نتیجه 
رساندن مطلوب احیای برجام دید. نکته مهم، متمایز 
و امیدبخــش در ایده حکمرانــی دولت و برنامه ها 
و اقداماتش این اســت که برخالف گذشته که روند 
شــرطی  شــدن اقتصاد به نتیجه مذاکرات و احیای 
برجام یا به تعبیر دقیق تر، معطل ماندن کشور برای 
گشایش های خارجی، خســارت هایی برای کشور 
در پی داشــت، اما این دولت بــه طور جدی از این 
مهم خودداری کرده اســت. کلید زدن طرح تحول 
اقتصادی در داخل در کنار فعال ســازی گزینه های 
بدیل برجــام در روابط خارجی که به محورهای آن 
در باال اشــاره شد، آن هم درســت در شرایطی که 
مذاکرات احیای برجام هنوز در جریان است، گویای 
اجرایی سازی این ایده از سوی دولت سیزدهم است.
درواقع، برخالف گذشته، دولت سیزدهم اکنون 

می کوشد که اثبات کند با وجود فشارهای تحریمی 
خارجی، به شرط اتکا به ظرفیت های داخلی و  گره 
نزدن سرنوشت کشور به دنیای خارج، می توان کشور 
را اداره کرد و در حل مشــکالت نیز توفیق داشت. 
روند اقدامات دولت در کنترل نقدینگی، مثبت شدن 
تراز تجاری کشور در سه ماهه نخست امسال)تراز 
تجاری کشور در سه ماهه نخست امسال مثبت 60۵ 
میلیون دالر بوده است(، تبدیل کردن ایران به هاب 
ترانزیتی منطقه با تکمیل و فعال سازی کریدورهای 
ارتباطی شــمال ـ جنوب و شــرق ـ غرب کشور که 
عالوه بر افزایــش درآمدهای ترانزیتــی، می تواند 
سبب شــکوفایی و رونق تولید در کشور نیز بشود، 
تالش برای احیای حیات تولید در کشــور، در عین 
تالش برای اصالح ســاختار بودجه و جلوگیری از 
بی انضباطی مالی و... بخشی از مهم ترین اقدامات 
دولــت در عرصه اقتصاد داخلی اســت که نشــان 
می دهد، این دولت با ایده تحقق کارآمدی با نگاه به 
درون، تا کنون با وجود دشواری ها، در مسیر درستی 

در حال حرکت است. 

 Bسخن پایانی
ایده حکمرانی و چگونگی انتخاب آن عرصه بسیار 
حساســی است که بر تمامی ســاحت های زندگی 
به طور مســتقیم و غیرمستقیم اثر می گذارد. در این 
میان، ایده هایی می توانند موفقیت آمیز باشند که در 
عین تطابق با خاستگاه های فرهنگی ـ هویتی جامعه، 
با اقتضائات و واقعیت های حیات جامعه نیز تطابق 
داشته باشــند. می توان گفت، هنر دولت سیزدهم 
آن است که برخالف گذشــته در این حوزه با دقت 
عمل کرده است. بنابراین، تفاوت ریل گذاری آن در 
اداره کشــور با دولت گذشته را نیز باید در این مهم 
جســت وجو کرد. درواقع، مبتنی بــر اتخاذ دقیق و 
درست این ایده است که به نظر می رسد این دولت 
در سیاســت گذاری و اجرا و اقدام، در مقایســه با 
گذشــته، تفاوت های جدی دارد. نقطه طالیی این 
تمایز هم ایده حکمرانی و مدیریت امور کشور است 
که مبتنی بر نگاه به داخل و فعال سازی ظرفیت های 
بومی و ملی برای عبور از شــرایط دشوار و پیچیده 
کنونی است. نشانه های موفقیت این ایده را می توان 
در عرصه عمل و بهبود شرایط زندگی مردم و تقویت 
زیرساخت های توســعه ای و اقتصادی کشور دید و 

امیدها را به آینده روشن معطوف کرد.  

داخلی ظرفیت های  تقویت 
 بازشناخت منازعه تاریخی دو اَبر ایده  حکمرانی در ایران و الزامات موفقیت دولت سیزدهم

 سیدمحمدکاظم یزدی  ـ 38 

  غرب و پروژه ناتمام 
مشروطه

 
 

 در چند شماره اخیر، به بهانه بررسی آرا و 
افکار سید کاظم یزدی، از مراجع و رهبران 
فکری مشروطیت ملت ایران و تأثیر آنها بر 
این قیــام و چگونگی بر باد رفتن زحمات 
مردم ایران با مبتال شــدن به ارتجاع غربی 
و روشنفکری نشئت گرفته از غرب سخن 
گفتیم. حتی اگر به مشروطه ایرانی با ادبیات 
و نــگاه غربی ها بنگریم، بــاز رد خیانت 
آنهــا را در برگرداندن ملت ایران به عقب 
خواهیم دید. وفــق تحلیل ها و آموزه های 
اگر مشروطیت ملت  روشنفکری غربی، 
ایران را ســرآغاز یک حرکت برای بسط 
اندیشه آزادی خواهی و تالش برای نهادینه 
کردن دموکراسی در ایران بدانیم، با مطالعه 
سرنوشت مشروطه در می یابیم که غرب 
حتی به دموکراسی هدایت شده خود هم 
مجال ظهور و بروز در ایران آن برهه را نداد 
و روند دموکراسی خواهی و آزادی خواهی 
مردم ایران به دیکتاتوری دیکتاتور منتخب 

آیرون ساید انگلیسی منجر شد.  
قانون اساسی مشــروطه که در دوران 
زوال قاجار تدوین شــد، بــه عنوان نتیجه 
مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق 
اساسی در تاریخ ایران است؛ اما با وجود 
مجاهدت های مشروطه خواهان و عزم آنان 
برای ابتناء امر سیاســی بر قانون به فاصله 
کوتاهی مســیر قدرت یابی رضاشــاه از 
طریق ایجاد یک وضعیت استثنایی هموار 
شد. وضعیت اســتثنا موقعیتی خأل گونه، 
مبین نوعی نبود تعادل میان امر سیاسی و 
حقوق عمومی و اهرمی است که به واسطه 
آن دارنــده حق انحصــار تصمیم گیری، 
می توانــد با کنار زدن موانع قانونی و حتی 
خود قانون، به تمرکز قدرت به نفع خویش 
اقدام کند. در چنین وضعیت خألگونه ای 
رضاشــاه موقعیت را برای دســتیابی به 
قدرت مناســب یافت. او که پشــتوانه ای 
مشروعیت ساز برای توجیه سلطنت خود 
نداشت، قانون اساسی را نسخ نکرد؛ بلکه 
با اعالم وفاداری خود به این قانون، کوشید 
با ایجاد یک وضعیت استثنایی و اضطراری 
زمینه را برای تعلیق و درنتیجه به دســت 

گرفتن قدرت فراهم کند. 
بنابراین معلوم شــد کــه قدرت های 
غربی، به ویژه انگلیس به منزله قدرت فعال 
 مشروطه سازی 

ً
فراملی در آن برهه اساسا

کردند تا قدرت ســازی کننــد. آنها نظریه 
مشروطه را که نیرومندترین نظریه در حوزه 
ســاماندهی به نظم سیاسی در جهان پس 
از دوره حکومت های مطلقه بود، به پروژه 
ناتمام ملت ایران تبدیل کردند و مجدد در 
راستای حفظ و تأمین منافع خود بسترهای 
دولت مطلقه ای، همانند قدرت رضاخانی 

را فراهم آوردند.
در واقع، ارتجاع به ســبک و سیاست 
غربی ایجاب می کرد که نســخه مرسوم 
مشروطه غربی در ایران پیاده نشود و تنها 
به اســم آن بسنده شد. مشــروطه ایرانی 
پروژه ناتمامی بود که تنها به استثنای یک 
دوره کوتاه )از ســال 1۲8۵ تا 130۴( که 
نظام سیاســی ایران از حکومت قاجاریه 
بــه حکومت پهلــوی تبدیل شــد، روند 
دموکراسی خواهی در ایران منحرف شد. 

این موضوع در حقیقــت عبرت آموز 
اســت و امروز با بیانات رهبری و امام به 
درستی پیش بینی شیخ شــهید مشروطه 
فضل الله نوری بیشــتر می توان پی برد که 
تفکر غربی با تحمیل نســخه عقب مانده 
خود در حکمرانی سیاسی می خواهد ملت 
ایران را به عقــب برگرداند و مانع از اجرا 

و ثمردهی نظامات پیشرفته اسالمی شود.

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی
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   رسانه   

»یادگیــری رســانه ای« از مدل نمادیــن در نظریه 
»یادگیری اجتماعی« سرچشمه می گیرد و یکی از 
مؤثرترین و فراگیرترین روش های یادگیری رفتاری 
است که به ویژه از طریق رسانه هایی، چون تلویزیون 
و سینما شکل می گیرند. در یادگیری رسانه ای ابتدا 
باید به رفتار کسی که می خواهیم از او الگو بگیریم، 
توجه کنیم. در مرحله دوم، باید آن رفتار را در ذهن 
رمزگــذاری و در حافظه ذخیره کنیم و ســپس، در 
مراحــل بعد، آن را انجام بدهیــم؛ البته این رفتار به 
عوامل زیادی بستگی دارد که از بین آنها می توان به 
عوامل انگیزشــی و محیطی اشاره کرد؛ بنابراین در 
نظریه مذکور، برای تقلید از رفتاری که در ســریالی 
مشاهده شده است، باید محیط مساعدی وجودی 
داشته باشد، یعنی عوامل محیطی در این باره نقش 
آشکارســاز مهمی دارند. نباید و نمی توان به صرف 
تماشای فیلم یا سریالی نتیجه گرفت که از آن تقلید 
می شــود، بلکه باید دید چه عوامل محیطی وجود 
دارد که اجازه می دهد رفتار مشــاهده شــده عملی 
شود. از ســوی دیگر افراد مختلف، پیام های مشابه 
را به صورت متفاوتــی ادراک می کنند و از راه های 
مختلفی به آن پاســخ می دهند. بــرای نمونه، یک 
برنامه خشــونت آمیز تلویزیونی همــه مخاطبان را 
برنمی انگیزد تا آن عمل خشونت آمیز را انجام دهند، 
 اما ممکن است تمایالت پرخاشگرانه عده کمی از 
افراد را افزایش دهد و همچنین حساسیت دیگران 

را در مقابل خشونت کمرنگ کند. این حقیقت که 
اثرات رسانه ها به صورت مشابه بر روی همه اتفاق 
نمی افتد،  نمی تواند اهمیــت آن را پنهان کند. برای 
نمونه، اگر برنامه ای خاص بر روی تنها یک درصد 
از بینندگان برنامه اثرگذار باشد،  از میان ۴0 میلیون 
بیننده بر روی ۴00 هزار نفر اثر خواهد گذاشــت.

)هریس، 13۹0(
در نتیجــه،  همچنان که روشــن اســت، برای 
اصــالح جامعه و ایجــاد هرگونه تغییــر در رفتار 
عمومــی شــهروندان و بهبود روابــط اجتماعی به 
تربیت و پرورش نسل جدید نیازمندیم. اگر بخواهیم 
فرزندا ن مان مانند ما نباشند یا بهتر از ما باشند،  باید 
برای تربیــت آنان برنامه ریزی و اهتمام کنیم. انتقال 
ارزش های رفتاری و هنجارهای اجتماعی و باورهای 
دینی و بایدها و نبایدهای اخالقی از نســلی به نسل 
دیگر خواه در محیط خانواده و خواه در مدرســه و 
سطح جامعه از طریق تربیت صورت می گیرد و ما 
باید در گام نخست،   واقع بینانه  بپذیریم که رسانه به 
منزله بزرگ ترین مربی امروز،  بیش و پیش از خانوده 

در حال تربیت کودک و نوجوان است. 
این جمله ها،  تنها بخشــی از یک واقعیت عینی 
اســت که ما از آن غافلیم. باید باور کنیم و بپذیریم 
که امــروزه، رقیبی به نام »تربیت رســانه ای« از راه 
تلویزیون، ماهواره و اینترنــت جایگزین فضاهای 
تربیتی خانواده ها شده است. این امر تهدیدی جدی 

و نگران کننده برای والدین به شــمار می آید. وسایل 
ارتباط جمعی ســرعتی وصف ناپذیر یافته،  زمان و 
مکان را در نوردیده اند و هیچ مانعی را بر سر راه خود 
نمی بینند. درجه نفوذ رسانه ها در جوامع و آثار آن به 
حدی است که یک رویارویی هدفمند را می طلبند. 

ســخن گفتن از زیان های استفاده خام و بی پروا 
از رسانه ها، یک تکرار بی پایان است. حجیم عظیم 
مقاالت در این موضوع نشــان از حساسیت جامعه 
نخبگان در ایران و دیگر کشــورها در اثرگذاری ها 
رسانه ها بر رفتار ناخودآگاه مخاطب دارد. تلویزیون 
نشان داده اســت، در برانگیختن ســلیقه ها،  بهتر 
از برانگیختــن فعالیت های فکــری یا خالق عمل 
می کند. به عنوان سطحی ترین حالت،  کافی است به 
اثرگذاری شخصیت ها و مجموعه های تلویزیونی در 
جابه جایی اولویت نامگذاری نوزادان کشور خودمان 

اشاره شود. 
براساس آمارهای ســازمان ثبت احوال کشور، 
نام »ســتایش« در سال 1383 رتبه سی و چهارم در 
نامگذاری نوزادان دختر را داشته است، اما همزمان 
با پخش فصل اول ســریال پرمخاطب »ستایش« 
در ســال 138۹ رتبه سوم در ســال 13۹0 رتبه دوم 
نامگــذاری را به خود اختصاص داد و این در حالی 
است که در حوالی پایان یافتن این سریال به رتبه نهم 
و پس از گذشت مدتی از پخش سریال،  به رتبه های 
پایین تری نزول پیدا کرد. )برگفته از پایگاه ســازمان 

ثبت احوال کشور،  13۹1/۹/۵(
از ســوی دیگر،  باید تأکید کرد کــه کودکان و 
نوجوانان در اثرپذیری از رســانه ها،  با والدین خود 
فــرق دارند. آنهــا میان »جهان واقعــی«  و »جهان 
رسانه ای« چندان تفاوتی قائل نیستند و در به کارگیری 
رسانه و الگوگیری از آن،  بسیار راحت تر از والدین 
خود عمل می کنند. برای همین یک نگرانی واقعی 
که در این باره وجود دارد، این است که این تصاویر 
از زندگی بزرگســاالن که در دسترس کودکان قرار 
می گیرد، ممکن اســت موجب گمراهــی و بلوغ 
زودرس آنها بشود قبل از آنکه واقعا آمادگی تشخیص 

آنها را داشته باشند.
مطلبی کــه خواندید از »کتاب علوم شــناختی 
در جنگ شناختی« به نویسندگی »محمد جوانی« 
انتخاب شــده اســت. این کتاب در »انتشــارات 
نواندیشــان« به تازگی بــرای عالقه مندان ســواد 

رسانه ای به چاپ رسیده  است.

 یادگیری  رسانه ای

یکی از شرکت های دانش بنیان 
با  شــریف  صنعتی  دانشــگاه 
دســتیابی به فنــاوری ملی در 
مخابرات  تجهیــزات  زمینــه 
نوری توانسته است مانع خروج 
میلیون ها دالر ارز از کشور برای 
شود.  مشابه  تجهیزات  واردات 
استفاده از فناوری فیبر نوری به 
دلیل سرعت باال در انتقال داده 
بســیار اهمیت دارد. فبیر نوری 

بســتری برای تبادل داده با سرعت زیاد در فواصل زیاد است و 
به دلیل تحریم های ایران، واردات آنها در این سال ها ناممکن 
بود؛ اما این شــرکت توانسته است آن را تولید کند و در اختیار 

شرکت ها و نهادهایی که فیبر نوری دارند، قرار دهد.

دالر میلیون ها 
ساخت تجهیزات مخابراتی در دانشگاه

توئیتر چند شــرکت حقوقی را 
استخدام کرده است تا از ایالن 
ماســک به دلیل لغو قــرارداد 
۴۴ میلیارد دالری این شرکت 
شــکایت کند. »ایالن ماسک« 
مدیر اجرایی تسال، هفته پیش 
قرارداد خود را با توئیتر فسخ کرد 
و گفت که توئیتر نتوانسته است 
اطالعاتی درباره حســاب های 
جعلــی در ایــن پلتفــرم ارائه 

دهد. پس از آن، »برت تیلــور« رئیس توئیتر، اعالم کرد که از 
ثروتمندترین مرد جهان شکایت می کنند و اقدامات قانونی را 
انجام خواهند داد. این شرکت اکنون در حال برنامه ریزی برای 

طرح دعوی حقوقی اوایل این هفته در دادگاه دالور است.

 ماسک دبه کرد!
فروش توئیتر منتفی شد

نرم افــزار »حمل ونقــل عمومــی 
ابزار مناسبی برای استفاده   تهران« 
بهینه از خدمات ناوگان اتوبوسرانی 
تهران است؛  مجموعه ای که با بیش 
از ۲۵0 خط و 7000 اتوبوس، یکی 
از بزرگ ترین شبکه های حمل ونقل 
عمومی جهان اســت. این برنامه با 
امکان جســت وجوی نزدیک ترین 
ایستگاه  یا خط مورد نظر و تخمین 
زمان ورود اتوبوس، امکان مدیریت 

بهتر سفرهای درون شهری را فراهم خواهد کرد. در صورت بهره مندی 
از تلفن همراه مجهز به سامانه مکان یابی و فعال سازی سرویس دیتا، 
این برنامه به شــما کمک خواهد کرد تا جابه جایی هــای خود را در 

پایتخت به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید.

 در مسیر باش!
حمل  ونقل عمومی  تهران

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

سرانجام تلسکوپ فضایی »وب« اولین تصاویر خود 
را منتشر کرد و به دید گذشته بشر از پهنه فضا، عمق 
و رنگ و لعاب بیشتری بخشید. در بیانیه انتشار این 
تصویر آمده است: »تلســکوپ فضایی جیمز وب، 
عمیق ترین و واضح ترین تصویر مادون قرمز از جهان 
دور را تــا به امروز تولید کرده اســت. این تصویر از 
اولین میــدان عمیق وب، مملو از جزئیات اســت. 
هزاران کهکشان از جمله کم نورترین اجرام مشاهده 
شده در مادون قرمز برای اولین بار در دید وب ظاهر 
شده اند. این تکه از جهان پهناور، بخشی از آسمان را 
 به اندازه یک دانه شن است که 

ً
می پوشــاند که تقریبا

شخصی روی زمین نگه داشته است.«
این مجموعه خوشــه های کهکشــانی عظیمی 
هستند که بر اساس نسبیت عام اینشتین، با شکل دهی 
لنز گرانشــی، نور اجرام پشت خود را بزرگ نمایی و 
دچار اعوجاج می کنند و امکان مشاهده  میدانی عمیق 
 ضعیف 

ً
از جمعیت های کهکشانی بسیار دور و ذاتا

را فراهــم می آورند. نوری که از حدود 13/۵ میلیارد 
ســال پیش به ما رسیده اســت، یعنی وب تصویری 
از 13/۵ میلیارد ســال پیش کیهان را به ثبت رسانده 

اســت!همانطور که در بیانیه انتشار این تصاویر آمده 
است، اگر بتوانید یک دانه  شن را در حالی که به دست 
گرفته اید، به سوی آسمان نگه دارید، بخش کوچکی 
که اشــغال می کند، به اندازه  میدان دید تلســکوپ 
وب در این تصویر اســت و حــاال می توانید تصور 
کنید تنها در این منطقه  کوچک، انبوه کهکشان ها از 
جمله کهکشان های اولیه چگونه دیده می شوند و این 
همه، هنوز در مقایسه با سراسر آسمان چقدر کوچک 

است.

 Bچرا وب مهم است؟
بســیاری از دانشــمندان معتقدند، سیاره ای درست 
ماننــد زمیــن، در جهان هســتی وجــود دارد و در 
جست وجوی آن هستند. تلســکوپ وب از تمامی 
پیشــینیان خود قوی تر اســت و نگاهــی دقیق تر و 
عمیق تر به اعماق فضا خواهد داشــت تا سیاره های 
کهکشان های دوردست را کشف کند. تلسکوپ وب 
ابزاری دارد که به کمک آن می توان اتمسفر سیارات 
را بــه منظور امکان حفظ حیات بررســی کرد. البته 
تلسکوپ های بزرگ تری در سطح زمین وجود دارند؛ 
اما این تلســکوپ در خارج از جو زمین قرار خواهد 
گرفت تا دیدی بدون مانع از جهان هستی فراهم کند. 
تلسکوپ فضایی هابل با به کار بردن نهایت توان خود 
می توانست کهکشان ها را در زمان نوجوانی آنها رصد 

کند؛ اما با اســتفاده از تلســکوپ وب، مشاهده این 
کهکشان ها در زمان نوزادی آنها امکان پذیر می شود. 
این تلسکوپ با استفاده از توانایی فروسرخ به عقب 
بازمی گردد و در حدود 100 تا ۲۵0 میلیون سال پس 
از بیگ بنگ را مشاهده خواهد کرد. تلکسوپ وب به 
دانشمندان امکان می دهد تا سیارک های دوردست و 
قمرهای آنها را بررسی کنند تا در مورد نحوه تشکیل 
و تاریخچه منظومه شمســی به اطالعات دقیق تری 

دست پیدا کنند.

 Bچرا عمیق تر؟
اگر قرار است عکس وب عمیق تر از چیزی باشد 
که انسان ها قبال دیده اند، باید از نقشه برداری میدان 
فراژرف تلســکوپ فضایی هابل که حدود ۲0 سال 
پیش گرفته شده بود، پیشی بگیرد. این تصویر وسیع 
و معروف، نزدیک به 10هزار کهکشان را در سنین، 
اندازه ها، شکل ها و رنگ های مختلف نشان می دهد. 
در علم نجوم، عمیق تر شدن به معنای مشاهده  گذشته 
است، زیرا مدتی طول می کشد تا نور و دیگر امواج 
الکترومغناطیس به ما برسد. در تصویر فراژرف هابل، 
قدیمی ترین کهکشان های مرئی به 800 میلیون سال 
اول پس از انفجار بزرگ باز می گردند. این یک دوره  
بسیار ابتدایی نسبت به ســن تخمینی جهان، یعنی 
13/8 میلیارد سال است. به طور خالصه، گردوغبار و 

گاز زیاد در فضای میان ما و ژرفای کیهان، چشم انداز 
 کم نــور اوایل جهان را 

ً
منابع نوری بســیار دور و ذاتا

پنهان می کند؛ اما امواج فروسرخ با طول موج بلند، 
می توانند از میان این توده ها نفوذ کنند و به ما برسند. 
به گفته  یکی از دانشمندان وب، این تلسکوپ آن قدر 
حساس است که می تواند گرمای یک زنبور عسل را 

روی ماه تشخیص دهد.

 Bاین همه واقعیت است؟
با انتشار این تصاویر برخی از فعاالن فضای مجازی 
نسبت به امکان وجود سانسور در تصاویر منتشر شده، 
هشــدار دادند. این افراد ادعا کردند ایاالت متحده 
و شــرکای اروپایی او در این پروژه، همه آنچه را که 
تلســکوپ وب در اختیار آنها قرار می دهد، منتشر 
نمی کنند و تنها از آن جنبه ای از این تلسکوپ در میان 
عموم بهره می برند که در راســتای تقویت جایگاه از 
دست رفته آمریکا و غرب به منزله یک مکانی آرمانی 
در میان سایر مردم جهان باشد. چیزی که از ژست و 
نمایشی که هنگام اعالم و انتشار تصاویر این تلسکوپ 
به وسیله جو بایدن اجرا شد، می شد دریافت کرد. اما 
با این حال این تصاویر اگر همه واقعیت نباشــد، به 
اندازه کافی شگفت انگیز هستند؛ تصاویری که گفته 
می شود دانشمندان زمانی که اولین بار آن را دیده اند، 

بر عظمت آن به گریه افتاده اند!

مجازستان

 رســتم قاســمی،  وزیر راه و شهرسازی: تعداد 

واحدهــای درحال ســاخت نهضت ملی 
مســکن به 1/۵ میلیون نزدیک می شــود و 
امپراتوری رســانه های ضد دولت سیزدهم 
اجازه دیده شــدن اخبار پیشــرفت طرح را 
نمی دهند. آنها که دشــمنند، اما تعجبم از 
رســانه های داخلی و خبرنگارانی است که 
بدون تحقیق اخبار آنها را پوشش می دهند و 

مردم را ناامید می کنند!

پیمــان اصالنــی، کاربــر فضای مجــازی: با 

ســاخت کانکس های تاشــو از سوی سپاه 
پاســداران، تحولی عظیم در اسکان موقت 
آســیب دیدگان صورت گرفت. در گذشته 
هر تریلی می توانست حداکثر یک کانکس 
حمل کند؛ اما اآلن قادر است شش کانکس 

را به راحتی حمل کند.

ســیده آزاده حکیــم، کاربر فضــای مجازی: 

 نیروهای اوکراینی از یک خانه ســالمندان 
به عنوان ســپر انســانی برای جلوگیری از 
عملیات نظامی  روســیه اســتفاده کرده اند! 
غرب برای ارضای امیال و خواسته های خود 
تاکنون مردم زیادی را قربانی کرده اســت، 
اوکراین نه اولین آنهاست و نه آخرین! ویرانی 
عاقبت تمام کشــورهای دل بسته به غرب و 

کدخداپرست خواهد بود.

حامد صفرپور، کاربر فضای مجازی:  اعتراض 

مردم دبی به قطع مکرر برق به دنبال گرمای 
شدید. یادآور شوم که  امارات رابطه نزدیکی 
با رژیم اشغالگر و آمریکا و انگلیس دارد و 
تحریم هم نیســت و روی دریایی از ثروت 
خوابیده است. عوضش اقتصاد خوبی دارد.

مجلس:  نماینده  موســوی،  ســیدنظام الدین 

 رســانه های غربی طــوری از آغــاز به کار 
سانتریفیوژهای IR6 در فردو خبر می دهند 
که گویی اقدامی غیرقانونی رخ داده اســت. 
تولیــد اورانیوم ۲0درصد به میزان ســالی 
حداقل 1۲0کیلوگرم، تکلیف فوری مجلس 
یازدهم بــه دولت در بند یــک قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم هاســت. دولت 

روحانی تعلل کرد؛ دولت رئیسی، اقدام.

امیرعلی ابوالفتح، کارشــناس مسائل سیاسی: 

 مخالفت با صــدور ویزای آمریکا یا بریتانیا 
به ورزشکاران ایرانی تعجب برانگیز خواهد 
بود. اگر تصور شود که از دید غرب، سیاست 
نبایــد در ورزش دخالت کنــد؛ اما غرب 
به شــکل آشــکاری از ورزش برای پیشبرد 

سیاست استفاده می کند.

احســان خاندوزی، وزیــر اقتصــاد:  یکی از 

مطالبات رهبــر معظم انقــالب از دولت 
سیزدهم، داشــتن پیوســت  عدالت برای 
سیاست ها بود. وزارت اقتصاد اولین پیوست 
عدالت را بــا همکاری دانشــگاه ها برای 
الگوی جدید »هوشمندســازی یارانه آرد« 

تدوین و منتشر کرد.

اول  معــاون  دســتیار  اشــتهاردی،  کاوه 

رئیس جمهــور: دولت در انتخــاب کادر و 

ســرمربی تیم ملی فوتبال هیچ نظری ندارد 
و دخالتی نخواهد کرد. در جلســه اخیر با 
دکتر مخبر، معــاون اول محترم و اعضای 
دولت هم هیچ صحبتــی در این خصوص 
 بر پشتیبانی جدی و حداکثری 

ً
نشده و صرفا

از برنامه های موردنظر تیم ملی، فدراسیون 
فوتبال و وزارت ورزش تأکید شد.

عبدالرضا  هــادی زاده، کاربر فضــای مجازی: 

 تحریم های جدید آمریکا علیه 
ً
 چین رســما

ایران را رد کرد. پکن به صراحت گفته است 
همکاری ما با تهران معقول و قانونی ا ست و 
به هیچ طرف ثالثی آســیب وارد نمی کنند و 
باید مورد احترام و حمایت قرار بگیرد. آقای 
ظریف! همچنان معتقدید چین نگاه به غرب 
دارد، پس نباید ما نگاه به شرق داشته باشیم؟!

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

کیهان   
عمیق تر!  

چرا تصاویر تلسکوب وب بحث داغ این هفته فضای مجازی بود؟

مجازستانجهان
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سیاست
۱3

 جشنواره فیلم فجر 
در مسیر جدید

انتشار فراخوان چهل ویکمین دوره جشنواره 
فیلم فجــر از لحاظی تأمل برانگیز اســت. 
این فراخــوان، درحالی که بیــش از ۲00 
روز تا زمان برگزاری جشــنواره باقی مانده، 
نشــان دهنده توجه به زمان و نظم اســت. 
همچنان که این فراخــوان در زمان موعود، 
یعنی 1۹ تیر، همزمان با عید سعید قربان در 

دسترس عموم قرار گرفت.
مهم تریــن تفــاوت قابل مشــاهده در 
فراخوان چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر، 
نسبت به هشت دوره اخیر، بازگشت بخش 
بین الملل به آغوش جشنواره است. برگزاری 
یکپارچه جشنواره و تجدیدنظر در دو پارگی 
برگــزاری آن، عــالوه بر اینکــه به کاهش 
هزینه ها می انجامد، بار دیگر جشنواره را در 
قامت یک گردهمایی بین المللی به مناسبت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شخصیت 
می بخشــد. به شرطی که بخش بین الملل، 
مماس با شــاخصه های ملــی و انقالبی، 
محلی برای حمایت از ســینمای مستقل و 
انسانی جهان باشد. کار درست این است که 
جشنواره  بین الملل  بخش  دست اندرکاران 
فیلم فجر، به جای ســینماگران هالیوودی 
یا فیلم ســازهای نه چندان شــناخته شده، 
برترین فیلم سازان ضدسلطه را دعوت کنند. 
پیشــنهاد این است که چهره های مطرحی، 
چون »کن لوچ« و »ژان لوک گدار« که هم 
از مطرح ترین کارگردان های تاریخ سینمای 
جهان به شــمار می آیند و هم مخالف نظام 
ســرمایه داری و ســلطه و اســتعمار غرب 
هســتند، به عنوان مهمان ویــژه این بخش 
دعوت شوند. در این بخش، قرار است یک 
جایزه جدید هم اهدا شــود که جالدهنده 
جشنواره فجر خواهد بود؛ جایزه مقاومت 
که می تواند نقش مؤثری برای جریان سازی 
تقویت و معرفی ســینمای مقاومت داشته 
باشــد. اما نکته مثبت دیگــر در فراخوان 
چهل ویکمیــن جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر، تالش برای جلوگیری از برخی مفاسد 
تجربه شده در ادوار قبلی است و در راستای 
اصالح روند برگزاری این جشنواره به شمار 
می آید. جشنواره فیلم فجر به مثابه معتبرترین 
رویــداد ســینمایی و یکــی از بزرگ ترین 
طی  کشــورمان،  فرهنگی  گردهمایی های 
ســال های اخیر بیش از متن، اسیر حواشی 
بوده است. بعضی از این حاشیه ها در شأن 
جشــنواره فجر نبوده اند؛ ماننــد انصراف 
ناگهانی برخی کارگردان ها از جشنواره در 
لحظه آخر یا بی اعتنایی و دهن کجی بعضی 
عوامل آثار به جشنواره. برای حل این مسئله، 
در فراخوان چهل ویکمین جشــنواره فجر، 
یک بند تــازه تعیین و در آن تصریح شــده 
اســت: »پس از اعالم نظر هیئت انتخاب و 
راهیابی آثار به جشنواره ، تهیه کننده با حضور 
در دبیرخانــه، فرم دســتورالعمل و ضوابط 
حضور اثر در جشــنواره را رؤیت می کند و 
متعهد به رعایت ضوابط و مقررات مندرج 
در آن می شود، در غیر این صورت فیلم های 
رزرو جایگزین خواهد شد.« این فراخوان 
تغییرات ساختاری دیگری هم دارد که باید 

دید در عمل، به چه نتیجه ای خواهد رسید.
البته بــرای اصالح و کارآمدی بیشــتر 
جشنواره فیلم فجر، باید بر عناصر فرمی و 
محتوایی در انتخاب و داوری آثار هم تأکید 
می شــد؛ چون در اغلب دوره هــای اخیر 
جشــنواره فجر، بعضا شاهد حضور آثاری 
بوده ایم که هــم در مضمون و هــم از نظر 
ساختاری، از ضعیف ترین آثار سال سینمای 
ایران بوده اند؛ فیلم هایی که به جای حضور 
در جشــنواره فجر باید »زرشــک زرین« 

می گرفتند!

فرهنگ

یادداشت 

   کتاب     روایت    

به  ننه«  کتاب گویای »موقعیت 
نویسندگی رمضانعلی کاوسی، 
بــه تهیه کنندگی ویــدا بابالو و 
صداپیشگی احمد زنده دالن در 
168 دقیقه تهیه شــده و بر روی 
پایگاه کتــاب گویای ایران صدا 
قرار  عالقه مندان  دســترس  در 

گرفته است.
جانباز  کاوسی،  رمضانعلی 
قطع نخاع و نویســنده  فعال در 

حوزه   دفاع مقدس اســت. وی آثــاری همچون »تیغ های گل 
فیشه«، »راز نهان«، »سهم من 

ُ
رز«، »پرواز با بال شکسته« »ک

از عاشــقی« و »بامداد روز شانزدهم« را در کارنامه   خود دارد. 
»موقعیت ننه« خاطرات رزمندگان اصفهانی است.

ننه موقعیت 
کتاب گویا در ایران صدا

برنامه ترکیبی »ســینما جوان« 
مستند  برنامه شــبکه  تازه ترین 
سیماســت کــه در تعامــل و 
همــکاری با انجمن ســینمای 
جوانــان ایــران بــا محوریت 
پخــش و تحلیــل و بررســی 
آثار و وضعیت فیلــم کوتاه در 
ســینمای ایران، با تهیه کنندگی 
و کارگردانی اصغر احمدپور به 

زودی روی آنتن می رود.
تهیه کننده این برنامه می گوید، »ســینما جوان« قرار است 
در بسته ای یک ســاعته از شبکه مستند پخش شود و افزون بر 
گفت وگو درباره فیلم های کوتاه، بخش های متنوع دیگری، مانند 

بخش های آموزشی دارد.

سینماجوان
 تازه ترین برنامه شبکه مستند

»رســم  کتاب  هفتــم  چاپ 
گــزارش  شــامل  جهــاد«، 
تجربه هــای کار جمعــی در 
جهاد ســازندگی بــه روایت 
عظیمی  حســینعلی  مرحوم 
بــا تحقیــق و تدویــن علی 
مشایخی، محمدرضا حسینی 
و محســن جعفری از ســوی 
انتشــارات »راه یــار« راهی 
بازار نشــر شده اســت. این 

کتاب با اتکا به روش تجربه نگار و رجوع به خود جهادگران، 
مانند دیگر تالش های معدودی کــه در باب مطالعه جهاد 
سازندگی انجام شده، به دنبال آن است که این نهاد انقالبی 

را بازشناسد.

جهاد رسم 
تجربه های کار جمعی در جهاد سازندگی

 رسانه ملی  

مدتی قبل بود که تبلیغات تلویزیونی، از پخش 
مجموعــه تلویزیونی جدیدی از شــبکه یک 
رسانه ملی خبر می داد. البته برخالف همیشه، 
این تبلیغات در حد پخــش از تلویزیون ـ که 
اتفاقا مهم ترین نوع تبلیغات هم هست ـ باقی 
نماند، بلکه پای معرفی و تبلیغات وسیع این 
مجموعه به بیلبوردهای سطح شهر هم رسید. 
اتفاقی که شاید در نوع خودش بی سابقه بوده 
اســت.  این تبلیغات گســترده نشان می داد، 
مجموعه تلویزیونی ســاخته شــده است که 
قرار است با بقیه سریال های تلویزیونی تفاوت 
داشته باشد. »مســتوران« مطابق پیام ابتدای 
تیتراژ، بر اساس داستان های کهن ایرانی نوشته 

و تولید شده است. 

 Bتداوم قوی  
پخش این مجموعه تلویزیونی آغاز شــد. دو سه 
قسمت ابتدایی این مجموعه ریتم کندی داشت 
و همین باعث شــد متاسفانه برخی از افرادی که 
منتظر پخش آن بودند، نســبت به آن بی رغبت و 
بی اشتیاق شدند و همین نقطه ضعف با آن حجم 
از تبلیغات متفاوت این مجموعه تناسب نداشت. 
امــا چنانچه مخاطب حوصله بــه خرج داده 
و پای کار می نشســت، از گذشت چند قسمت، 
متوجه می شد که داستان دارد جان می گیرد و رفته 
رفته جذاب تر شده است؛ به گونه ای که وقتی این 
مجموعه به یک سوم خود رسید، آن نقطه ضعف 
 می توانست 

ً
کم رنگ تر شــده و داســتان کامال

مخاطب را همراه کند. 

 Bروایت هنرمندانه  
اما از این نقاط ضعف که بگذریم، »مستوران« در 
نوع خودش ســریالی است که برخالف بسیاری 
از فیلم ها و ســریال های دیگر، ذائقه مخاطب را 
به سمت خوش سلیقگی سوق می دهد. سریالی 
بر اســاس داســتان های کهن ایرانی که نشان از 
پیشــینه غنی ادبیات داستانی کشــورمان دارد. 
امتیازی که متأسفانه در دهه های اخیر و در تولید 
آثار تلویزیونی بســیار نادیده گرفته شــده و حاال 
»مستوران« سعی در زنده کردن آن داشته و خود 
نیز از این امتیاز بهــره زیادی در جذب مخاطب 

گرفته است. 

»مستوران« نشــان داد، می توان با زنده کردن 
ادبیات غنی ایرانی و افســانه ها و داســتان های 
کهن سرزمین خودمان، آثاری خلق کرد که تمام 
ویژگی های یک ســریال خوب را داشته باشد و 
 مخاطب نیز آن را نه تنها پس نزند، بلکه رفته 

ً
اتفاقا

رفته به او خو گرفته و دوستش داشته باشد. 
البته در این رئالیسم جادویی، از ویژگی هایی 
استفاده شده اســت که شاید برای نسل جدید تا 
حدی ناآشنا باشد، اما برای قدیمی تر ها آشناست؛ 
، راوی که داســتان را جلــو می برد و به فهم 

ً
مثال

داستان کمک بیشــتری می کند، آن هم با صدای 
ماندگار محمدرضا سرشــار )رضــا هگذر( که 
خاطرات »قصه  ظهر جمعه« او را برای بزرگترها 

زنده می کند. 
در هر حال، تک بیت شعرهایی که ژاله علو در 
قسمت های مختلف سریال می خواند و متنی که 
محمدرضا سرشار قرائت می کند، آنچنان به جان 
مخاطب می نشــیند که بار دیگر همان ادبیات و 
فرهنگ غنی ایرانی را به رخ می کشد؛ چیزی که 

شاید نسل امروز با آن غریبه باشد. 

 Bپردازش هنری مناسب 
یکی دیگر از نقاط قوت این مجموعه تلویزیونی، 
تالش عوامل هنری و طراحان صحنه برای ایجاد 
فضای مناسب در سکانس های مختلف از کوچه 
و بازار تا روستا و جلوه های طبیعی است که این 
ویژگی در فیلم های مربوط به زمان گذشته که در 
سال های اخیر ساخته می شود، دچار نقایص و 
ضعف های فراوانی اســت، اما دست اندرکاران 
مستوران برای این مهم زحمات زیادی را متحمل 
شده اند. شخصیت پردازی نقش های اصلی فیلم 
هم قابل قبول بوده و توانسته تاثیر خود را بر روی 

مخاطب بگذارد و او را با خود همراه سازد. 
داستان »مستوران« هر چند خرده روایت هایی 
است که حول داستان اصلی می چرخد، اما حتی 
خرده روایت ها نیز آنچنان به لحاظ داســتانی و 
دراماتیک قوی هستند که بیش از پیش به جذابیت 

و پیشبرد داستان اصلی کمک می کنند. 
در نهایــت بــه جرئــت می توان گفــت، با 
چشم پوشــی از برخــی نقاط ضعف ســریال، 
»مستوران« توانست سریال موفقی در قصه گویی 
اصیــل و مهم تر از آن، ســریالی موفق در احیای 
داســتان ها و ادبیات کهن ایرانی باشد. هر چند 
کارگردانی خوب ســریال به خصوص در بخش 
دوم آن )قســمت 8 تا ۲6( که مسعود آب پرور آن 
را بر عهده داشته نیز به جذابیت داستان ها کمک 

کرده است.

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

آرش فهیم
منتقد سینما

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

   برداشت    

 ادواردو

مدتی است تئاتر »ادواردو« بر اساس نمایشنامه ای 
از زندگــی »ادواردو آنیلی« با نویســندگی راحیل 
ســرهنگی و به کارگردانی ابوالفضل عشــرب در 
تماشــاخانه مهر حوزه هنری انقالب اسالمی روی 
صحنه رفته است. نمایشی که برش هایی از زندگی 
ادواردو آنیلی فرزند جیانی آنیلی، سرمایه دار بزرگ 
ایتالیایی و مالک ســابق مجموعه فیات را به تصویر 

می کشد. 
ادواردو در دهه 60 شمســی با پذیرفتن اسالم و 

ایمان به رســالت نبی خاتم حضرت محمد)ص(، 
راه حق را برگزید و پس از ســفر به تهران و دیدار با 
امام)ره(، در مســیری قرار گرفت که در نهایت، با 
بهترین عاقبت، یعنی شهادت در راه نشر اسالم از دنیا 
رفت.  تئاتر نیز از همین جا آغاز می شــود؛ جسدی 
که کنار خیابانی افتــاده و دوره گردی آن را می بیند. 
البته درباره این شــخصیت کتاب های زیادی نوشته 
شــده و مستندهای خوبی هم ســاخته شده است. 
در تئاتــر »ادواردو« هرچند به تفکرات و اعتقادات 
شهید آنیلی کم پرداخته نشده، اما تالش شده است 
تا این موضوع شعاری و مستقیم نباشد که مخاطب 
 ظریف و 

ً
را دل زده کند، برعکــس به صورت کامال

زیرکانه و جذاب، هم دیــدگاه خانواده آنیلی و هم 
نقش صهیونیست ها در شــهادت ادواردو به تصویر 

کشیده می شود. 
تئاتر آنیلــی، از اطناب و زیاده گویی حذر کرده و 
همین، مخاطب را از نشســتن بر روی صندلی آن 
هم به مدت 70 دقیقه خسته نمی کند؛ هر چند شاید 
می شــد بازیگر بهتری از لحاظ شباهت ظاهری به 
ادواردو انتخاب شود، اما در نهایت وقتی چراغ های 
سالن روشن می شود، تماشاچی ها راضی از سالن 

خارج می شوند. 
در کل، اینکه یک گروه از هنرمندان جوان تئاتر و 
عرصه نمایش این موضوع را دستمایه کار خود کنند، 

جای تقدیر دارد و یادآور این نکته اســت که هنر نیز 
می تواند دو روی یک سکه باشد؛ برای نمونه، روزی 
تئاتر یا هر هنر دیگری، ابزاری می شود برای رشد و 
تعالی آدم ها، اما برخی مقاطع هم برعکس آن اتفاق 
می افتد. آنچه مهم است، این است که مراکزی مانند 
حوزه هنری باید به این موضوع دقت داشته باشند که 
در شناسایی استعدادهایی که به هنر به مثابه ابزاری 
برای رشد و تعالی نگاه می کنند، جدی تر بوده و در 
عمل از این جوانان حمایــت کنند. البته باید توجه 
داشته باشند به آفتی که بسیاری از مراکز و نهادهای 
فرهنگی به آن دچار شده اند و آن تیمی و رانتی شدن 

کارهاست، دچار نشوند.

زندگی آنیلی  بر روی صحنه تئاتر 

غنی  میراث 
ایرانی

 نگاهی به مجموعه تلویزیونی مستوران 
به کارگردانی مسعود آب پرور و سیدجمال سیدحاتمی
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شهید عید غدیر

  شبی که آقا سعید در بامداد آن 
شهید شدند، دسته ما عملیات 
داشت. یکی دو ساعت به غروب مانده 
بود که آقا  سعید به من گفتند: »آقا شجاع 
برویــم غســل کنیــم.« نزدیک محل 
استقرار ما در قره بالغ یک موقعیتی بود به 
نــام چم امــام حســن)ع( که از ســر 
شاخه های رود الوند به حساب می آمد. 
 به 

ً
آب زاللی داشت و عمقش هم تقریبا

اندازه یک نفر بود. در مسیر تا چم امام 
حســن)ع( آقا  ســعید با من صحبت 
می کرد. از اهمیت امر به معروف و نهی 
از منکــر و لــزوم پرهیزگاری ســخن 

می گفت... .
 صحبت های مــان تا زمــان بیرون 
آمدن از آب ادامه یافت. توصیه هایی به 
من کرد؛ از جمله آنکه گفت: »تو االن 
در ِســّنی قرار داری که در معرض نگاه 
حرام هستی. چشمانت را پاک نگه دار 
و از گنــاه دوری کن« عرض کردم: »آقا 
ســعید روزگار طوری نیست که بشود 
 تقــوا را آن طور که شــما می گویید نگه
 داشت. صبح که از منزل بیرون می آییم، 
کســانی را می بینیم که حجاب شان را 

درست رعایت نمی کنند.«
 آقا  ســعید همانطور که سرش را با 
حوله خشک می کرد، پرسید: »سن شما 
بیشتر اســت یا من؟« گفتم: »شما...« 
حولــه را از روی صورتش کنــار زد و 
گفت: »به وجود مقدس امام زمان)عج( 
تا به امروز یک نگاه حرام نکرده ام« این 
قسم بزرگ ترین قسم سعید بود و چنان 
این حــرف را محکم زد که اشــک در 

چشمانم حلقه زد.
به نقل از  سیدشجاع الدین جعفری، 
 بردار شهید 
سیدمحمدسعید جعفری کرمانشاهی 

سیدمحمدسعیدجعفری کرمانشــاهی 
در روز 18 بهمن 1331 در قصرشیرین 
متولــد شــد. شــهید ســپهبد علــی 
صیادشــیرازی در سال13۵0در جریان 
دعــوت شــهید جعفــری از نیروهای 
مذهبی برای مبارزه بــا رژیم طاغوتی 
با او آشنا می شود و این آشنایی را نقطه 
عطفی در تغییر مســیر زندگی خویش 
دانسته، می گوید: »آشنایی من با سعید 
آغاز آشــنایی من با مربیــان دینی بود؛ 
سعید برای من همچون پلی بود به جهان 

معرفت و معنویت... .«
در ســال 13۵6 مرحلــه نظامــی 
فعالیت های خویش را آغاز کرد و هفت 
گروه مخفی برای فعالیت های تهاجمی 
و آموزش استفاده از تسلیحات نظامی 

تشکیل داد. 
عاقبــت در ۴ آبان 13۵۹ در شــب 
خجسته عید غدیر در خط مقدم جنگ 
و ارتفاعات قراویز به اجداد پاک و شهید 
خویش تأسی و پس از عمری کوتاه، اما 
بســیار پربرکت در حال سجده جان به 

جان  آفرین تسلیم کرد.

جبهه

   قبیله عشق    

نشســت نقد و بررســی کتاب »مکتب والیی؛ 
جســتاری بر نظــام معرفتی و عملی شــهید 
سلیمانی« نوشــته ســیامک باقری با حضور 
اســماعیل منصوری الریجانی، علی فروزفر و 
سردار آسودی و جمعی از عالقمندان کتاب به 
همت کانون علمی ـ فرهنگی پاسداران اهل قلم 

در مرکز فرهنگیـ  رسانه ای صبا برگزار شد.

 Bما به دنبال اثر فاخر 
 در بیان مکتب سلیمانی هستیم

در ابتدای نشســت، سردار آسودی، مدیر جشنواره 
پاســداران اهل قلم گفــت: »امســال پانزدهمین 
جشنواره پاســداران اهل قلم را برگزار کردیم. در 
این جشــنواره ها بیش از 3۵00 پاســدار اهل قلم 
شناسایی و ده هزار عنوان کتاب به جشنواره ارسال 
شده که از این تعداد 613 عنوان کتاب، رتبه های اول 

تا سوم و قابل تقدیر را به دست آورده اند.«
وی افزود: »یکی از اقدامــات در این زمینه این 
است که بعد از هر دوره جشــنواره که در 16 رشته 
آثاری از سراسر کشور به دست ما می رسد، جلسات 

نقد و بررسی تشکیل می شود.«
سردار آسودی با بیان اینکه کتاب »مکتب والیی« 
در بخش ویژه انتخاب شده است، گفت: »متأسفانه 
اثــر فاخری در تبیین دقیق مکتب حاج قاســم تهیه 
و تنظیــم نشــده اســت. کتاب هایی کــه در مورد 
زندگی حاج قاسم در ســطح کتاب  فروشی ها دیده 
 مربوط به سخنرانی ها، خاطرات 

ً
می شــود، عمدتا

و مصاحبه های شــهید بوده که جمع آوری شده و با 
انتظار رهبر معظم انقالب در خصوص شناســایی 

مکتب شهید سلیمانی فاصله زیادی دارد.«

 B نقطه ترقی شهید سلیمانی 
والیت پذیری او بود

در ادامه دکتر سیامک باقری، نویسنده اثر با معرفی 
این کتاب، گفت: »ما برای تهیه این کتاب مشقت ها 
و سختی های فراوانی را متحمل شدیم. در ابتدا ما 
درصدد تهیه یک مقاله علمی ـ پژوهشی بودیم، اما 
رفته رفته تصمیم بر این شد که به کتاب تبدیل شود.«
باقری افزود: »این اثر ممکن اســت نتواند همه 
حق مطلب را ادا کند؛ آن هم درباره چنین مرد بزرگ 
و باعظمتی، اما بنا بر فرمایش رهبر فرزانه انقالب هر 
چیزی در ارتباط با حاج قاسم نوشته شود، دل نواز و 

چشم نواز است.«
وی دربــاره چرایی نامگذاری عنــوان کتاب به 
»مکتــب والیی« توضیــح داد: »آن چیزی که فهم 
من و همکارانــم در این کتاب بود، این بود که تمام 
وجود شهید سلیمانی والیت است. اگر بخواهیم او 
را توصیف کنیم و هویتش را در فکر، اندیشه و عمل 
بشناســیم، همگی در والیت مندی او وجود دارد؛ 
والیتی که در درجه اول والیت الهی است و در طول 
آن، والیت پیامبر و ائمه، والیت امام خمینی و امام 

خامنه ای قرار دارد.«
نویسنده این کتاب در ادامه اظهار داشت: »نقطه 
کلیدی و ترقی شــهید ســلیمانی را باید در والیت 
پذیری وی دید. هویت، اندیشه و عمل شهید حاج 
قاسم سلیمانی روی والیت مداری بود. او در والیت 
ذوب شده بود. همانطور که پاسداران باید در والیت 
ذوب شــوند.« باقری افزود: »اگر حاج قاسم را به 

مثابــه یک مکتب نگاه کنیم، می توانــد پژواکی در 
عرصه زیست اجتماعی داشته باشد. در این صورت 
اســت که می توانیم او را یک روش، یک راه و یک 
مدرسه  درس آموز معرفی کنیم. با این نگرش است 
که می توانیم از مکتب او یک تمدن بســازیم. باید 
بدانیم که حاج قاســم خودش یک راه ، یک روش و 
یک حکمت عملی بود که با رفتارش ســازنده یک 

مکتب شد.«
این نویســنده درباره اینکه چرا سردار سلیمانی 
شهید سلیمانی شــد، گفت: »نقطه عزیمت ما در 
همین جاســت؛ آیا رفتار و عمل او خارج از فکر و 
اندیشه او بود؟ این را که چرا سردار سلیمانی شهید 
سلیمانی شــد، باید در فکر و اندیشه او جست وجو 
کنیم. باید بگوییم که در فهم او از جهان هســتی و 
انســانی ریشــه دارد. پیوندی بین اندیشه و رفتار او 
باید زده شود. او نه تنها یک مجاهد رزم بوده است؛ 
بلکه در زندگی شخصی و فردی خود وی نیز پررنگ 

بوده؛ نقطه کانونی زندگی او توحید است.«
ســیامک باقری در توضیح بخش های مختلف 
کتاب مکتب والیی گفت: »این کتاب از سه بخش 
تشکیل شده است. خاستگاه مکتب شهید سلیمانی؛ 
منابع معرفتی شهید سلیما نی و نگاه توحیدی ایشان 
به هستی. در بخش اول از اینکه مکتب سلیمانی یک 
مکتب توحیدی است، سخن گفته ایم. در بخش دوم 
شهید سلیمانی را فردی اهل معرفت دیده ایم که فقط 
لباس رزم نپوشیده، بلکه به شدت اهل فکر و تفکر 
اســت. عاشق مطالعه اســت. اهل معناست. اهل 
ســخنرانی و تعمق است. در بخش سوم هم به بعد 

توحید افعالی او اشاره کرده ایم.«
وی افزود: »در این کتاب شهید سلیمانی را فردی 
دیده ایم که عظمت خدا را دیده است. برای همین در 
تمامی عرصه ها چه در عرصه جهاد، چه در عرصه 
سازندگی و چه در دستگیری مظلومان او را شجاع 
و حامی می بینیم. شهید سلیمانی همیشه این جمله 
را دربــاره خودش بیان می کرد: در کوله بارم توکل و 

اخالص است.«
این نویســنده درباره نگاه شــهید به انسان ابراز 
داشت: »انسان شناسی شــهید سلیمانی توحیدی 
بود؛ از همین رو تأثیر خیلی عمیقی در شــخصیت 
او داشــت. او معتقد بود، همه انسان ها چون از یک 
فطرت الهی برخوردارند. بنابراین هم هدایت پذیرند 
و هم در داشــتن امنیت یکســان هستند. این شعار 
او بود. مســئولیت و رفتار او درباره خودش، خدا، 
خانواده اش، افراد زیرمجموعه اش و افراد جامعه اش 

برگرفته از همین نگاه بود.«

 Bمراد حضرت  آقا از مکتب 
 الگوسازی و الگوپردازی است

در ادامه دکتر اسماعیل منصوری الریجانی، استاد 
فلسفه و عرفان اســالمی و نویسنده، در بحث نقد 
محتوایی کتــاب »مکتب والیی« گفت: »شــهید 
سلیمانی دریایی است که هر کس به اندازه ظرفیت 
وجودی خودش می تواند از او برداشت کند. برد آب 
زین بحر فیروزه ای / به گنجایش خویش هر کوزه ای. 
آن چیزی که اهمیت دارد، این اســت که اگر عنوان 
کتاب نظام معرفتی گذاشته شده است، باید به نکاتی 
توجه شود؛ چون به دست کسانی می رسد که فلسفه 

و کالم خوانده اند و دوست دارند تحقیق کنند.«
وی با توجه به اقبال مــردم به مباحث عرفانی و 
فلسفی دقت در کلیدواژه های آنها را حساس و مهم 
خوانــد و توضیح داد: »در ایــن دوره عالقه و اقبال 
جامعه ما و حتی کشورهای اطراف به مقوله عرفان 
و فلسفه افزایش پیدا کرده است. بنابراین کتابی که 

از کلیدواژه های عرفانی و فلسفی بهره می برد، باید 
با دقت بیشتری استفاده شود. نمی شود یک واژه را به 
کار برد بدون اینکه به بار معنایی و محتوایی آن توجه 
داشــت. برای نمونه، واژه »مکتب« واژه ای عمیقی 
است که ابتدا باید مشخص شود منظور از این کلمه 
چیست و عمق آن تا کجاست. آیا مکتب سلیمانی 
مکتب جدیدی است؟ از یک تفکر و منظومه فکری 
دیگری بهره می گیرد یا خیر؟! بنابراین توضیح دقیق 
و سنجیده و استفاده درست از این کلمات مسیر را 
برای نویسنده و خواننده هموار و قابل فهم می کند.«

منصوری الریجانی افزود: »بحث های کلیدی 
درباره شهید ســلیمانی نیز همین است؛ مثل اینکه 
مکتب چیست؟ مراد از مکتب از نگاه حضرت آقا و 
امام خمینی الگوسازی و الگوپروری است. امیدوارم 
در تجدید چاپ به این نکته الگوسازی و الگوپروری 

توجه شود.«
وی گفت: »الگوسازی در حوزه نظری و تئوریک 
است و الگوپروری و پردازی در حوزه رفتار است. 
مراد رهبــر معظم انقالب از مکتب، الگوســازی 
و الگوپردازی اســت. متأســفانه بعــد از پیروزی 
انقالب ما در زمینه الگوســازی حرکت کرده ایم، 
اما در زمینه الگوپردازی گامی برنداشــته ایم. برای 
نمونه، در مســئله دفاع مقدس، ما پردازشی درباره 
شــخصیت های ناب جبهه، یعنی شهید  همت ها 
و باکری ها و دیگر شــهیدان نداشته ایم. هر چند در 
الگوســازی آنها کلی کتاب و فیلم و نمایش تدارک 
دیده ایم؛ اما آن چنان که باید الگوپردازی نکرده ایم. 
پس اگر می خواهیم در زندگی شهید سلیمانی کاری 
انجام دهیم، باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته 

باشیم.«
منصوری الریجانــی افــزود: »زینت اندیشــه 
شهدای ما این اســت که تربیت یافته قرآن و اندیشه 
ائمه هســتند. کاری که الزم است انجام دهیم، این 
اســت که وحدت رویه در پژوهــش ایجاد کنیم؛ 
معیارهای الگوسازی از نگاه دین را مشخص کنیم و 
 از چگونگی صحبت 

ً
در کنار چیستی و چرایی حتما

کنیم. امروز مطالبه اصلی جوانان ما چگونگی است 
و شب و روز باید از شهدا عذرخواهی کنیم که درباره 

چگونگی هیچ کاری نکرده ایم.«
دکتــر منصــوری الریجانی در نقد و بررســی 
بخش های کتــاب مکتــب والیی ابراز داشــت: 
»تعاریف شــهید ســلیمانی از امامیــن انقالب به 
هیچ وجه احساســی و ذوقی نبود؛ بلکه برخاسته از 
عقل بود. از این موضوع غفلت نکنیم که شخصیت 
علمی این شــهید به کتاب هایش نیســت؛ بلکه به 
اندیشــه و معارفی اســت که در سطح جامعه باقی 
می گذارد. همین تفکر و اندیشــه بــود که از او یک 

مکتب ساخت.«
این استاد فلســفه و عرفان درباره نحوه مطالعه 
شهید سلیمانی توضیح داد: »شهید سلیمانی عالقه 
فراوانی به مطالعه داشت. اگر کسی کوله ای داشت، 
می گفت در کوله ات یک کتاب اســت که به ما یک 
غذای روحانی و معنوی بدهی. اخالق جالبی هم 
در مطالعه داشــتند و آن، اینکه تا مطلبی برای شان 
روشــن نمی شــد وارد مباحث دیگر نمی شدند. 
کیفیت خواندن بیشــتر از کمیــت خواندن مورد 
توجه شــان بود.« منصوری الریجانی دقت در متن 
ســخنرانی ها و مصاحبه ها و یادداشت های شهید 
ســلیمانی را کلیدی برای پیدا شــدن شخصیت 
حقیقی و عرفانی شهید سلیمانی دانست و تصریح 
کرد: »وقتی از هستی شناســی شــهید ســلیمانی 
می نویسید، باید بدانید که حاج  قاسم هر روز دعای 
عرفه را می خوانده اســت. هر چنــد وقت یک بار 

دعــای ابوحمزه ثمالی را تالوت می کرده اســت. 
نوع نگاه شــهید به این دعاها فقط معطوف به روز 
خاص و ساعت خاص نبود؛ چرا که اندیشه عمیق و 
مستحکم شهید از دل همین دعاها ریشه می گرفت. 
شما متن وصیت نامه شــهید را نگاه بکنید، برخی 
جاها با ترجمه دعاها و مناجات ها مو نمی زند. این 
الفت و مأنوس بودن با ادعیه اندیشــه او را ساخته و 
پرداخته بود. بنابراین اگر به این موارد دقت نشود، 
مجموعه انسان شناســی و هستی شناسی شهید به 

خوبی مکشوف نخواهد شد.«
وی در پایان صحبت خود بیان کرد: »با تشــکر 
از نویســنده کتاب که جســارت و توانمندی دارد؛ 
ولی شهید سلیمانی خیلی بزرگ است و باید بیشتر 
تالش کنیم. چــون مخالفان این کتاب ها را ترجمه 
می کنند، سعی کنیم بر اساس مؤلفه های بین المللی 
و اســتاندارد علمی کتاب هایی بنویســیم و به دنیا 

عرضه کنیم.«

 Bپیداکردن یک قالب دل پسند 
 یا عقل پسند کار سختی است

در بخش نقد ادبی و ویراستاری دکتر علی فروزفر، 
استاد ادبیات فارســی توضیحاتی داد و گفت: »هر 
محتوای ارزشــمندی را بخواهید در قالبی دل پذیر 
و قابل قبول بریزید، دشــوار اســت. پیداکردن یک 
قالب دل پســند یا عقل پســند، کار سختی است. 
در صفحه حقوقی این کتــاب، گروه هفت نفره ای 
معرفی شــده اند که دو نویســنده، یک ناظر علمی 
و یک سرویرســتار و... دارد. این باعث می شــود 
هــم انتظارات دکتر الریجانی بــه لحاظ محتوایی 
باال باشــد و هم انتظارات من که به لحاظ ریختار، 
 شــکل و قالــب، ارزش متــن را باال ببــرد و از آن

 نکاهد.«
وی افزود:»بر اساس بررسی های روان شناختی، 
اگر کتاب صاحب و مؤلف مشخص نداشته باشد، 
مخاطب آن را پس می زند. ســؤال اولم این اســت 
که چرا روی جلد کتاب نام مؤلف نیامده اســت؟ 
اینکه نوشته اید پژوهشــگاه غلط است. در صفحه 
بعد از فهرست، پیش گفتار داریم و دیگر نباید عنوان 
دیگری بیایــد. حداکثر کلمه ای که می شــود آورد 
همان »پیش گفتار« اســت. از لحاظ نشانه گذاری 
کتاب اشــکاالت فراوانی دارد. در زبان فارسی ما 
 نقطه و ویرگول و... وجود نداشته است که البته 

ً
قبال

 اضافه کردند. چه 
ً
خیلی از زبان ها نداشتند؛ اما بعدا

کسانی باید این را درست کنند؟ همان سر ویرستار و 
ویراستار. اگر این کار را نکرده اند برای چه اسم شان 
در گروه تولید آمده است؟ فرهنگستان زبان و ادبیات 
فارســی به ما می گوید چطور بنویسیم و ما نیز باید 
از قواعد آن پیروی کنیم؛ مانند نیم فاصله ها، بحث 
همزه و... متأسفانه ویراستاران این قواعد شکلی را 

رعایت نکرده اند.«
دکتــر فروزفر گفــت: »یکی دیگــر از نکات 
ویراســتاری توجه دقیق به آیات قرآن و نام ســوره 
و ترجمه آن اســت. اگر در نقل قــول هم گوینده یا 
نویســنده دچار اشتباه شده باشــد، نویسنده کتاب 
موظف است اشــتباه را در داخل کروشه ذکر کند. 
در ترجمه آن نیز باید نام مترجم را در مقدمه کتاب 

لحاظ کند.«
وی یادآور شد: »یک ویراستار استفاده از فرهنگ 
الروس، دهخــدا و آکســفورد را باید ضمیمه کار 
خودش کند. همچنین یکی دیگــر از کارهایی که 
ویراستار نباید فراموش کند، مستندسازی است. باید 
هر کجای کتاب نام شــخصی را آورد، در فهرست 

منابع هم آورده شود.«

 مکتب در نگاه رهبر معظم انقالب 
الگوسازی و الگوپردازی است

در نشست نقد و بررسی کتاب مکتب والیی مطرح شد

حسن نوروزی
نویسنده  
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  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

   مسکن اولویت مردم است

0۹۱30003۱52/ عید غدیر، عید بزرگ 

والیت است، یکی از مهم ترین وظایف ما 
در جهاد تبیین، بیان کردن جایگاه والیت 
و تبیین والیت فقیه به منزله ادامه والیت 
بهترین  غیر  عید  است،  امیرالمؤمنین 
احمدزاده  است/  کار  این  برای  فرصت 

از اصفهان

0۹۱۱0003۶47/ مهم ترین مشکل مردم 

مسکن اســت. دولت انقالبی برای حل 
این مشکل همه تالشش را بکند.

0۹۱۱000۱27۹/ موضوع سنوات چهار 

افزایش سنوات  برای  دانشــگاهی  ساله 
کارکنان را از ستاد کل پیگیری و استعالم 
کنید. این عزیزان برای چهار سال حداکثر 
۵0 میلیون تومان بــه خزانه دولت واریز 
می کنند. با تشکر از زحمات شما کارکنان 

هفته نامه صبح صادق.

0۹۱40008۹۶۱/ با ســالم، چرا بانک 

مرکزی دســتور تعیین تکلیف و بســتن 
حساب های مازاد را فقط به بانک تجارت 
صادر کرده و سایر بانک ها از جمله سپه را 

فراموش کرده است؟

همــه  درخواســت   /0۹۱40008۹۶۱

جهان،  آزادی خواهــان  و  مســتضعفان 
محاکمه جنایتــکاران، از جمله ترامپ 

قمارباز قاتل است.

0۹38000۶۶5۱/ دربــاره اعمــال حق 

مناطــق جنگی برای شــاغالن نیروهای 
مسلح از مســئوالن ذی ربط سؤال کنید. 

کی قرار است اعمال شود؟ 

محتــرم  مســئوالن   /0۹۱20003۶۹4

کشور در همه رده ها اگر فقط رضایت خدا 
را در نظر بگیرند، نصــرت خدا آنچنان 
برای شان به میدان  می آید که حتی تصور 
آن را نمی کنند، در ماجرای اجرای قوانین 
حجاب و عفــاف فقط همیــن امر یک 
راهنمای بزرگ است. البته فضای مجازی 

افسارگسیخته را هم باید مدیریت کرد.

در  دارم  اعتقــاد   /0۹۱۹00047۱2

حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
نیازمند انقالب کردن هســتیم. انقالب 
اقتصادی با اصالح پول ملی با پشــتوانه 
طال، انقــالب فرهنگی با بازگشــت به 
اصول اصیل اســالم و انقالب اجتماعی 

با مسجد محور شدن شهرها و محالت.

0۹۱300025۶۹/ از مســئوالن قضایی 

و ســازمان اطالعات ســپاه که دیده بان 
هوشــیار انقالب است، بابت دستگیری 
تاجزاده که شبانه روز علیه انقالب، نظام 
و رهبری شــبهه افکنی می کرد، قدردانی 
می کنیــم. آزادی بیان مهم و ارزشــمند 
اســت. یــک از دســتاوردهای انقالب 
اسالمی اســت اما امثال تاجزاده لیاقت 
و شرافت این فضا را ندارند. تاجزاده در 
هرجا که بوده حتــی زمانی که در دولت 
اصالحات مسئولیت داشته، فتنه انگیزی 

کرده است. 

0۹۱2000302۱/ ســران کاخ ســفید، 

اشغالگران قدس شریف و دیکتاتورهای 
کوچک و بــزرگ منطقــه بدانند که هر 
توافقی و هر پیمانی علیه محور مقاومت 
محکوم به شکست است و وقت خود را 
در رفت وآمد به این پایتخت و آن پایتخت 

تلف نکنند .

حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی 
در مراسم افتتاحیه بیست وهشتمین دوره مسابقات 
قرآن بســیج ضمن تبیین کارکرد هــای والیت در 
ازای قرآن، گفت: »بســیجیان اقامه کنندگان قرآن و 
استقراربخشان والیت در این عصر هستند و خواهند 

بود.«
مراسم افتتاحیه بیست وهشتمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن بسیج در سازمان بسیج مستضعفین 
و با حضور حجت االســالم والمســلمین عبدالله 
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، ســردار سلیمانی، رئیس سازمان 
بســیج مســتضعفین و جمعــی از فرماندهان این 

سازمان برگزار شد.
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی در 
این مراسم با اشاره به اینکه انسان در هر جلسه قرآن 
کریم احساس حیات و شادابی می کند، گفت: »دهه 
پنجم این نظام والیی همچنان بر صراط مستقیم و با 
قدرت به پیش می رود. اگر تا دیروز به بسیج مردمی 
 و بســیج مســتضعفین در نظام جمهوری اسالمی  
افتخار می کردیم، امروز به بسیج جهان اسالم افتخار 
می کنیم؛ همان چیزی که دشــمن را نگران کرده و 
نظرشان این اســت که امام)ره( سنگرهای کلیدی 
جهان را فتح کرده اند. امام امت های اسالمی و حتی 
غیر اسالمی  را فتح کرده اند. امام و انقالب و رهبری 
حتی به غیر مســلمانان جرئت ایســتادن در برابر 

استکبار را داده اند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه وظیفه 
داریم روز به روز تمســک خودمان به قرآن و نشــر 
معارف قرآن را بیشــتر کنیــم، تأکید کــرد: »اگر 
بخواهیم کمیت نعمت های خدا را بشماریم، نباید 
به خود زحمت بی خودی بدهیم. دو بار در قرآن آمده 
است که نعمت های خدا در هیچ استقرایی به پایان 
نمی رســد؛ اما به لحاظ کیفی و کیفیت نعمت های 
خدا به دو بخش تقســیم شــده است؛ نعمت های 
ظاهری و نعمت های باطنی، نعمت های محسوس 

و قابل درک برای همــگان و نعمت های معنوی و 
باطنی برای افق های باالتــر. البته تفاوت هایی هم 
بین این دو نعمت بیان کرده است. نعمت معنوی و 
نعمت باطنی زوال ناپذیر است و پایان ندارد. نعمت 
باطنی حیات انسانی دارد، اختصاصی است و همه 
از آن برخوردار نیســتند. در بین نعمت های معنوی 
خــدا که فراوان اســت، بزرگ ترین نعمت هدایت 

دینی و اسالم است.«
وی گفت: »بســیج منهای کارکردها و ثمرات 
نجومی که برای کل نظام و بشــریت داشــته است، 
برکــت و ثمــره ای برای انقــالب اســت. اینکه 
انســا ن هایی از ُبعد حیوانی به انسان های ملکوتی 
فرشته گونه تبدیل شوند که جز خدا نبینند و جز خدا 
نخواهند و جز برای خدا حرکت نکنند، بزرگ ترین 

برکت است.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االســالم 
تصریح کرد: »دین آمده اســت تا جوان روســتایی 
کرمانی را به قاسم ســلیمانی تبدیل کند، از انسان 
»همت« بســازد و »زین الدیــن« تربیت کند. این 
بزرگ ترین نعمت اســت؛ لذا خدا را شاکر باشید 
کــه در جامعه ای و در دورانی قــرار دارید که زمینه 
برای دین داری فراهم است. نگویید ما به سراغ قرآن 

آمده ایم و تالش کردیم قرآنی شویم، بلکه بگویید ما 
منت کش خدا هستیم که ما را در محضر قرآن قرار 

داد.«
وی با اشــاره به اینکه قرآن دو نــوع ادبیات را به 
ما نشــان می دهد که یکی ادبیات قارونی و دیگری 
ادبیات سلیمانی است، گفت: »قارون همه چیز را 
دستاورد خود دانســت؛ اما سلیمان در اوج قدرت 

همه چیز را از فضل خداوند دانست.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه با تأکید بــر اینکه 
 
ً
بزرگ ترین نعمت، »دین« است، بیان کرد: »اصال

قرآن بی والیت قرآن نیســت و ایــن را با صراحت 
بیان می کنم. پیامبر، جدا نشدن قرآن از والیت را به 
 نمی شود 

ً
صورت نفی ابد بیان کرده اند، یعنی اصال

قــرآن را از والیت جدا کرد. قرآنی که بدون والیت 
باشــد و قرآنی که وهابیت و دیگران با آن ســروکار 
داشته باشند، تنها لفظ قرآن و پوسته قرآن است. جان 

قرآن از والیت تفکیک پذیر نیست.«
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی اظهار 
کرد: »اگر قرآن قانون اساســی و دفترچه راهنمای 
ســبک زندگی بر اساس نســخه الهی است، باب 
ورود به این قانون والیت اســت. هر کس از طریق 
والیت ســراغ قرآن نرفت، قرآن نه تنها او را هدایت 

نکرد، بلکه او را گمراه کرد. من در دهه والیت خدا 
را بر این نعمت شکر می کنم که ما قرآن را از طریق 
والیت گرفته ایم. عالمه طباطبایی فرموده است قرآن 
عامل گمراهی عده ای شده است، چرا چنین است؟ 

چون آن عده از باب والیت وارد نشده اند.«
وی در ادامه به برخی کارکردهای والیت اشاره و 
بیان کرد: »اولین کارکرد والیت، ُمَبین قرآن بودن و 
دومین کارکرد هم مجری قرآن بودن است. کارکرد 
سوم والیت، مدافع دین و قرآن بودن است. والیت 
آمده است نگذارد قرآن تحریف، تعطیل و مهجور 
شــود.« نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: »حضرت 
امام، انقالبی با ماهیــت دینی به پا کرد که در عالم 
بی نظیر بود؛ ولی وقتی می خواهد یک وصیت نامه 
برای بقای انقالب بنویســد، آن را با حدیث ثقلین 
شــروع می کند؛ حقیقت انقالب، اســالم است و 
حقیقت اسالم تمسک به ثقلین، لذا مهجوریت هر 
کدام مهجوریت دیگری است. فکر نکنید اگر قرآن 

مهجور شد، فقط قرآن مهجور شده است.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االســالم 
در پایــان به واقعه غدیر خم اشــاره کــرد و گفت: 
»خداونــد در روز عید غدیر فرمود امروز که نعمت 
والیت در دین آمد، اســتکبار و کفر از نابودی دین 
مأیوس شد؛ یعنی دین و انقالب شما مادامی  باقی 
می ماند که مشتمل بر والیت باشد.« وی بیان کرد: 
»شاید بی دلیل نباشد که حضرت امام)ره( انقالبی 
بــا ماهیت دینی بــه پا کردند کــه در عالم بی نظیر 
بود، ولی وقتی می خواهند یــک وصیت نامه برای 
بقا انقالب بنویســند آن را با حدیث ثقلین شــروع 
می کند؛ حقیقت انقالب، اســالم است و حقیقت 
اسالم، تمســک به ثقلین است؛ لذا مهجوریت هر 
کدام مهجوریت دیگری است. فکر نکنید اگر قرآن 
مهجور شــد، فقط قرآن مهجور شده است؛ امروز 
به برکت انقالب اسالمی  وظیفه داریم این حقیقت 
قرآنی را آشکار کنیم که سنگ تمام نعمت ها نعمت 

والیت است.«
گفتنی اســت، در پایان این مراســم از مدیران 
دارالقرآن سه استان کشور که بیشترین برگزیدگان را 

در مسابقات بسیج داشته اند، تجلیل شد.

قرآنی  ارزش های  اقامه کنندگان  بسیجیان 
نماینده ولی فقیه در سپاه در افتتاحیه هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن بسیج مطرح کرد

 سردار شکارچی خطاب به جوبایدن و سران تال ویو

دچار توهم شده اید

سردار ســرتیپ پاســدار ابوالفضل شکارچی 
سخنگوی ارشــد نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی ایران، در پی ادعای جو بایدن در استفاده 
از گزینه »توسل به زور« علیه جمهوری اسالمی 
ایران گفت: استفاده رئیس جمهور مفلوک آمریکا 
و نخست وزیر درمانده رژیم جعلی صهیونیستی 
از عبارت »توســل به زور« را به حساب جنگ 
روانی، توهم و خواب آلودگی مســبوق به سابقه 

آنان می گذاریم. 
وی افــزود: به آنها گوشــزد می کنیم، وقایع 
گذشــته را یــک بار مــرور کنند؛ اشــغال النه 
جاسوسی آمریکا در تهران، دفن شدن لشکریان 
آمریکا در صحرای طبس، شکست قطعی آمریکا 
در تحمیل 8 ســال جنگ علیه ایران، فرار بزرگ 
اشــغالگران آمریکایی از افغانستان، ویران شدن 
پایگاه آمریکایی عین االسد، شکار پیشرفته ترین 
هواپیمای جاسوســی آمریــکا در خلیج فارس، 
شکست خفت بار پروژه آمریکایی لشکرکشی 
داعش در عراق و سوریه، شکست ذلت بار آمریکا 
و متحدانــش در مقابل گــروه انصارالله یمن، 
شکســت در جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان، 
شکست در جنگ ۲۲ روزه با حماس در فلسطین 
اشغالی، انهدام مقتدرانه پایگاه جاسوسی رژیم 
جنایتکار و کودک کش اسرائیل در اربیل، ویران 
شــدن پایگاه های رژیم غاصب صهیونیستی در 

ارتفاعات جوالن، خیس شــدن شلوار نظامیان 
آمریکایی در خلیج فارس، وحشت و رعب عمیق 
نظامیان آمریکایی و صهیونیســتی برای حضور 
و تــردد معمولی در منطقه به واســطه آگاهی از 

عقوبت ظلم و جنایاتشان علیه بشریت و... .
سردار شــکارچی همچنین در ادامه افزود: 
حرف از »توســل به زور« زدن ممکن اســت به 
دلیل عملیات روانی، توهــم و خواب آلودگی، 
دوشیدن بیشتر گاوشــیرده و غارت بیشتر نفت 
رایــگان، کند نمودن روند افــول آمریکا، ترمیم 
هیبت پوشالی شکســته شده آمریکا، کند کردن 
روند فروپاشــی رژیم غاصب فلسطین و قدس 
شــریف، نجات اقتصاد بیمار آمریکا با فروش 
سالح بیشــتر در منطقه، دلداری و روحیه دادن 
به رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی این 
سگ پاسبان آمریکا در منطقه و نمایش نخ نما و 
حنای بی رنگ گزینه زور بادکنکی سینمای هالیود 

برای فریب باشد.
ســخنگوی ارشد نیروهای مســلح در پایان 
خاطرنشــان کرد: آنها به خوبــی می دانند تاوان 
اســتفاده از کلمه »توســل بــه زور« علیه ایران 
اســالمی را هم خواهند داد، لذا خوب اســت 
وضعیت منطقه و جهان را خــوب نظاره کنند، 
یک بار گذشته را مرور کنند تا آینده را به درستی 

تحلیل کنند.

 سردار تنگسیری در مرکز تخصصی شهید محالتی)ره( مطرح کرد

دانش بنیان یایی  در وی  نیر

سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه در بازدیــد از مرکز تخصصی بازســازی 
شناوری شــهید محالتی)ره(، مراحل طراحی، 
ساخت، بهینه ســازی و تولید بومی ملزومات و 

تجهیزات دریایی را ستود.
سردار تنگســیری در این بازدید از مجاهدان 
عرصه تالش و کار جهــادی در کارگاه های فنی 
و مهندســی این مرکز که به صورت شبانه روزی 
و در گرمــای باالی محیط، بــه صورت جهادی 
و خســتگی ناپذیر تالش می کنند تا چرخه های 
اقتصادی نظام اسالمی به حرکت رو به رشد خود 

ادامه دهد، تقدیر و تشکر کرد .
فرمانده نیروی دریایی سپاه از اقدامات انجام 
شده در راستای بومی سازی، دانش افزایی، ارتقای 
ســطح کیفی و بهینه سازی ســاخت و تولید با 
کیفیت تجهیزات تخصصی دریایی در این مرکز 

قدردانی کرد.
سردار تنگسیری در جمع کارکنان این مرکز 
با ابالغ سالم رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
به آنان، افزود: »همانگونه که امسال از سوی رهبر 
معظم انقالب اســالمی به عنوان ســال »تولید؛ 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« تعیین شده، باید بیشتر 
از گذشــته با حمایت و پشتیبانی از شرکت های 
دانش بنیان، در راستای ترقی و پیشرفت تولیدات 
بومی و ارتقای سطح کیفی تجهیزات و سازه های 

دفاعی گام برداریم.«
فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: »نیروی 
دریایی سپاه از سنوات گذشته با توکل بر خداوند 
متعال و توجه به دانش کیفی دانشــمندان جوان 
انقالبی و متعهد کشورمان و استفاده از توانمندی 
آنان، موفق شده است برای بخشی از تجهیزات 

دفاعی خود از دستاوردهای آنان استفاده کند.«
دریادار پاســدار تنگســیری تصریــح کرد: 
»در زمانــی که تحریم هــای ظالمانه علیه ملت 
ما شــدت یافت، مــا در نیروی دریایی ســپاه با 
حمایت و استفاده از توانمندی همین شرکت های 
دانش بنیان، با توکل بر خداوند متعال، توانستیم 
تحریم هــا را در حوزه دفاعی خنثی کرده و موفق 
شــدیم تجهیزات دفاعی مورد نیاز خود را تأمین 

کنیم.«
ســردار تنگســیری با نتیجه بخش خواندن 
تعامل هم افزا و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
داخلی، ابراز داشــت: »ما امسال هم با توجه به 
فرمایش رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت 
امام خامنه ای)مدظله العالی(، با قوت در نیروی 
دریایی سپاه مسیر طراحی، ساخت و تولید بومی 
تجهیزات دفاعی را با مشــارکت شــرکت های 
دانش بنیان ادامه می دهیم و با توکل خداوند متعال 
تا پایان سال، چند مرحله الحاق تجهیزات دفاعی 

دریا پایه به صورت چشمگیر خواهیم داشت.«



 شکست خورده ای
 اندر تحوالت اخیر!
»نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر«

ز راه آمده برگرد، ای مترسک پیر!

تو راه خانه ندانی،  همیشه حیرانی
سفر چه فایده دارد،  کنی خالیق اسیر

به های و هوی و به غوغا سفر کنی اما
نیازمند گدایی ز گاو یک من شیر!

رفیق دزد که هستی، شریک قافله هم
کسی که با تو نشسته ست، خائن است و حقیر

اگر چه ظاهرش این است دست پر هستی
برای بشکه نفتی شدی اسیر و عبیر...

به دور میز نشستی و قاتالن جمال
شدند جمله رفیق تو از صغیر و کبیر

ره گریز نداری، رسیدی آخر خط
شکست خورده ای اندر تحوالت اخیر

افول می کنی اما خودت نمی دانی
بخوان حقایق تاریخ و مرگ خود بپذیر

علی عرفانی)شاعرباشی(
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 ساده زیستی 

نسیم والیت

 در دل روشنایی روز، در متن سیاهی شب. 
در بهار امیدها و در زمستان شکست ها، 
تو را می خواهم. چقدر این خواســتن را 
دوســت دارم. این خواستن از عمق جانم 
می جوشد. از بلندای صداقت و دلتنگی. 
از ســویدای دلــم. این خواســتن آنقدر 
شیرین است که می دانم از من نیست، از 

شماست.
خواســتنی که از سمت شــما بیاید، 
شمعی اســت برای تاریکی وجودم. بابی 
اســت برای بازگشــت. مرکب تندرویی 
است برای رسیدن به قافله  رفته. پنجره  ای 

است برای اشک و انابه.
این خواســتن از نسیم محبت والیت 
است، والیتی که که از سلمان، این کویر 
تشنه و این مسافر پایدار، دریایی ساخت، 

دریایی از عظمت و آگاهی و عشق.
آقاجانم یــا صاحب الزمان)عج(، این 
روزها ایام والیت اســت. مرحمتی کنید 
و نســیم والیت تان را بر شاخ  و برگ های 
مرده ما ارزانی کنید. دستی بر جان تاریک 

و بی جان ما بکشید.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام کاظم)ع( فرمودند: بر طاعت خدا صبر کن، از معاصی خدا صبر کن، دنیا همان ساعتی است ]که 
در آنی[، آن چه رفته نه شــادی دارد و نه غم، آن چه نیامده ندانی که چیست؟ به همان ساعتی که در آنی 
صبر کن، هم چنان باشد که به تو رشک برند. دنیا چون آب دریاست، هر چه تشنه کامش بیشتر نوشد، 

بیشتر تشنه شود تا او را بکشد.
تحف العقول، ص 4۱7

 مقام صبر
   صادقانه    

به سمت کارهایی برو که امید و توانی دوباره به تو بدهند، نه اینکه ناتوان تر و خسته ترت کنند. کار نیکو، 
کمک به دیگران، دلشاد کردن غمگینی، یا گره گشایی از گرفتاری، نه تنها انسان را ناتوان تر نمی کند؛ بلکه 
به او نیرویی مضاعف و پربارتر می دهد. با نیک زیســتن و نیکوکاری، توان و توشه خود را برای زندگی 

شیرین حفظ کنیم.

یستن  نیک ز
   صبحانه    

 طبع مسیحا

هر که یک دفعه سر این سفره مهمان می شود

مور هم باشد اگر روزی سلیمان می شود

سر به زیر انداختن ذاتش توسل کردن است

دردها در این حرم ناگفته درمان می شود

این کریمان لطف شان هر چند آماده ست، لیک

نام مادر که وسط باشد دو چندان می شود

ما پدر را خواستیم و از پسر خیرش رسید

در رجب ها کاظمین ما خراسان می شود

 پیغمبری
ً
نیستی پیغمبر اما ظاهرا

هر که می بیند تو را، از نو مسلمان می شود

نسل موسایی تو طبع مسیحا داشتند

یک نفر از آن همه پیر جماران می شود

این دل ما، سینه ما، عرش ما، حتی بهشت

هر کجا موسی بن جعفر نیست زندان می شود

نیستم آهو، ولی سگ هم به دردی می خورد

الاقل یک گوشه از صحنت نگهبان می شود

علی اکبر لطیفیان

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

   تلخند    
قاتل صلح با وعده دروغین صلح به غرب آسیا آمد!  / کارتونیست: مراد کتکت از اردن

برای من ساده زیستی رهبر معظم انقالب 
همیشــه یک الگو و یک ماجرای دیدنی 
بود. از همــان ابتدا که تعاریف بی تکلفی 
امام خامنــه ای در اداره امــور زندگی را 
می شــنیدم، دوست داشــتم ساده زیستی 
ایشــان را از نزدیک ببینم. یک روز که در 
منزل رهبر معظم انقالب در خدمت ایشان 
بودم، بحث ما قــدری به طول انجامید و 
نزدیک مغرب شــد. پس از اقامه نماز در 
محضر ایشــان، معظم له رو به من کردند 
و فرمودنــد: آقا رحیم! شــام را مهمان ما 
باشید. بنده در عین حال که این را توفیقی 
می دانســتم، خدمت شــان عرض کردم: 
اســباب زحمت می شــود. رهبر معظم 
انقالب فرمودند: نه! بمانید هر چه هست 
با هم می خوریم. وقتی سفره را پهن کردند 
و شــام را آوردند، دیدم غذای ایشــان و 
خانواده شان چیزی جز املت ساده نیست. 
من نیز بر آن سفره مهمان بودم و مقداری از 

همان غذای ساده را خوردم.

سردار سرلشکر رحیم صفوی
فرمانده اسبق کل سپاه

   داستان    

 حبیب

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

ردپای آفتاب روی دســت هایش بــه وضوح دیده 
می شــد. موتورش را با احتیاط گوشه ای گذاشت و 
وارد شد. بسته های غذا را گرفت، آدرس های شان 
را نگاه کرد و راه افتاد. شوقی عجیب توی نگاهش 
بود. انگار نه انگار از صبح زود پای بساط سیمان و 
آجر و گچ زحمت می کشیده و حاال رسیده به پیک 

موتوری رستوران... .
صدای تلفن، رشــته افکارم را پاره کرد. شــب 
جمعه بود و سفارش غذا زیاد... حبیب هم درست 
شب جمعه ها بعد از کار ساختمان جلوی رستوران 
ســبز می شد و تا آخر شب بی هیچ خستگی غذا ها 
را بــه مقصد می رســاند و همان  شــب پولش را 
می گرفت. فکرم این بود که خرج باال، اجاره خانه، 
دو تا بچه قد و نیم قد و هزار مسئله دیگر باعث شده 
خسته و کوفته روی موتور بنشیند و تا آخر شب دم 

نزند، بلکه گره ای از مشکالتش باز کند. همینطور 
که صورتحساب ها را چک می کردم و سفارشات را 
برای تحویل مرتب می کردم، به ذهنم رســید که به 
یاد پدر و پدربزرگم که این رســتوران را سرپا کرده 
بودند، خیرات کنم. حبیب از همه مستحق تر و بهتر 
بود. دکمه روی میز را فشار دادم. کاظم از آشپزخانه 
بیرون آمد و جلوی میز ایستاد. گفتم: »برای حبیب 
دوتــا غذای خوب غیر از شــام خــودش، با تمام 
مخلفاتش بذار کنار، خواست بره بهش بده، کاظم 

گِل کار باشه ها، ته وتوی دیگ نباشه...«
کاظم چشــمی گفت و سمت آشپزخانه دوید. 
در دلــم از این فکر حــس غرور داشــتم. یک آن 
تصور کردم که حبیب با ســه غذا وارد خانه شود. 
حتمــا خانواده اش خیلی خوشــحال می شــوند. 
سرمست از کار خیرم پشت میز نشستم. آخر شب 
بود که حبیب به رســتوران برگشت و جلوی میزم 
ایســتاد. همان موقع بســته های غذا و مزدش را به 
دستش سپردم. نگاهی به بســته ها کرد. گفتم: »از 
رستوران می ری خونه بچه هات نگاشون به دست 
توئه، امشب شــام مهمون ما باشید.« تشکر کرد و 

خندید. مشــخص بود که خیلی خوشحال شده، 
پولش را شمرد. چند لحظه انگار حساب و کتاب 
کرد و به امیر ســوپرمارکت روبه روی رستوران که 
دم در ایســتاده بود، گفت: »آقا امیــر ده تا بذار...« 
غذاها را برداشــت، دوباره تشــکر کرد و به سمت 
امیر رفت. بســته ای را گرفت، پولش را داد، پشت 
موتور محکم کرد و راه افتاد. عالمت سؤالی بزرگ 
توی ذهنم جا گرفت. جلوی در رفتم و امیر را صدا 
زدم. احوالپرسی و تعارفات را کنار گذاشتم و گفتم: 
»حبیب چی می خواست، گفت ده تا بذاری براش؟ 

مشکوکه!« امیر خندید و نگاهم کرد.
ـ بابا من فک کردم تو آدم شناسی! نمی دونی پیک 
موتوریت مزد شب جمعه شو که می گیره میاد خرید 
پیش من؟ آدم حســابیه بابا! هر بار یه چیز می گیره، 
امشــب پنیر گرفت. ســر راه می ده به مســتحق، 
خیرات بابای خدا بیامرزش، انگار باباش چند سال 

زمین گیر...
بقیه حرف هایش را نشــنیدم. آرام پشــت میز 
خزیــدم و خودم را در همه چیز با حبیب مقایســه 

کردم.

حسن نوروزی
نویسنده  

اولین نشــانه ســالمت رابطه عاطفی وجود هیجان در رابطه است. هر دو 
طرف رابطه باید لحظاتی خوش را با هم و برای هم رقم بزنند. دو طرف باید 
حرفی برای گفتن داشته باشند. دومین نشانه سالمت رابطه عاطفی وجود 
صمیمیت در رابطه  اســت. فهم و درک دو طــرف در رابطه حائز اهمیت 
اســت. سومین نشــانه، وجود تعهد در رابطه اســت. دعوا اقتضای رابطه 
عاطفی خوب اســت و یک رابطه عاطفی خوب مستلزم سالمت عاطفی 
هر دو طرف اســت. بهتر اســت بلوغ عاطفی را در ازدواج و روابط جدی 
بگیریم. برای نجات رابطه عاطفی بهتر اســت قبــل از اینکه به فکر تغییر 
باشــیم، یک ســری رفتارها و اعمال را درون خود انجام دهیم. مدیریت و 
تنظیم هیجانات بسته به نوع و شدت و مدت هیجان، مبحث اصلی است 
که با توجه به رویکرد طرح واره درمانی در روانشناسی والگوهای ناسازگار، 
مانند طرح واره بازداری هیجانی، باید در نظر داشت که سرکوب احساسات 
و بیان نکردن آنها آسیب جدی به رابطه می زند و با ابراز هیجانات چه منفی و 
چه مثبت با مدیریت صحیح، سعی می شود بر تمام جوانب رابطه نظر کرد و 
ارزیابی دقیق تری درباره رفتارها صورت داد. تله وابستگی را شناسایی کنیم. 
در روابطی که هنوز بند ناف عاطفی در خانواده یکی از طرفین یا هر دو وجود 
دارد، رابطه عاطفی را نشــانه می گیرد. هر یک از طرفین با خودشناسی در 
مسیر ارتباط عاطفی بهتر می توانند پستی و بلندی های رابطه را هموار کنند. 
اگر هر یک از طرفین از خود و روابط خود در خانواده شناخت داشته باشند 
و ارزیابی مناسبی نسبت به رابطه با والدین خود یا حتی برادر یا خواهر داشته 
باشند، می توانند در رابطه عاطفی بدون قهر کردن در صورت پیش آمدی به 
سمت گفت وگو بروند. سنجش رابطه پسر با مادر و خواهر و رابطه دختر با 
پدر وبرادر، کمک شــایانی در این مسیر می کند. نجات یک رابطه عاطفی 

مستلزم شناخت خود و شناخت دیگری است.

 راه نرفته  

 نجات رابطه عاطفی 
جواد عمارلو

کارشناس   تغذیه

»رفالکس معده« یا در اصطالح ترش کردن معده یکی از مشکالت بسیار 
شایع گوارشــی است که کمتر کسی اســت که آن را تجربه نکرده باشد. 
رفالکس به خروج اسید معده به مری گفته می شود. این اسید ممکن است 
تا فضای دهان باال آمده و حس سوزش و ترشی در گلو ایجاد کند. سوزش 
و درد در ناحیه زیر جناغ سینه از دیگر نشانه هاست. علت اصلی رفالکس 
معده بســته نشدن دریچه فوقانی معده)کاردیا(اســت، که به دوعلت رخ 
می دهد: 1ـ وارد کردن حجم باالی غذا، به حدی که دریچه توان مســدود 

کردن مسیر معده به مری را از دست می دهد. ۲ـ شل شدن دریچه.
راهکارهای درمانــی: 1ـ اولین و مهم ترین راه درمــان، کم کردن حجم 
غذاست. همان گونه که در تفسیر آیه شــریفه »کلوا واشربوا و ال تسرفوا« 
آمده، خداوند معده انســان را به سه بخش تقسیم کرده، یک بخش برای 
خوردن، یک بخش برای نوشیدن و یک بخش باید خالی باشد. اگر به این 
دستور بهداشتی قرآن کریم عمل کنیم، نه تنها به رفالکس مبتال نمی شویم؛ 
بلکه از بسیاری از بیماری های گوارشی پیشگیری خواهیم کرد. ۲ـ مصرف 
نکردن آب و نوشیدنی های گازدار پس از صرف غذا راهکار دیگر است. 
مصــرف مایعات موجب رقیق شــدن محتویات معده شــده و در نتیجه 
حرکت های معده جهت هضم غذا به راحتی از دریچه عبور خواهند کرد. 
از طرفی مصرف مواد غذایی حاوی کافئین نظیر چای، قهوه و نوشابه باعث 
تشدید این بیماری می شــود. 3ـ راهکار سوم دراز نکشیدن فوری پس از 
صرف غذاست. حداقل نیم ســاعت بین صرف غذا و استراحت فاصله 
بگذارید و در هنگام استراحت سر را در موقعیت باالتری از بدن قرار دهید. 
۴ـ خودداری از پوشــیدن لباس های تنگ و کمربندهای سفت، ۵ـ اضافه 
وزن و چاقــی، کاهش وزن اصولی و رعایت رژیم غذایی یکی از بهترین، 
ساده ترین، ارزان ترین و کم ریسک ترین راهکارها در درمان رفالکس است.

    سالمت    

  راهکارهای آسان 
صدیقه سادات شجاعی

مشاور خانواده


