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بی پایان

آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان اطالعات سپاه با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی 
نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و جامعه اطالعاتی کشور  شنبه  گذشته  در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. در این مراسم سردار 
سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به عنوان » معاون فرمانده کل و رئیس سازمان اطالعات سپاه« معرفی و  از مجاهدت های صادقانه و تالش های ارزنده و موفق حجت االسالم والمسلمین حسین طائب  در 
راهبری سازمان اطالعات طی ۱۳ سال گذشته که موفقیت ها و دستاوردهای بزرگی در حوزه امنیت ملی و بازدارندگی اطالعاتی کشور ، مقابله نفوذ و جاسوسی و  برخورد با مفسدان کالن اقتصادی رقم 

زده است ، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.  همچنین با حکم سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه حجت االسالم و المسلمین طائب  بعنوان »مشاور عالی فرمانده کل سپاه« معرفی شد.

 تحریف و تخریب 
به بهانه یک جابه جایی

جابه جایی فرماندهان، مسئوالن 

و مدیران در ســپاه پاســداران 

انقاب اســامی پس از طی یک دوره 

مسئولیت در جایگاهی خاص، همانند 

همه ســازمان ها امری طبیعی و عادی 

است. بر همین اساس، در دوران حیات 

43 ساله سپاه پرافتخار و حماسه آفرین، 

صدها مسئول در جایگاه های راهبردی 

پس از طی یک دوره مســئولیت، جای 

خود را به عزیز دیگری داده و در مواردی 

هم به این افراد مسئولیت های مهم تری 

واگذار شــده است. بررســی ها نشان 

می دهد، در پست های راهبردی نیروهای 

مســلح و از جمله سپاه پاسداران، برای 

شــاغان در این پســت ها و جایگاه ها 

احکام پنج ســاله صادر می شــود و در 

صورت موفق بــودن آن فرد، این حکم 

بــرای یک دوره پنج ســاله دیگر تمدید 

می شــود. با پایان پنج سال دوم، بحث 

جابه جایی درباره این قبیــل افراد، یک 

 طبیعی، عادی و طبق قاعده 
ً
بحث کاما

است؛ اگرچه ممکن است عملیاتی شدن 

این جابه جایی به دالیلی، یکی دو سالی 

به طول انجامد. آنچه درباره جابه جایی 

حضرت حجت االســام والمسلمین 

طائب از ریاست سازمان اطاعات سپاه 

 رخ داد، طبــق همیــن قاعــده اصولی

 بود.

اما در این میان مجموعه ها و افرادی 

در داخل و خارج کشور که به طور قطع 

می دانســتند آقای طائب طبــق قاعده 

پیش گفته، روزی جابه جا خواهد شــد، 

هر یک با انگیزه های خاص، سناریوهایی 

را از قبل تهیه کرده، در انتظار آن روز برای 

پیاده سازی سناریوهای خود علیه سپاه، 

سازمان اطاعات سپاه و شخص آقای 

طائــب بودند. از روز چهارشــنبه هفته 

گذشته، با انتشار اخبار غیر رسمی مبنی 

بر جابه جایــی آقای طائــب و در ادامه 

انتشار خبر رسمی این جابه جایی، به ناگاه 

فضای مجازی تحــت تأثیر توئیت ها، 

اظهارنظرهای رســانه های  و  تحلیل ها 

خارجی، به ویژه شــبکه های ماهواره ای 

 افراد سیاســی در داخل 
ً
معاند و بعضا

کشور با رویکرد تخریبی قرار گرفت.

این مجموعه ها و افراد در این جابه جایی 

 عادی و طبیعی، از کلیدواژه ها و 
ً
کاما

هشتک هایی، چون »عزل«، »برکناری«، 

»تغییر ناگهانی«، »جراحی در ســازمان 

اطاعات ســپاه« و »سقوط« استفاده 

کــرده، تا به زعــم باطل خــود بتوانند 

به اهــداف از قبــل طراحی شــده در 

شکل دهی به افکار عمومی و تأثیرگذاری 

بر تصمیمات بعدی سپاه و نظام برسند!
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سیاست
۲

نگاه

 بحران خونین

اعتماد مبنای امید

شاید بتواند ایجاد ناامیدی در میان ملت 
را مهم تریــن ســناریوی ایــن روزهای 
دشمنان نظام اســامی دانست که با همه توان در 
قالب جنگ روایت ها با استفاده از ابزارهای نوین 
دنبــال می شــود. در همین وضعیت اســت که 
امیدآفرینی در جامعه را می توان مهم ترین وظیفه 
جوان انقابی دانســت که امــروز در رأس قوای 
ســه گانه قرار دارد؛ اما آنچه در این نوشــتار مورد 
تأکید است، توجه به این حقیقت است که امید به 
یک مجموعه زمانی حاصل خواهد شد که اعتماد 
به آن مجموعه حاصل شــده باشــد؛ بنابراین هر 
اقدامی که موجب بی اعتمادی شود، در نهایت امید 
را از جامعه تضعیف می کند.  یک سال از زمانی که 
دولت آقای  رئیسی با اعتماد 18 میلیونی ملت ایران 
در خرداد سال 1400 به قدرت رسید، می گذرد. در 
آن انتخابات عملکرد ســیزدهم در دستگاه قضا و 
آستان قدس رضوی، امیدبخش آن بود که خواهد 
توانست بر مشکات کشور فائق آید. اکنون پس از 
چندماه فرصت دادن به دولت برای تشکیل کابینه و 
ورود به میدان کار و خدمت رســانی، چند ماهی 
است که به دقت همه تصمیمات دولت مورد توجه 

افکارعمومی قرار دارد. در این مسیر دولت از هر 
اقدامی که به نحوی بی اعتمــادی برای جامعه به 

همراه دارد، باید حذر کند.

پرهیز از دادن وعده هایی که امکان تحقق 
آن وجــود نــدارد، یکــی از مهم ترین 1

اقدامات در این زمینه اســت. متأسفانه در طول 
سال های اخیر مسئوالن وعده های فراوانی داده اند 
که در عمل به دالیل متعددی عملیاتی نشده است! 
در این میان یا از ابتدا دادن وعده ها اشــتباه بوده و 
مبتنی بر واقعیت و محاســبات دقیق داده نشده و 
امکان تحقق آن وجود نداشــته است! یا آنکه در 
مسیر تحقق، موانعی پیش بینی نشده رخ داده است 
که موجب شــده تا کار به ثمر نرســد! متأسفانه 
مسئوالن ذی ربط تاش هم نکرده اند تا نسبت به 
چرایی محقق نشــدن وعده ها به افکار عمومی 
توضیــح قانع کننده ای دهند و بایــت این رخداد 

عذرخواه باشند!
دولت انقابی نیز امروز در معرض این آفت قرار 
دارد و متولیان امر باید نسبت به وعده هایی که به 
ملت می دهند، متعهد باشند و بدون دقت نظر و 

کار کارشناسی شده از دادن وعده پرهیز کنند!

 یکی از راهکارهــای تحقق وعده ها، 
پرهیز از انجام توأمان چندین فعالیت و ۲

پروژه به طور همزمان است که گاه امکان فازبندی 

آنها و آغاز پــروژه جدید پس از اتمام پروژه قبلی 
ممکن است. این امر موجب می شود زمان اتمام 
پروژه هــا محــدود شــده و تــاش و فعالیت 
مجموعه های مختلف بیشتر و بهتر نمایان شود. 
ضمن آنکه به نوعی از هزینه های غیرضروری نیز 
کاسته خواهد شد و به نوعی با صرفه جویی روبه رو 

خواهیم بود.

فرآینــد  الزامــات  از  دیگــر  یکــی   
اعتمادسازی و تحقق به وعده ها، داشتن 3

نظام اولویت ها در دولت است. اگر اولویت ها در 
پیش روی دولت تعریف نشده باشد، بدون شک 
مواجهه با انبوه مشــکات و مســائل در عرصه 
حکمرانی، بــا نوعی ســردرگمی و کوته بینی و 
بی تدبیری در عملکرد دولت مواجه خواهیم بود 
که حاصل آن خشک کردن ریشه های اعتماد مردم 

خواهد بود.

 یکی از آفاتی که در سالیان متمادی برای 
نامعلوم 4 بوده،  آزاردهنده  افکار عمومی 

بودن زمان پایان پروژه هایی است که معموال با آب 
و تاب افتتاح شده است. پروژه هایی که اغلب آنها 
با نوعی باتکلیفی برای مردم همراه بوده و زمان 
مشخصی برای پایان آن تعیین و اعام نشده است! 
مشخص کردن زمان انجام و اتمام پروژه ها یکی از 
شیوه های جذاب و اعتمادبخش به افکار عمومی 

اســت که در دوران ریاســت دکتــر قالیباف در 
شــهرداری تهران با موفقیت اجرایی شد و امروز 
می تواند الگویی برای تمامی پروژه هایی باشد که 

دولت قصد دارد افتتاح کننده آن باشد.
 

 به اتمام رساندن پروژه ای نیمه کاره که 
متأسفانه از دولت های پیشین به یادگار ۵

مانده اســت، اقدام درخوری است که به شدت 
می تواند در فرآیند اعتمادسازی و امیدآفرینی مؤثر 
باشد. متأسفانه، هزاران پروژه نیمه تمام آفتی است 
که پیش روی چشــم افکار عمومی قــرار دارد و 
ضمن آنکه موجب نابودی سرمایه ای ملی شده، به 
عاملــی برای کاهش اعتماد مردم نیز بدل شــده 

است. 

ســخن آخر آنکه این روزها با توجه به  E فشارهای سنگین اقتصادی که بر دوش
مردم است، تاش دشمنان برای بی اعتبارسازی 
دولت نزد افکار عمومی دوچندان شده است. در 
این میان، کوچک ترین غفلت و ســهل انگاری از 
جانب دولتمردان، بســتر را برای سوءاســتفاده 
جریان رسانه ای فراهم خواهد کرد. لذا دولت باید 
با دقت فراوان به تصمیمات و تدبیرها و اظهارات 
و موضع گیری های خود توجه داشته باشد و اجازه 
ندهد تا فرصت طلبان بســتر را برای بهره برداری 

فراهم کنند.

»بچه هــای آمریکایی امــروز با ترس به مدرســه 
می رونــد، هیچ جای دنیا والدین به بچه های شــان 
نمی گویند چرا باید در دستشــویی پنهان شــوند و 
ســاکت بمانند، هیچ جای جهان چنین نیست جز 
آمریکا و این خواســت و انتخاب ماست و ما اجازه 
می دیم ادامه داشته باشه، ما داریم چه کار می کنیم؟«

این جمات بخشــی از نطق احساسی کریس 
مورفی، ســناتور ایالت کنتیکت بود؛ نطقی که پس 
از فاجعــه تیراندازی اخیر در دبیرســتانی در یوالد 
تگزاس ایراد شــد، حادثه ای با 21 کشــته، اما فرد 
مهاجم کیســت؟ یک تروریســت اســام گرا؟ یا 
یک آنارشیســت چپ گرا؟ هیچ یک، این بار دیگر 
دولتمــردان نمی توانند تقصیر را بــر گردن دیگری 
بیندازنــد، عامل این حادثه یک نوجوان 18 ســاله 
 آمریکایی، که راحت تر از هر بزهکار 

ً
اســت، تماما

دیگری در سایر نقاط جهان، ساحی تهیه می کند، 
به مدرســه می برد و همکاسی ها و معلمانش را به 

رگبار می بندد. 
تا همین جای کار هم خبر آن قدر غریب است که 
می تواند هر شنونده ای را در سراسر جهان شکه کند، 
مگر شهروندان آمریکایی، شهروندان ثروتمندترین 
کشــور جهان که امروز تأمین امنیت فرزندان شان 
نه تنهــا در خیابان؛ بلکه در مــدارس، به معضلی 
بزرگ برای شــان تبدیل شده اســت؛ به شکلی که 
شــنیدن چنین اخباری از رسانه ها، به امری معمول 
برای خانواده های آمریکایی بدل شده است. با این 
اوصاف، بد نیست به دو آمار منتشر شده در این زمینه 
اشاره ای بکنیم، اول آنکه در سال 2017 پس از 60 
سال علت اصلی مرگ کودکان از تصادفات رانندگی 
به تیراندازی تغییر پیدا کرده است و دوم، در مقایسه 
تیرانــدازی در مدارس در بین ســال های 2009 تا 
2018 آمریکا با 288 مورد در رتبه اول قرار دارد؛ اما 
وخامت اوضاع آن جا مشخص می شود که بدانیم در 
رتبه دوم همسایه جنوبی آمریکا، مکزیک قرار دارد 
آن هم تنها با هشت مورد، اما اشکال کار کجاست؟ 
 نمایندگان مجلسین بهتر از هرکس دیگری در 

ً
قطعا

جریان این آمار ها قرار دارند، اما چطور می شود که 
افزایش هر ســاله این قبیل خشونت ها با هیچ گونه 
اقدام عملی همراه نمی شود؟ بهتر است بار دیگر به 
سخنان سناتور کریس مورفی بازگردیم، )آنها دارند 

چکار می کنند؟(
جواب سؤال ســناتور کنتیکت را بهتر است در 
نطق یکی از همکاران خودش جســت وجو کنیم. 

چاک شــومر، رهبر اکثریت مجلس ســنا، بی پروا 
مشکل آمریکا را نمایندگان جدا افتاده از رنج مردم 
می داند، آنها که منتظر اشاره ای هستند تا اراده و رأی 
خــود را در ازای حمایت های مالی یا انتخاباتی به 
نفع ان آر ای، انجمن ملی اســلحه ایاالت متحده، 
هدایت کنند. انجمنی با قدمتی بالغ بر 150 ســال 
و 5/5 میلیون نفــر عضو که نه تنهــا دارای روابط 
قدرتمند در میان سیاســتگذاران ایــاالت متحده 
است؛ بلکه ریشه های عمیقی هم در فرهنگ و تاریخ 

آمریکایی دارد.
اما طرفداران حمل ساح در مقابل مخالفان چه 
حرفی برای گفتن دارند؟ استناد اصلی تمامی حامیان 
اســلحه قبل از هر چیز دیگری به دومین اصاحیه 
قانون اساسی ایاالت متحده مربوط می شود که حق 
حمل و نگهداری ساح را برای تمامی  شهروندان 
آمریکایی محترم می شــمارد؛ ولی مسئله به همین 
جا ختم نمی شــود، راســت گرایان و حامیان البی 
ســاح، قوانین حمل ساح را ضامن آزادی بی قید 
و شرط مردم در برابر حکومت، عامل جلوگیری از 
بروز دیکتاتوری و همچنان، بخشی جدایی ناپذیر از 
فرهنگ آمریکایی می دانند، اما به چه قیمتی؟ آمریکا 

تنها کشــور جهان است که حمل ساح گرم نه تنها 
در آن آزاد اســت؛ بلکه به ازای هر 100 نفر 120/5 
قبضه ساح در کشور وجود دارد، بله، تعداد ساح 

در آمریکا از تعداد مردم به مراتب بیشتر است.
در این چند هفته اخیر و در همین حین که بحث 
بر ســر قوانین ســختگیرانه تر در کنگره داغ است، 
ان آرای بی هیچ تغییری در تقویم ساالنه اش و بدون 
ذره ای توجه به احساســات برانگیخته شده والدین 
آمریکایی همایــش بزرگ خود را در ایالت تگزاس 
برگزار کرده است، همان ایالتی که درست چند روز 
قبل شــاهد یکی از خونین ترین حوادث تیرندازی 
در مدارس بوده اســت. اما آنها به همین جا بسنده 
نکردنــد، همایش دارای بخش نمایشــگاهی هم 
هســت؛ جایی که انواع ســاح های دستی و نیمه 
اتومــات در رنگ هاو طرح های مختلف به معرض 
نمایش عامه جامعه در آمده است. البته مردم و افراد 
سرشناس زیادی در حمایت از خانواده های داغ دیده 
به برگزاری این نمایشگاه اعتراض کردند؛ اما نباید 
با چنین واکنش هایی، درباره نگرش جامعه آمریکا 
نسبت به مسئله حمل ساح به اشتباه افتاد و راه غلو 
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درصد( از مردم معتقدند قوانین باید سختگیرانه تر 
شود، 30 درصد خواســتار آن هستند که قوانین به 
شکل فعلی باقی بماند و 16 درصد معتقدند قوانین 
باید کمتر ســختگیرانه باشد، همانطور که می بینیم 
برتری حامیان محدودیت حمل ســاح در آمریکا 
شــکننده اســت و اگر نفوذ مالی و فرهنگی البی 
اسلحه را به آن اضافه کنیم، حداقل در اوضاع فعلی 

نمی توان امیدی به تغییرات ساختاری داشت.
اخبــار واصله از ســوی خبرگزاری فرانســه از 
هیوســتون حاکی از آن است که دونالد ترامپ، که 
حاال به شــاخص ترین فرد جناح راست بدل شده 
اســت، خواستار مسلح شــدن هر چه بیشتر مردم 
آمریکا برای مبارزه با چیزی که بدی می نامد شــده 
اســت، این مسئله قابل حدس بود؛ اما نکته جالب 
بایــدن، رئیس جمهــور دموکرات  موضع گیــری 
آمریکاست، سخنگوی کاخ سفید، بایدن را مخالف 
ممنوعیت فروش اسلحه در آمریکا اعام می کند و 
 خواســتار ممنوعیت فروش ساح های 

ً
او را صرفا

تهاجمــی  و انبار هــای حاوی انواع ســاح اعام 
می کند، این موضع گیری ها به خوبی نشان می دهند 
که هم بایــدن و هم ترامپ به خوبــی می دانند که 
بدون حمایت های مالی و انتخاباتی البی ســاح 
 شانســی بــرای پیــروزی در انتخابات آتی 

ً
عما

ریاســت جمهوری ندارند، آنها مجبور به ســازش 
هستند.

امــا حــوادث اخیــر، نشــان دهنده بحرانی به 
مراتب پیچیده تــر و نگران کننده تر در جامعه امروز 
آمریکا هم هســت، یک دو قطبی ساختاری در امر 
سیاست گذاری، درست پس از تیرندازی تگزاس، 
134 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان به رهبری 
چاک شومر خواستار تصویب قوانین جدیدی در امر 
کنترل ســاح به هر شکل و در هر قالب شدند؛ اما 
جمهوری خواهان با تکیه بر قانون حداقل 60 رأی 
از تصویــب و مؤثر کردن قوانیــن جدید به راحتی 

جلوگیری به عمل آوردند.
واضح است که در کشوری که سیاستمداران آن 
در بحث واکســن و ماسک زدن نمی توانند به توافق 
برسند، بحث بر سر مسئله ریشه داری، مانند حمل 
 بیهوده می نماید. ایــن دو قطبی که با 

ً
ســاح عما

غروب هژمونی آمریــکا بر جهان، هر روز عمیق تر 
و عیان تر می شود، هر مسئه ای را به گره ای غیر قابل 
گشایش بدل می کند، جمهوری خواه و دموکرات بر 
سر هر مضوعی بی صبرانه به دنبال آن هستند که در 
برابر هم صف آرایی کند، آن قدر ها هم مهم نیست 
که دعوا بر ســر چیست، یک روز سیاست خارجه، 

یک روز سقط جنین و حاال هم حمل ساح.

مهدی سعیدی
جریان شناس

گزارشی به بهانه جهش 26 درصدی جرایم خشن در ایاالت متحده 

رضا صارمی
کارشناس سیاسی

 تحریف و تخریب
 به بهانه یک جابه جایی

ادامه از صفحه اول
اما پرسش اصلی آن است که چرا در میان 
این همه جابه جایی هــای مدیران راهبردی در 
سپاه طی ســال های گذشته، درباره  جابه جایی 
آقای طائب ایــن چنین فضاســازی صورت 
گرفت؟! آن هم فضاســازی درباره جابه جایی 
فردی که پس از طی دو دوره پنج ساله، از دو سه 
سال قبل در داخل سازمان سپاه، بحث تغییر و 
جابه جایی ایشان طبق قاعده مطرح بود. با تأمل 
در ماهیت جریان تحریف گر و تخریب کننده 
و منفی باف در فضای مجازی نســبت به این 
موضوع، به راحتی می توان پاســخ پرســش 
مطرح شــده را دریافت کرد. در این داستان، با 
جبهه ای مواجه هســتیم که حالت طیف گونه 
دارد. در یک ســر این طیــف، آمریکایی ها و 
صهیونیســت ها قــرار دارند و در ســر دیگر، 
 انقابی مشاهده می شود 

ً
افرادی با سابقه بعضا

که دچار اســتحاله شده یا مدعی انقابی گری 
هستند؛ اما وجه اشتراک تمامی این مجموعه ها 
و افراد، به ویژه آمریکایی ها و صهیونیســت ها 
و هواداران شــان، شکست و ناکامی در مقابله 
بــا جمهوری اســامی، به واســطه کارایی و 
عملکرد خوب و موفق سازمان اطاعات سپاه 
است. ســازمان اطاعات سپاه در سیزده سال 
گذشته به ریاست آقای طائب، با چشمانی باز 
و اشــراف اطاعاتی و به عنوان ضابط خاص 
دستگاه قضا، توطئه های بسیاری را خنثی کرد 
و ضربات ســنگینی را بر دشــمنان و به ویژه 
صهیونیست های کودک کش وارد کرد. عاوه 
بر نقش آفرینی ســازمان اطاعات ســپاه در 
خنثی سازی توطئه های دشمنان خارجی علیه 
جمهوری اسامی در سطوح ملی، منطقه ای و 
بین المللی، این سازمان در مقابله با اخال گران 
اقتصــادی و شــبکه های نفــوذ در حوزه های 
گوناگون، عملکردی موفق داشت و همین امر 
موجب شد تا جابه جایی ریاست این سازمان، 
بهانه ای برای تحریف و تخریب سپاه، سازمان 

اطاعات سپاه و شخص آقای طائب شود.
موارد قابل ذکر از این اقدامات عبارت است 
از: »مبــارزه با اخال در نظــام تولیدی مانند 
گروه عظام، کروز، دالالن پتروشــیمی و دکل 
گم شــده«، »برخورد با حقوق های نجومی«، 
»شناسایی و دســتگیری باندهای اختاس گر 
در بخش صنعــت«، »بازگرداندن ابر متهمان 
بانکی و بازگرداندن 49 هزار میلیارد تومان از 
اموال غارت شــده به بیت المال«، »بازداشت 
فعاالن سیاســی و مدنی جاســوس، معاند و 
ســرباز دشــمن همانند روح اللــه زم، نازنین 
زاغری، کایلــی مور گیلبرت، فریبا عادلخواه، 
نزار زاکا، جیسون رضائیان، عماد شرقی،دری 
اصفهانی، باقر و ســیامک نمازی، فعاالن در 
پوشش محیط زیست، سرکردگان شبکه های 
گرداب و ســراب«، »انهــدام باندهای بزرگ 
قمــار«، »مبــارزه با قاچاق کاال، ســوخت و 
احتکار«، »برخورد  »انهدام شبکه های  ارز«، 
با فساد در صنعت هوایی و حمل ونقل ریلی«، 
»برخورد با شبکه ارتشاء و کارچاق کنی چون 
اکبر طبری، حسن نجفی، حمید بقایی، حسن 
رعیت، حسین فریدون، مسعود احمدی زاده و 

همایون انصاری«.
در کنار مواردی کــه نمونه هایی از آن ذکر 
شــد و قابل انتشار است، ســازمان اطاعات 
سپاه کارهای بزرگی را در راستای تأمین منافع 
ملــی انجــام داده و در حال انجام آن اســت؛ 
ولی به دالیل امنیتی امکان انتشــار آن نیست. 
بنابراین بسیار روشن است که دشمنان و عناصر 
جاسوســی، اختاس گر، اخال گر و منحرف 
که از سازمان اطاعات سپاه ضربه خورده اند، 
 
ً
جابه جایی رئیس این سازمان را که امری کاما

طبیعی است، بهانه قرار دهند و در صدد انتقام 
با استفاده از ابزار رسانه و فضاسازی باشند. به 
طور قطع، دیری نخواهد پایید که بســیاری از 
گمانه ها و تحلیل ها نســبت به این جابه جایی 

رنگ خواهد باخت.

   سرمقاله    
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دیدگاه

 بریکس، ایران 
و نظم آینده جهان

دعوت چیــن از ایــران برای شــرکت در 
اجاس بریکس پاس و ســخنرانی رئیس 
جمهور در این نشست و اعام آمادگی برای 
همکاری های همه جانبه با اعضای این نهاد 
نوظهور بین المللی و تأکید بر ابتکار امنیت 
جهانی، از منظر تأثیرگذاری بر شکل گیری 
نظم آینــده جهان و کنش های مرتبط با آن از 
اهمیت فراوانی برخوردار است.  بریکس به 
مجموعه ای از قدرت هــای نوظهور اطاق 
می شــود که از کشــورهای برزیل، روسیه، 
هند، چین و آفریقای جنوبی تشــکیل شده 
است. بر اســاس برآورد آماری سال 2019، 
اعضای بریکس بیش از 40 درصد جمعیت 
جهان، 25 درصد از ســرزمین های جهان و 
33 درصد از حجم تولید ناخالص جهانی 
را در اختیار دارند. ظهور و بروز نشــانه های 
افول هژمونی آمریــکا از مقطع حوادث 11 
ســپتامبر 2001  به بعد و قدرت یابی سایر 
بازیگران بین المللی، نظیر چین و روســیه 
نشان داد، جهان به تدریج شاهد »تغییر« در 
نظم بین الملل و تحول در موقعیت و منزلت 
قدرت هــا و بازیگران در چرخه سیســتمی 
قدرت  خواهد بــود. در این فضای جدید، 
شاهد خیزش قدرت های نوظهوری هستیم 
که در قالب دسته بندی های مختلف،مدعی 
ســهم خواهی از قدرت جهانی هســتند. از 
تشــکیل بانک بریکس و سازمان همکاری 
شانگهای تا اقدامات چین در قالب تأسیس 
بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آسیایی و 
ابتکار یک کمربند یک راه و نقش آفرینی گروه 
20 در بحران مالی جهانی نمونه هایی از این 
کنشگری قدرت های نوظهور به شمار می آید. 
در متن و بطن سهم خواهی این قدرت های 
نوظهور، ادعای آنها مبنــی بر ناکارآمدی و 
ناعادالنه بودن ســاختارهای نظم پیشین و 
انتقاد به تاش ناتمام آمریکا برای ایجاد یک 
نظم هژمونیک به چشم می خورد؛از این رو 
ضمن نقد ارکان نظم قدیم،در تاشند برای 
کسب و تثبیت جایگاه خویش،ارکان جدید 
و جایگزین را به نظام بین الملل عرضه کنند 
که متضمــن ارتقای جایگاه آنها باشــد. بر 
این اساس، روند تحوالت بین المللی نشان 
می دهد نظم آینده جهان، نظمی چند قطبی 
با ویژگی های متفاوت از گذشته خواهد بود. 
معروف ترین شاخص آن خیزش قدرت های 
نوظهور اســت که در عرصه سیاسی امنیتی 
مخالف یکجانبه گرایی آمریکا هستند و از 
تقسیم قدرت در نهادهای تجاری اقتصادی 
بین المللی هم رضایت ندارند و به صورت 
انفــرادی و گروهــی ابتکارات خــود را در 
عرصه بین المللی عرضــه می کنند و امکان 
و مطلوبیــت نظم تک قطبــی آمریکایی را 
زیرســؤال می برند. چنین نظمی دستیابی به 
نقش های نوین را برای قدرت های نوظهور 
منطقه ای، از جمله ایران بیش از پیش تسهیل 
می کند.بــا توجه به منطق ضد نظام ســلطه 
انقاب اســامی و تاش در  جهت نقد و 
به چالش کشــیدن نظم تــک قطبی آمریکا 
محور، همگرایی مشــهودی میــان اهداف 
گروه بریکس و سیاســت ایران وجود دارد. 
همســویی بریکس با ایــران در تاش برای 
موازنه سازی در قبال ایاالت متحده می تواند 
نقشی اساســی در نگاه جمهوری اسامی 
ایران برای ارتقای سطح همکاری با اعضای 
بریکس داشــته باشــد.  اســتقبال اعضای 
شانگهای از عضویت ایران در این سازمان و 
سخنرانی رئیس جمهور در اجاس بریکس 
پــاس، ناظر به جایــگاه و نقــش کانونی 
جمهوری اسامی ایران در چرخش قدرت 
از آتانتیــک به آسیاپاســفیک و ایجاد یک 
بلوک قدرتمند و موازنه سازی در برابر غرب 

قابل ارزیابی است. 

نظریه حکمرانی شایســته طی دهه های اخیر 
از ســوی اندیشــمندان غربی به مثابه یکی از 
مؤلفه های نظام های سیاســی مطرح شــده 
است؛ اما به واقع این مســئله قرن ها قبل در 
اندیشــه و سیره سیاســی امام علی)ع( و در 
نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت الهی مشاهده 
می شود و به نوعی بیان کننده عدالت در نظام 

سیاسی دینی است. 
حکمرانــی شایســته در نظــام سیاســی 
جمهوری اســامی ایران در ســال های اخیر 
هم در منویات رهبر معظم انقاب مشــاهده 
شــده که نشــان دهنده عمق ایــن نظریه در 
بنیان های نظری و نگاه خاص هستی شناسی، 
معرفت شناسی، انسان شناسی و رویکرد نظام 
سیاسی به مســئله مذکور است. این اهمیت 
در کنار موضوع اصاح نظام یارانه)هدفمند 
کردن یارانه ها(از شــاه بیت های کنونی حوزه 

سیاست داخلی قلمداد می شود.
در ایــن مقالــه به دنبال بررســی مســئله 
حکمرانی شایسته با دارا بودن منزلت و جایگاه 
ویژه در مبانی اندیشه حکمرانی امام علی)ع( 
و اندیشه سیاسی حال حاضر کشور جمهوری 
اسامی ایران و در نهایت گزینش یک راهبرد 

کلیدی برای اصاح نظام یارانه هستیم. 
حکمرانی شایســته به دنبال محقق کردن در 
ادبیات توســعه قلمداد می شود. متفکران و 
اندیمشــندان علوم سیاسی هر یک به نحوی 
به دنبال محقق کردن حکمرانی شایســته در 
واحد سیاســی بودند. این مدل نظریه پردازی 
برای برقراری رابطه معنا دار و مبتنی بر معرفت 
 سیاســی و اجتماعــی بین دولــت و مردم 

است.
نظام هــای مبتنی بــر رأی و نظــر مردم، 
نظام هایی هستند که بیشــترین دغدغه را در 
راســتای برقراری عدالت دارنــد؛ اما نباید 
از این واقعیت غفلت کرد کــه پیش از اینکه 
اندیشــمندان دهه های اخیر غرب به منظور 
توسعه نظام های سیاســی خود گام بردارند، 
در سیره سیاسی پیامبر)ص( و اندیشه سیاسی 
امام علی)ع( به طور عینی و عملی مشاهده 

می شود.
یکــی از  حلقه هــای مفقــوده حکمرانی 
شایســته در وضعیت کنونی همین کم بهره 

جستن از نهج الباغه و آیات و روایات است 
که در صورت رجوع به این گنجینه  گرانسنگ 
می توان شاهد نتایج بســیار ارزشمندی بود؛ 
مســئله ای که در دهه های اخیر ، رهبر معظم 
انقاب در شــعارهای ســال بیان کرده اند و 
رجوع کارگزاران به آن و تمسک به آن ضروری 

است.
بی شــک نظام اســتکبار جهانی با به راه 
انداختن تروریســم اقتصادی به دنبال ضربه 
زدن به نظام جمهوری اســامی ایران است 
و یکی از انتخاب های راهبردی مســئوالن در 
انتخــاب راهبردهایی قوی  وضعیت کنونی 
اســت که در حوزه های گوناگون پاسخگوی 
نیازها، مطالبات داخلی و بین المللی باشد؛ 
بنابراین، اصاح نظام یارانه ها )هدفمند کردن 
یارانه( که از دهه 80 آغاز شده است، به منزله 
یک تکلیف قانونی و یک راهبرد کلیدی برای 
تحــول اقتصادی و باالبــردن کیفیت زندگی 

معیشتی ضروری است.

 Bحکمرانی 
 شایسته

در نهج الباغه از حاکم اســامی با عنوان ملک 
یا ســلطان که بــه معنای تملک یا ســلطه گری 
اســت، یاد نشده اســت؛ بلکه با کلماتی، مانند 
امام و والی روبه رو هســتیم. رهبر و امام کســی 
اســت که جمعیــت و امتی را را بــه دنبال خود 
می کشاند و خود پیش قراول و طایه دار حرکت 
اســت. والی و والیت به معنای پیوستگی است. 
والی امت و رعیت کســی اســت که امور مردم 
را به عهده دارد و با آنها پیوســته است. وقتی در 
نهج الباغه در مفهوم حکومت تأمل می شــود، 
می بینیم کســی که در رأس حکومت است، ولی 
امر و متصدی کارهای مردم اســت و مکلف به 
تکلیف الهی مهمی اســت. او انسانی است که 
بیشترین و سنگین ترین بار مسئولیت را بر دوش 
دارد. در سوی دیگر مردم قرار دارند که باید همه 
ارزش های مادی و معنــوی و آرمان های مادی و 
معنوی و آرمان های شان مورد احترام قرار گیرد و 
 دین و دنیای آنها با هم و در تعامل ماحظه شود. 

)مطهری، 1368: 127(
نــگاه و توجه امام علی)ع( به مســئله حکومت 
نگاهی الهی است و این نگاه دربردارنده عدالت 
در جامعه است که بی شــک یکی از نمونه های 
حکمرانی شایسته در طول تاریخ قلمداد می شود 
و امروزه نیز نظام جمهوری اسامی ایران پس از 
انقاب اســامی به دنبال حاکم کردن معنویت، 
عدالت، آزادی در جامعه است که بی شک نمونه 

بی بدیلی در جهان قلمداد می شود.

 Bضرورت 
 تحول اقتصادی

ســابقه تاریخی وجود ضرورت تحول اقتصادی 
و برنامه ریزی برای برنامه های اقتصادی از ســال 
1327 پایه گذاری شده است؛ اما به علت شرایط 
اســتبدادی پهلوی اول و دوم از یک سو و شرایط 
وابستگی اقتصادی نظام سیاسی به ایاالت متحده 
آمریکا شــاهد اتفاق مؤثری در راســتای ایجاد 
عدالت و تحولــی به منظور حمایت از اقشــار 
ضعیف جامعه نیســتیم؛ اما از دهــه 80 به بعد 
مباحثــی نزد کارگزاران و نظریه پردازان توســعه 
نظام جمهوری اســامی با رویکرد اصاحاتی 
در اقتصاد به عنوان یک ضرورت خود را نشــان 
می داد؛ این ضرورت شــرایطی را طلب می کرد 
کــه از آن می توان به تحــوالت بنیادین در حوزه 
اقتصاد یاد کرد؛ تحول بنیادینی که به دنبال کاهش 
هزینه های مادی دولت، توانمند شــدن اقتصاد، 
متکی نبودن به اقتصاد تک محصولی و نوسانات 
قیمت نفت، عدالت محوری و کمک به معیشت 

طبقات مستضعف و... است.
بی شک می توان به صورت مختصر اهدافی را 

برای این ضرورت متصور بود:
اصاح رشد بی ثبات اقتصادی کشور و ایجاد 
ثبات در روند رشد کشور، اصاح و کاهش روند 
بیکاری و افزایش اشــتغال در کشــور، اصاح و 
کاهش تــورم، اصاح روند بیــکاری و افزایش 
اشــتغال پایدار، اصاح نظــام عرضه و تقاضا و 
رقابتی کردن بــازار، اصاح نظام مالیاتی، بی اثر 
کردن تحریم ها، اصاح نظام بانکی و ســاختار 
بودجه ریزی، اصاح نظام گمرکی، اصاح نظام 
بهره وری، اصــاح نظام توزیــع، اصاح نظام 
ارزش گــذاری پول ملی، اصاح نظــام یارانه ها 
و... . در صورتی که نظام سیاسی بتواند این گونه 
اصاحات اساسی را در حوزه اقتصادی به مثابه 
یک راهبرد کلیدی پیاده سازی کند، نظام اقتصادی 
در مواجهه با تکان هــای بین المللی اقتصادی و 
در مواجهــه با تحریم هــای بین المللی کمترین 
آســیب را به خودخواهد دید. صــدق این مدعا 
وجود کلیدواژه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال و... در نام گذاری های شعار سال ها طی ده 
سال اخیر از سوی رهبر معظم انقاب است. از 
سوی دیگر، یکی از مهم ترین مؤلفه های مقابله با 
تحریم های بین المللی به ویژه تحریم های ایاالت 
متحده آمریکا استفاده از این اصاحات در حوزه 

اقتصادی به مثابه یک ضرورت است.

 B نتایج احتمالی اصالح نظام
یارانه)هدفمند کردن یارانه(

در صورتــی که دولــت و مردم بتواننــد با درک 

وضعیت کنونی کشور که ایاالت متحده آمریکا 
بــه دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اســامی 
ایران اســت و اتخاذ راهبردی بنیادن و اصولی به 
ویژه در بعد اقتصــادی و در قالب اجرایی کردن 
جراحی بزرگ اصاح و هدفمند کردن نظام یارانه 
با الهام از حکمرانی شایســته بی شک می توان به 
نتایج شــگفت انگیزی در حوزه اقتصاد داخلی و 

بین المللی دست پیدا کرد.
در این راستا می توان به نتایجی دست پیدا کرد 
که از قبل این اصاح و حکمرانی شایسته محقق 

خواهد شد:
ـ کاهش قاچاق خصوص کاالهای اساسی؛

ـ کمــک به تولید و تولیدکننــده و تقویت بخش 
مولد؛ 

ـ تحقق عدالــت اقتصادی و به تبــع آن عدالت 
اجتماعی؛

ـ حذف رانت در حوزه اقتصادی؛
ـ مقاومــت در تکان های بین المللــی در حوزه 
اقتصاد و تأثیرپذیری کمتری از نوسانات اقتصادی 

بین المللی؛
ـ ارتقای  شأن و منزلت و حذف وابستگی به یارانه 
نقدی که نتیجه زیادی در کیفیت ســفره مردم و 

تولید ندارد؛
ـ صرفه جویی ارزی؛

ـ ایجاد بازار متعادل )عرضه و تقاضا(؛
ـ پر رنگ شدن نقش نظارتی دولت بر بازار؛ 

ـ ایجاد انگیزه برای مجموعه های دانش بنیان در 
امر تولید.

 Bنتیجه گیری
حکمرانی شایسته که به عنوان یک مدل نظری و 
عملی در راســتای توسعه سیاسی در جهان طی 
سال های اخیر از آن یاد می شود، در سیره عملی 
و سیاســی انبیاء)ص( و امام معصوم به ویژه امام 
علی)ع( مشاهده می شــود و طی سال های پس 
از پیروزی انقاب اســامی ایران نیــز از آن یاد 
شده اســت. در دولت فعلی به منظور اصاح و 
هدفمندتر کردن نظام یارانه که خود به منزله یک 
جراحــی بزرگ اقتصادی به دنبــال حاکم کردن 
عدالت در حوزه تولید و کیفیت بخشی به سطح 
زندگی مردم از یــک طرف و همچنین به منظور 
ایجاد اصاحــات و تحوالت چشــمگیری در 
حوزه اقتصاد، نظام مالیاتی، نظام بانکی، بودجه 
و بودجه ریزی، کاهش هزینه های دولت... است، 
می تواند با استفاده از حکمرانی شایسته که برآمده 
از آموزه های دینی و همچنیــن اصول و منویات 
رهبر معظم انقاب و ایجــاد عدالت در جامعه 
است، شــرایطی فراهم کنند که کشــور در این 

تروریسم و جنگ اقتصادی سربلند بیرون آید.

روزنه

شایسته   حکمرانی 
و اصالح نظام یارانه

   عکس و مکث   

کافیه؟ / ســفیر روســیه این گونه به رئیس جمهور کشــورمان احترام گذاشــته است و 
احتمااًل ایرادگیران با محاسبه سینوس زاویه گردن سفیر و فاصله سفیر و رئیس جمهور 

رئیسی از هم، نتیجه خواهند گرفت که سفیر به ایران بی احترامی کرده است!

هرج و مرج در انگلستان / هزاران نفر از کارکنان شبکه ریلی در انگلیس در 
اعتراض به دســتمزدها به اعتصاب گســترده و فلج کننده ای دست زده اند 

که به گفته کارشناسان در بیش از سه دهه اخیر بی سابقه بوده است.

ســالم فرمانده / اجتماع خانوادگی »ســالم فرمانده« با حضور پرشکوه 
مــردم والیتمــدار قم در مســجد مقــدس جمکران برگزار شــد. ســالم 

فرمانده تا ظهور فرمانده زمزمه خواهد شد.

زلزله ویرانگر / در پی زلزله 6 ریشتری در کشور همسایه مان افغانستان، 
بیــش ازهزار نفر کشــته و زخمی شــدند. هالل احمر ایــران تاکنون دو 

فروند هواپیمای کمک رسانی به این کشور ارسال کرده است.

پیری و هزار درد! / تصویر کاغذی که به بایدن گفته اســت وارد اتاق شــو، 
روی صندلی بنشــین، دو دقیقه صحبت کن و تشــکر از حضار و خداحافظی! 

رئیس جمهور آمریکا در انجام کارهای یومیه هم مشکل دارد!

بــه یاد پدر / تصویری از خواب آرام فرزند شــهید صیــاد خدایی در کنار 
قاب عکس پدر؛ شهید صیاد خدایی در خردادماه امسال به درجه رفیع 

شهادت نائل شد.

ایمان لطفی نسب
دکتری علوم سیاسی

 حقوق تجارت بین المللی
محسن محمدی الموتی

عضو هیئت علمی دانشگاه
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در طول چهل سال اخیر آمریکا و رؤسای جمهور آن 
به ویژه دونالد ترامپ، همواره به دنبال از بین  بردن 
اقتدار و مؤلفه های قدرت جمهوری اسامی  ایران 
بوده اســت. واکاوی رفتار و موضع گیری ترامپ 
نشــان می داد، جایگاه اجتماعی نظام در داخل، 
توان هســته ای، نفوذ منطقه ای، قدرت موشکی و 
ظرفیت های اقتصادی از اساســی ترین مؤلفه های 
قدرت  ایران از دید  این قاتل بوده اســت؛ از  این رو 
وی به دنبال محدودسازی و مهار آنها بود. بنابراین، 
ترامپ با مشــاوره صهیونیست ها و سعودی ها در 
اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد تا بتواند کارزار 
فشار و تحریم های حداکثری را علیه  ایران برقرار کند 
و با کمک آنها، سبب فروپاشی اقتصاد  ایران شود. 
طبیعی است که ترامپ فکر می  کرد با ضعیف شدن 
اقتصاد کشور، نفوذ منطقه ای ایران نیز خودبه خود 
از بین خواهد رفت و توسعه برنامه موشکی  ایران 
هم متوقف خواهد شــد. او حتی امیدوار بود  این 
فشارهای عظیم و بی سابقه در تاریخ بشر، موجب 
فروپاشــی اجتماعی ایران خواهد شد و در نهایت  
ایران به نشانه تسلیم به وی زنگ خواهند زد؛ اما در 
عمل نه تنها  این گونه نشــد، بلکه با تدبیر و درایت 
رهبری آمریکا دچار یک ناکامی  اساسی در مواجهه 
با  ایران شــد. ناکامی  و ناتوانی آمریــکا و به ویژه 
دولت ترامپ سبب شد که آنها با ساده انگاری تمام 
و بدون در نظر گرفتن عواقب تصمیم خود، اقدام 
به ترور حاج قاسم سلیمانی بکنند و با خیال آنکه 
حداقل در منطقه خود را موفق نشان دهند. با چنین 
هدفی بود که ترور فرمانده نیروی قدس و افراد مؤثر 
جبهه مقاومت در کشورهای عراق، فلسطین، لبنان 
و سوریه در دستور کار آمریکا و رژیم صهیونیستی 

قرار گرفت.

 Bآغاز بحران آمریکا
دونالــد ترامــپ و مایــک پمپئــو درمصاحبه ها و 
اظهار نظرهای متعددی از موفق بودن ترور شــهید 
ســلیمانی ســخن به میان آوردند و آن را در راستای 
منافع آمریکایی موفق جلوه دادند. بررســی ها نشان 
می دهــد، آن دو به ویژه وزیر خارجه ســابق آمریکا 
بیشــتر در راســتای توجیه آن ترور بزدالنه ســخن 
می گوینــد و آمریکا بعد از تــرور ضربات متعددی 
رادر راستای انتقام ســخت از آزادی خواهان جهان 
دریافت کرده اســت. البته گفتنی است، هنوز پنجره 

انتقام سخت باز است و تا زمانی که قاتان و عامان 
ترور شهید ســلیمانی هزینه ای در اندازه حاج قاسم 
ندهند،  این روند ادامه خواهد یافت.  »رابرت بائر« 
مأمور پیشین ســازمان اطاعات مرکزی آمریکا در 
گفت وگویی اعام کرد: »موضوعاتی که مرا شــوکه 
کرد، اظهارات غیرمسئوالنه مقامات آمریکایی بود. 
معــاون رئیس جمهوری آمریکا بعد از ترور ســردار 
سلیمانی در مقابل دوربین ها ظاهر شد و گفت، اکنون 
آمریکایی ها امنیت بیشتری نسبت به گذشته دارند. 
 مزخرف اســت؛ زیرا زنده بودن )سردار( 

ً
 این کاما

ســلیمانی خطر حادی برای آمریکا نداشت و با  این 
ترور، موقعیت  ایران تضعیف نشد؛ بنابراین راهبرد 

ترامپ علیه ایران شکست خورده است.«

 Bهراس همیشگی
طبق اعتراف دونالد ترامــپ و مایک پمپئو در ترور 
مذکور نقش اصلی را داشــته اند؛ از این رو  این دو در 
هراســی دائمی  روزگار می گذراننــد. بنا به گزارش 
رســانه های آمریکایی، دولت فدرال آمریکا به طور 
تقریبــی ماهانه 2 میلیــون و 175 هــزار دالر برای 
حفاظــت از پمپئو و دیگر مقامــات دخیل در ترور 
سردار سلیمانی هزینه می  کند. ترامپ و پمپئو اکنون 
در وضعیتی پیچیده و هراس انگیز گرفتار شــده اند. 
رئیس جمهور و وزیر خارجه سابق آمریکا باید نگاهی 
به اختفای بیش از 30 ساله سلمان رشدی که به اسام 
توهین کرد بیندازند. ســلمان رشدی از سال 1367 
در هیچ مکان عمومی  رؤیت نشــده و بدون محافظ 
جرئت قدم گذاشــتن در هیچ مکانی را ندارد. شاید 
مرگ برای وی بسیار راحت  تر از 30 سال زندگی در 
خفا و ترس می  بود. وضعیتی که در حال حاضر پمپئو 
به آن دچار شده اســت. به گزارش مجله نیویورک، 
یکی از نزدیــکان ترامپ می افزاید که رئیس جمهور 

بازنده آمریکا بابت دستگیر شدن نیز نگران است.

 B شکست ابهت آمریکا
تصویرسازی رســانه های محور عبری ـ غربی باعث 
شــده بود که آمریکا ابهت خاصی در دنیا برای خود 
داشته باشد و کسی جرئت تعرض به منافع آمریکا را 
در دنیا نداشته باشد. در واقع، پس از جنگ جهانی دوم 
هیچ پایگاه آمریکایی هدف حمله مستقیم قرار نگرفته 
بود که این موضوع حاشیه امنی را برای آمریکا به وجود 
آورده بود؛ اما به برکت خون حاج قاســم، پایگاه آنها 
در عراق هدف اصابت مســتقیم موشک های  ایرانی 
قرار گرفت. واکنش ایــران در حمله به پایگاه آمریکا 
در عین االســد عراق قاطع و بی سابقه بود که هزینه 

روانی و حیثیتی آن برای آمریکا در میان کشــورهای 
جهان غیر قابل وصف است. ترامپ برای الپوشانی 
به این وضعیت اعام کرد هیچ سرباز آمریکایی نه تنها 
کشته نشده است؛ بلکه حتی صدمه هم ندیده است. 
در واقع رفتار ترامپ فرار از پرداختن به اصل موضوع 
مبنی بر هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکایی بوده است. 
 ایران با حمله به پایگاه های آمریکایی در عراق نشان 
داد که می  توانــد اهداف آمریکایــی را در منطقه با 
دقتی باور نکردنی هدف قرار دهد. البته  اینکه ترامپ 
می  گوید در  این حمله هیچ آمریکایی کشــته نشــد، 
تغییری در  ایــن واقعیت  ایجاد نمی  کند که هیچ کس 
نتوانست موشــک های  ایران را رهگیری کند. سفیر 
اسبق انگلیس در ســوریه ترور سردار شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی را اشــتباه محاسباتی بزرگ از سوی 
»دولت تروریســتی آمریکا« توصیف و تصریح کرد 
اگر  ایران انتقام نمی  گرفت، واشنگتن گستاخ تر می  شد 

و } این کار ایران، آمریکا را محدود کرد{.

 Bاز دست رفتن امنیت آمریکا در عراق
گزاره ها نشــان می دهــد، آمریکایی ها برای حضور 
بلندمدت در عراق برنامه ریزی کــرده بودند و برای 
حضور 150 هزار نظامی  آمریکا در پایگاه های نظامی  
در عــراق برنامه ریزی مفصلی داشــتند؛ اما پس از 
شهادت حاج قاســم، فقط 2500 نظامی  آمریکایی 
در چنــد پایگاه محدود حضور دارند که شکســت 
سیاست های منطقه ای آمریکا را ملموس تر می کند. 
در جریان پس از ترور سیدالشهدای مقاومت بود که 
عراق یکپارچه علیه حضور نظامی آمریکا شوریدند 
و روزی نیســت کــه خبر از ضربه زدن بــه نیروها و 
تجهیزات آمریکایی در عراق مطرح نباشــد.  »ویل 
اسمیت« تحلیلگر مسائل امنیتی و منطقه ای با انتشار 
یادداشــتی با عنوان »چگونه ترور ]سردار[ سلیمانی 
به منافع آمریکا در عراق لطمه زد؟« اســتدالل کرده 
که پیامدهای عملیات تــرور باعث ایجاد وضعیتی 
کاما خاف وضعیت از پیش تعیین شــده است. به 
نوشته اسمیت، افزایش فزاینده حمات به پایگاه های 
 ایاالت متحده از ژانویه 2020 باعث رد ّ این استدالل 
شــده که  این عملیات ترور »بازدارندگی واقعی« را 
دوبــاره برقرار و از حمات بیشــتر جلوگیری کرد. 
از ســوی دیگر، با وجود آن که  ایران بافاصله پس از 
ترور سردار سلیمانی، اقدام به تافی کرد و اقدامات 
تافی جویانه از ســوی گروه های شــبه نظامی علیه 
منافــع  ایاالت متحده ادامه داشــته، دو ســال اخیر 
 ناشی از خأل 

ً
آبستن تشدید تنش هایی بوده که عمدتا

قدرتی بود که در فقدان ســردار ســلیمانی در عراق 

 ایجاد شده است. سرویس های امنیتی عراق مدعی 
هســتند عملیات ترور  ایاالت متحده ـ که هم سردار 
سلیمانی و هم ابومهدی المهندس را هدف گرفت ـ 
به مدیریت نیروهای عراقی آســیب زد و منجر به به 
انشعاب و اختاف در میان آنها شد. در واقع هرج و 
مرج عظیمی  که به دنبال این عملیات ترور در عراق به 
راه افتاد، به منافع ایاالت متحده در عراق آسیب وارد 
کرد و سیاستگذاران باید در آینده انجام عملیات های 

مشابه را متوقف کنند.

 B خروج شبانه از افغانستان
خروج وحشــیانه و شــبانه آمریکا از افغانستان دال 
دیگری بر هزینه بر بودن ترور حاج قاسم سلیمانی برای 
آمریکاســت. »جیمز متیس« وزیر دفاع وقت آمریکا 
در ســال 2017 اعام کرد، با اعزام 3000 ســرباز 
جدید شمار ســربازان آمریکایی برای تقویت نبرد با 
طالبان و... خبر داد. در واقع آمریکایی ها برنامه ریزی 
بلندمدتی برای حضور در افغانستان کرده بود که با بعد 
از ترور حاج قاســم ، به صورت شبانه از آنجا خارج 
شدند. به اذعان برخی رسانه های آمریکا،  این کشور 
برای تأسیس و تجهیز پایگا های آمریکا در افغانستان 
2 تریلیــون دالر هزینه کــرده بودند. آیــا رها کردن 
تجهیزات مدرن آمریکایی در پایگاه ها و فرار شبانه آنها 
از افغانستان از دید امثال پمپئو به دور بوده است؟  آیا 
 این امر از نگاه امثال پمپئو شکست به شمار نمی آید؟ 

 B شکست دیپلماسی عمومی
ایاالت متحده که سردمدار تفکر لیبرالیسم در جهان 
شناخته می شود، با سیاست لیبرالیسم سبب دوگانگی 
در کشــورها شــده اســت؛ به گونه ای که عده ای با 
طرفداری از  ایــن تفکر حتی در داخل کشــورمان 
راه توســعه در  ایجاد رابطه با آمریکا دنبال می کنند. 
ترور حاج قاســم ســلیمانی باعث یکدست شدن 
سراســری جامعه علیه آمریکا شد و همه مردم  ایران 
خواستار انتقام از آمریکا برآمدند. به بیان دیگر، افکار 
عمومی  در داخل کشــورمان که در جریان برجام و 
عملیات رســانه ای دشمن تاش شده بود رفتارهای 
ضدآمریکایی تطهیر شود که مذاکره و اعتماد با آمریکا 
به عنوان خواست عمومی  مطرح شود،  این وضعیت 
بعد از ترور بزدالنه شــهید سلیمانی، نتیجه عکس 
داد و امروز افکار عمومی جمهوری اســامی  ایران 
کاما خواســتار انتقام های بیشتر و حتمی از عامان 
ترور شــهید بزرگوار هستند. بنابراین  ایاالت متحده 
از حیثت دیپلماسی عمومی  نیز دچار خسران و زیان 
شد. در منطقه هم وضعیت به این منوال است. تشییع 

پیکر سردار سلیمانی و ابومهدی در عراق و ضرباتی 
که عراقی به آمریکا در  این مدت وارد کردند، نشــان 
می دهد آمریکا دیگر در عــراق نیز پایگاه اجتماعی 
ندارد. واکنش های عمومی در سوریه، لبنان، فلسطین، 
پاکستان، افغانستان، هند و... نشان از هزینه بر بودن 

 این اقدام تروریستی آمریکا دارد. 
بی جهت نیست که رهبر معظم انقاب فرمودند که 
شهید سلیمانی از حاج قاسم سلیمانی برای دشمنانش 
خطرناک تر است. کتمان آثار ترور حاج قاسم از امثال 
مایک پمپئو نشان می دهد، دشمن توان ضربه پذیری 
بیشتر را ندارد و به دنبال وارونه سازی از واقعیت شهید 
سلیمانی اســت. نبود »استراتژی« پس از ترور حاج 
قاسم سلیمانی مهم ترین دلیل سردرگمی  آمریکاست. 
 اینکــه دونالد ترامپ مطرح می کند که در ترور حاج 
قاســم از وی سوءاستفاده شده است، خود نیز از آثار 
هزینه بر بودن ترور برای آمریکاست. »ابهام« در نحوه 
پاسخ و »میزان« آن مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا 
 از اقدام دولت قبل در 

ً
را آشفته کرده است و آنها عما

ترور شهید سلیمانی دچار تردید شدند. 

 Bاعتراف رسانه های آمریکایی
بــی جهــت نبــود کــه پایــگاه خبــری ـ تحلیلی 
»نشنال اینترســت« در گزارشی، به پیامدهای ناگوار 
 این اقدام آمریکا )ترور حاج قاســم سلیمانی( برای 
 ارتکاب  این 

ً
منافع ملی این کشور اشاره کرده و اساسا

جنایت از ســوی رهبران آمریکا را ناشی از تفکرات 
ســاده لوحانه حاکم بر دســتگاه سیاســت خارجی 
آمریــکا ارزیابی کرده اســت. این نشــریه در ادامه 
می نویسد: »با افزایش انجام حمات علیه نیروهای 
آمریکایی مســتقر در عراق،  اینطور مشخص شد که 
 ادعاهای پمپئو اعتباری نداشته و نباید به آنها 

ً
اساســا

توجهی کرد. اکنون بسیاری فهمیده اند که سوءاستفاده 
ترامپ از قدرت اجرایی خــود و صدور فرمان ترور 
ژنرال سلیمانی موجب شــد تا آمریکا در ادامه راه با 
بحران های گســترده ای رو به رو شــود که تبعات آن 
 دچار 

ً
حتی در شــرایط کنونی نیز آمریکا را شــدیدا

مشکل کرده و می کند.« »پیامدهای ناگوار ترور ژنرال 
ســلیمانی برای آمریکا و منافع این کشور در منطقه و 
جهان، به خوبی نشان دهنده محدودیت هایی است 
که نیروی نظامی جهت مقابله با تهدیدات نامتقارن از 
آنها برخوردار است. آمریکا با ترور ژنرال سلیمانی، 
به جای  اینکه فضای امنــی را برای خود ایجاد کند، 
  ایران را تحریک به قدرت گیری بیشــتر کرد و 

ً
عما

میزان ناامنی پیرامون خود را نیز به نحو قابل توجهی 
افزایش داد.«

 کابوس
بی پایان

 نگاهی به تبعات 
ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی

گروه گزارش
صبح صادق

 اخراج اخراج
از قلب زمیناز قلب زمین

پیامدهای  ترور سردار سلیمانی  برای  کاخ سفید

یخی اشتباه تار
رصد رسانه ها و مواضع کشورها و رسانه های داخلی و بیرونی آمریکا نشان می دهد، ترور سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از اساسی ترین اشتباهات آمریکا در طول یک قرن اخیر بوده است 

کــه در زمان دونالد ترامپ اتفاق افتاد.  این رفتــار آمریکا ابهت و حیثیت ظاهری آمریکا را در دنیا 
بی اعتبار کرد و اوضاع منطقه ای را برای  این کشور سخت و میدان مبارزه با نیروهای تروریستی آمریکا 

در منطقه )ســنتکام( را باز کرد. »نیویورک تایمز« در گزارشی می نویسد: »برخی مقامات آمریکایی 
اکنون اعتراف می  کنند ترور ژنرال سلیمانی باعث نشده است نیروهای نیابتی   ایران در رفتارهای شان در 

داخل عراق و جاهای دیگر تجدیدنظر کنند.« در حالی نخبگان و رسانه های آمریکا از بی نتیجه بودن ترور 
حاج قاسم سلیمانی در راستای اهداف آمریکا سخن می گویند که مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا 

در مصاحبه ای با شبکه سعودی »العربیه« از ترور بزدالنه شهید سلیمانی به عنوان موفقیت یاد 
کرد و مدعی شد، هشداری وجود داشت که اگر به سردار سلیمانی حمله کنید، جنگی 

رخ خواهد داد؛ ما  این کار را انجام دادیم و هیچ جنگی روی نداد. در این شماره 
تنها گوشــه ای از پیامدهای آشکار شده  این اقدام تروریستی و البته احمقانه را 

بررسی خواهیم کرد.
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سیاست
۵

جهان

پمپئو  احضار  برکناری یک میلیون دالری  افزایش حقوق اردوغان
دادگاهی در اسپانیا وزیر خارجه سابق آمریکا را احضار کرد تا 
درباره ادعایی مبنی بر اینکه آمریکا قصد داشته بنیانگذار وبگاه 
»ویکی لیکس« را به قتل برســاند، شهادت دهد. سال گذشته 
رسانه ها گزارش دادند، مقامات آمریکایی گزینه ترور »جولیان 
آســانژ« افشــاگر ویکی لیکس را در مدت اقامتش در سفارت 
اکوادوردر لندن بررســی کردند. سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه 
ملی اسپانیا رهبری تحقیقات را برعهده دارد درباره اینکه آیا در 
زمان اقامت آسانژ در سفارت اکوادور، شرکت امنیتی اسپانیایی 
»یوســی گلوبال« که مسئول تأمین امنیت این سفارت بوده، از 

آسانژ جاسوسی کرده است یا خیر؟!

قانونگذار ارشد عضو حزب »جمهوری خواه خلق« در پارلمان ترکیه 
ادعا کرد، رجب طیب اردوغان طی فرمانی حقوق دریافتی خود را 
افزایش داد. »اوزگور اوزل« قانونگذار ارشد عضو بزرگ ترین رقیب 
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در پیامی توئیتری از دستور ویژه 
رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب برای افزایش چشمگیر حقوق 
خود خبر داد. نایب رئیس فراکسیون حزب »جمهوری خواه خلق« 
در پارلمان ترکیه در این توئیت ادعا کرد: »)رجب( طیب اردوغان با 
بودجه تکمیلی که با امضای خود به رئیس مجلس تقدیم شد، دارد 
حقوق خود را به 141453 لیره افزایش می دهد؛ حقوقی که در ماه 

ژانویه 40/4 درصد افزایش یافته بود.«

 نخست وزیر برکنار شده پاکستان آمریکا را متهم کرد که پس از 
دیدار او با پوتین درست در روز حمله روسیه به اوکراین، برنامه 
رأی عدم اعتماد را چید و او را از عرصه قدرت در اســام آباد 
پایین کشــید. به گزارش خبرگزاری فرانســه، »عمران خان« 
مدعی است آمریکا به نمایندگان حزبش یک میلیون دالر رشوه 
داده تا علیه او در پارلمان رأی بدهند. وی »دونالد لو« دیپلمات 
آمریکایی را در برکناری اش مقصر می داند ومعتقد اســت، او 
گفته بود پاکستان در صورت باقی ماندن عمران خان در قدرت 
متحمل »عواقبی« خواهد شــد؛ اما اگر او برکنار شود، »همه 

چیز بخشیده خواهد شد.«

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

 اعتصاب ریلی 
در انگلیس

 

 

 ده ها هزار نفر از کارکنان معترض شبکه 
راه آهن انگلیس، پس از شکست مذاکرات 
درباره افزایش حقوق و بهبود شرایط شان 
از کار دست کشیدند. به گزارش گاردین، 
این حرکت اعتراضی نیمی از شبکه ریلی 
سراسر انگلیس را فلج کرده و مابقی هم به 
صورت نیمه فعال درآورده است. شرکت 
نتوورک ریل که زیرســاخت شبکه ریلی 
انگلیس به شــمار می رود، هشــدار داده 
است اعتصاب سه روزه کارکنان در عمل 
باعث بروز شش روز هرج و مرج در شبکه 

ریلی این کشور می شود.
گزارش ها حاکی اســت، بالغ بر 40 
هزار نفر از کارکنان شبکه ریلی انگلیس 
در این حرکت اعتراضی شــرکت کرده 
و 13 اپراتور قطار مختل شــده اند. وزیر 
حمل ونقل انگلیس این حرکت اعتراضی 

را یک فاکت تمام عیار خوانده است.
آرام تی  اتحادیه  دبیرکل  لینچ«  »میک 
در اظهار نظری، وزیر حمل ونقل انگلیس 
را به دلیل کاهش میلیاردها پوند از بودجه 
حمل ونقل عمومی سرزنش کرد و مدعی 
شد، او در تاش است تا هزاران شغل را 

در شبکه ریلی کشور کاهش دهد.

 چه کسی شیرین را
 کشت؟

بر اســاس تحقیقات روزنامــه آمریکایی 
»نیویــورک تایمــز«، شــیرین ابوعاقله، 
خبرنگار شــبکه الجزیره به ضرب گلوله 
نیروهای رژیم صهیونیســتی به شهادت 

رسیده است.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت، 
گلوله ای که ســبب به شــهادت رسیدن 
شیرین ابو عاقله شــد، به احتمال زیاد از 
سوی یکی از ســربازان نخبه ارتش رژیم 
صهیونیستی شلیک شده است. براساس 
تحقیق یــک ماهه این روزنامه، شــواهد 
و ادله نشــان می دهند، 16 گلوله از محل 
اســتقرار نیروهای اســرائیلی به سمت 
شیرین ابو عاقله شلیک شده که با روایت 

رژیم صهیونیستی تناقض دارد. 
شــواهد و مــدارک همچنین نشــان 
می دهنــد، در نزدیکــی مکانــی که این 
خبرنگار فلسطینی به شهادت رسید، هیچ 
نیروی مســلح فلسطینی حضور نداشت 
و این مسئله با ادعاهای اسرائیلی تناقض 
دارد که ابو عاقله به دلیل هدف قرار دادن 
اشتباه یک نیروی مسلح فلسطینی کشته 

شد.
فلســطین  خودگــردان  تشــکیات 
مخالفت خود را با انجام تحقیق مشترکی 
با طرف صهیونیستی اعام کرد؛ اما تأکید 
کرد مانع انجام تحقیق بین المللی در این 

پرونده نمی شود.

پیشخوان

 تنها چند هفته پــس از آنکه امانوئل مکرون توانســت 
برای بار دوم رئیس جمهور فرانسه شود، ائتاف احزاب 
حامی او در پارلمان فرانســه اکثریت خود را از دســت 
داده و مجموعــه ای از نمایندگان دست راســتی و چپ 
افراطی توانستند اکثریت پارلمان را به دست بگیرند. با 
وجود اینکه مکرون توانسته بود رأی خوبی در انتخابات 
ریاست جمهوری به دست آورد و باقی ماندن خود در کاخ 
الیزه را تضمین کند، به  نظر می رسد او در پنج سال آینده 
درگیری های فراوانی با نمایندگان احزاب مقابل خود در 
پارلمان داشته باشد. در انتخابات پارلمانی که نتایج آن 
هفته گذشته در فرانسه اعام شد، رأی دهندگان فرانسوی 
به دو حزب راســت گرای جبهه ملــی و مجموعه ای از 
ائتاف های احزاب چــپ رأی دادند و ائتاف احزاب 
میانه رو که از رئیس جمهور فرانســه حمایت می کردند، 
تنها توانســتند 245 کرســی را از آن خود کنند. این در 
حالی است که تا پیش از این، این احزاب صاحب 345 
کرسی در مجلس بودند. در همین  حال، ائتاف احزاب 
چپ به رهبری »ژان لوک مانشون« 131 کرسی را از آن 
خود کــرد و جبهه ملی به رهبری »مارین لوپن« نیز 89 

کرسی به دست آورد.
رأی مردم به نمایندگان مجلس ملی فرانســه سبب 
شد جایگاه نخست وزیر این کشــور به خطر بیفتد؛ اما 
»الیزابت بورن« که به تازگی بر مســند نخســت وزیری 
نشســته بود، در این باره گفته  اســت تــاش می کند تا 
اکثریتــی در پارلمان برای حمایــت از طرح ها و لوایح 
دولت ایجاد کند. او همچنین گفته  اســت این موقعیت 
کم نظیر ممکن است کشور ما را به خطر بیندازد؛ به ویژه 
در شرایطی که با تهدیدات گوناگونی در داخل و خارج از 
کشور مواجه هستیم؛ اما به رأی مردم احترام می گذاریم 
و به مثابه یک گروه بزرگ از سیاست مداران در پارلمان، 

مسئولیت خود برای کشور را انجام خواهیم داد. 
با این  حال، ژان لوک مانشون، رهبر ائتاف احزاب 
چپ گرای فرانســه که ائتاف حزبی خود را تنها دو ماه 
پیش به وجود آورد و توانســت پیــروزی بزرگی در این 
انتخابات داشــته باشــد، اعام کرده  است رأی مردم به 
حزب او و همچنین حزب مارین لوپن نشان می دهد، آنها 
به دنبال ساقط کردن رئیس جمهوری هستند که به صورت 
گستاخانه  در حال عمل بر خاف منافع ملی کشور است 

 برای چه هدفی انتخاب 
ً
و هیچ کس نمی داند کــه اصا

شده  است. 
به  نظر می رسد، با وجود اینکه مکرون نگران جایگاه 
خود در فضای سیاسی فرانسه نیست؛ اما نتایج انتخابات 
اخیر ممکن اســت پیامدهای بســیار بدی برای ادامه 
فعالیت دولت و داشته باشد. این موقعیت از دهه 1980 
میادی تاکنون ایجاد نشده بود و هرگاه رئیس جمهوری 
رأی می آورد، حزب متبوع او دارای اکثریت کرسی های 
پارلمان می شــد. موقعیت فعلی به معنای این است که 
پارلمان به احتمــال زیاد می تواند دولت را در مســائل 
گوناگون تحت فشار قرار دهد و لوایح دولتی برای عبور 
از سد پارلمان فرانسه با چالش های زیادی مواجه خواهد 
شــد. این نتایج همچنین سبب می شود برای هفته های 
آتی مذاکرات سخت و فشــرده ای میان امانوئل مکرون 
و احزابی که بیشــترین تعداد کرسی های مجلس را در 
اختیار دارند، صورت گیرد تا شــاید بتواند ائتافی برای 
پیشبرد اقدامات خود در پارلمان این کشور ایجاد کند و 
به اکثریت موردنظر برسد. با این  حال، برخی تحلیلگران 
فرانسوی معتقدند، انتخابات نتایج انتخابات پارلمانی 
می تواند در نهایت منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام 
در طول یک  سال آینده شود؛ زیرا رئیس جمهور فرانسه 
پس از مدتی به دلیل مخالفت های احزاب دست راستی 
و چپی به شدت تحت فشار قرار گرفته و ضعیف خواهد 

شد. 
نتایج انتخابــات پارلمانی از نظر تحلیلگران فضای 
سیاســی فرانســه به معنای شــکل دادن دوبــاره به این 
فضاســت. نکته جالب  توجه و مهم این است که برخی 
از احزاب چپ گرا در فرانسه به دنبال خروج این کشور از 
ناتو و تشکیل اتحادهای منطقه ای نظامی هستند و در عین  
حال از حمایت فرانسه از تحریم های روسیه در ماجرای 
جنگ اوکراین ناراضی هستند و معتقدند دولت مکرون 
تمــام منابع مالی را که می تواند در داخل کشــور هزینه 
شود، خرج جنگ در اوکراین کرده است. البته انتخابات 
ریاست جمهوری نیز نشان داد، هم در بین احزاب چپ 
و هم راســت مخالفت های شدیدی با پیروی فرانسه از 
آمریکا در مقابله با روسیه وجود دارد و این مسئله ممکن 
است فضای سیاسی فرانسه را بیش  از پیش متشنج کرده 

و ادامه حیات دولت مکرون را با چالش مواجه کند. 

دولت مکرون از پیچ تاریخی فرانسه عبور می کند؟

 شوک 
انتخاباتی 

   گزارش   

در حالی که رئیس جمهور آمریکا این روزها تاش 
دارد افزایش تورم و گرانی های بی ســابقه در این 
کشــور را به جنگ اوکراین نسبت دهد و تقصیر 
را بر گردن روسیه بیندازد، به نظر می رسد مراکز 
آمــاری و تخصصی اقتصــادی در آمریکا با این 
صحبت هــای او مخالفت دارند. بایدن در حالی 
ادعا می کند تورم در آمریکا و اروپا به جنگ روسیه 
در اوکراین مرتبط است که »جروم پاول« رئیس 
فدرال رزرو، هفته گذشــته در سخنانی با اصرار 
مکرر بایدن، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه 
تهاجم روســیه به اوکراین عامل اصلی تورم در 

ایاالت متحده است، مخالفت کرد.
بایــدن البته در اظهــارات خود بــا اذعان به 
آســیبی که تحریم های ضد روســیه به کشورش 
زده اند، مدعی شد واشنگتن و اروپا انتظار چنین 
آسیب هایی را داشتند. با این حال هنوز مشخص 
نیســت انتظار چنیــن تورمی را داشــتن، با چه 
اقداماتی همراه بوده است تا جلوی بحران بیشتر 

اقتصــادی در غرب را بگیرد.  بایدن چهارشــنبه 
گذشته در ســخنرانی ویژه ای که درباره افزایش 
بی سابقه قیمت بنزین در آمریکا انجام شد، ادعا 
کرد واشــنگتن و اروپا از تأثیــر تحریم های ضد 
روســیه بر بازار انرژی آگاه بودنــد. وی توضیح 
داد کــه همه طرف ها به وضــوح درک کردند که 
محدودیت های اعمال شده برای فدراسیون روسیه 

سبب افزایش قیمت منابع انرژی خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا در این باره اظهار داشت: 
»روسیه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در 
جهان است. ما واردات نفت به ایاالت متحده را 
قطع کردیم و شرکای ما در اروپا نیز همین کار را 
کردند، اما می دانستیم که با افزایش قیمت بنزین 
مواجه خواهیم شــد.« طبق این گزارش، بایدن 
ادامه داد که واشنگتن می تواند چشمان خود را بر 
روی اقدامات فدراسیون روسیه ببندد تا از افزایش 
بی سابقه قیمت سوخت جلوگیری کند. به نوشته 
اسپوتنیک، وی تأکید کرد: »به نظر من این اشتباه 

اســت. آن زمان اینطور فکر می کردم و اکنون هم 
همین نظر را دارم.« رئیس جمهور آمریکا اعتراف 
کــرد که از زمــان آغاز عملیات ویژه روســیه در 
اوکراین، قیمت بنزیــن در ایاالت متحده به طور 
متوســط دو دالر و در سایر کشورها حتی بیشتر 

افزایش یافته است.
در همین حال، در طول جلسه استماع کمیته 
بانکی ســنا، ســناتور بیل هاگرتی از پاول رئیس 
فــدرال رزرو آمریکا خواســت اذعان کند قبل از 
حمله روســیه به اوکراین در 5 اسفند هم میزان 

تورم در آمریکا باال بود.
هاگرتی خاطرنشــان کرد، اوایل دی ماه سال 
گذشته، تورم از 1/4 درصد در دی 1399، زمانی 
کــه بایــدن روی کار آمد، به 7 درصــد افزایش 
یافته اســت؛ اما از زمانی که تانک های روسی از 
مــرز اوکراین عبور کردند، تــورم آمریکا به طور 
فزاینده ای به سطح فعلی خود، یعنی 8/6 درصد 

افزایش یافته است.

با بیان این آمار،  هاگرتی از پاول پرسید که آیا 
او معتقد اســت که جنــگ در اوکراین »محرک 
اصلی« تورم اســت؟ همانطور که دولت بایدن 
تاش کرده اســت چنین موضوعی را القا کند. 
پاول پاسخ داد: »نه قبل از آن و اتفاقا قبل از شروع 

جنگ در اوکراین هم تورم باال بود.« 
هاگرتی به پاول گفت: »خوشــحالم که با من 
موافقید که حقیقت آن چیزی نیســت که دولت 
آمریکا می گوید. بایدن به صورت مکرر سعی دارد 
افکار مردم را منحرف کنــد و خود را بی تقصیر 
نشان دهد. آنها سعی می کنند بگویند حمله پوتین 

به اوکراین بزرگ ترین محرک تورم بود.«
پاول در این جلســه سعی کرد به مردم آمریکا 
اطمینان دهد که فــدرال رزرو نرخ های بهره را به 
اندازه کافی باال و ســریع افزایش می دهد تا تورم 
افسارگسیخته را فرو نشاند؛ بدون اینکه اعتبارات 
را به حدی کاهش دهد که اقتصاد را زمینگیر کند 

و سبب رکود شود. 

 دعوای تورم  و تحریم 
نگاهی به رویکرد دولت آمریکا برای انحراف افکار عمومی آمریکا



شماره ۱۰52 |  دوشنبه  6 تیر ۱۴۰۱

سیاست
6

منهای 
نفت

نگاهی به جایگاه و نقش مالیات 
برای عبور از اقتصاد نفتی

جهان
شماره 1۰5۲ |  دوشنبه  6 تیر 14۰1

6
بازار

به گــزارش صبح صــادق، یکــی از مهم ترین 
روش های اداره اقتصاد در دولت های توسعه یافته 
دریافت مالیات از شهروندان است. موضوعی که 
به استقال اقتصادی کشورها و عدم آسیب پذیری 
آنهــا از مســائلی، چــون تحریم و فشــارهای 
بین المللــی می انجامد.  این در حالی اســت که 
شهروندان اقتصادهای متکی به درآمدهای نفتی 
 با پرداخت مالیات بیگانــه بوده و همین 

ً
عمومــا

مسئله منجر به  ایجاد اقتصادی ناپایدار و متزلزل 
در این کشورها شده اســت. صبح صادق درباره 
اهمیت موضوع مالیات ستانی و رابطه اخذ مالیات 
با بهبود خدمات رسانی دولت و رونق اقتصادی در 
گفت وگو با اســتاد اقتصاد و عضو هیئت علمی 
 دانشگاه شهید چمران اهواز  این موضوع مهم را 

تبیین و تشریح کرده است.
مرتضــی افقــه، اقتصــاددان و عضو هیئت 
علمی دانشگاه اهواز در گفت وگو با صبح صادق 
دربــاره اهمیت افزایش مالیــات و نقش مالیات 
درتوســعه اقتصــاد و افزایش رفــاه و خدمات 
اجتماعی به بخش هــای مختلف جامعه گفت: 
»امروز بخش قابــل توجهی از درآمد دولت های 
مختلــف در جهــان، به خصوص کشــورهای 
توســعه یافته از رهگــذر دریافــت مالیــات از 
شهروندان آن جامعه می گذرد. مالیات هایی که با 
توجه به میزان درآمد افراد و بنگاه های اقتصادی، 
به صورت پلکانی افزایش می یابد؛ به گونه ای که 
همه آحاد مردم از کم درآمدترین تا پر درآمدترین 
افراد جامعه  باید به دولت مالیات حقه و سهم خود 

را بپردازند.«
وی در این باره خاطر نشان کرد: »کارکرد مهم 
مالیات در تأمین مالــی دولت ها رویکردها را به 
ســمت دریافت مالیات از مردم در کشــورهای 
مختلف افزایش داده اســت؛ به گونه ای که امروز 
حکومت ها با کارکردهای درست مالیاتی برای 
اداره اقتصــاد با پیامدهــا و چالش های کمتری 
مواجــه می شــوند. بنابراین، مقولــه دریافت و 
پرداخت مالیات در کشــورهای توســعه یافته و 

قدرتمند اقتصادی بسیار مهم و جا افتاده است.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: »آنچه 
در موضوع مالیات مهم است و سبب شده مردم 
در کشــورهای توســعه یافته مقاومتــی در برابر 
پرداخت مالیات نکنند، ارائه خدمات مختلفی از 
سوی دولت ها به آنهاست؛ به  این معنا که بخشی 
از درآمدی که از طریق مالیات ســتانی برای این 
دولت ها  ایجــاد می شــود، در راه ارائه خدمات 
بیشتر و  ایجاد رفاه اجتماعی مردم جامعه صرف 

می شود.«
افقه تصریــح کرد: »در واقــع می توان تأکید 
کرد مالیات ابزاری برای سیاست گذاری هر چه 
بهتر در اختیار دولت هاســت تا به دلخواه خود و 
برای ارائه بهترین خدمات و سیاست گذاری های 
درســت در بخش های مختلف اقتصادی از آن 

استفاده کنند تا رونق اقتصادی به قوت خود باقی 
بماند؛ از  این رو دریافت مالیات موضوعی بسیار 
مهم در اقتصاد کشــورهای توسعه یافته به شمار 

می رود.«
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درخصوص 
مقاومت مردم در کشــورهای نفت خیز در برابر 
پرداخت مالیات و دالیل آن به صبح صادق گفت: 
»به دلیل وجود ذخایر انرژی در ایران و بسیاری از 
کشورهای نفت خیز منطقه، در دهه های گذشته 
تا کنــون مقاومت قابل توجهی در برابر پرداخت 
مالیات به دولت از سوی مردم وجود داشته است. 
بیشتر مردم معتقدند در حالی که دولت درآمدهای 
نفتی دارد نباید از آنها مالیاتی بگیرد؛ چرا که نیازی 
بــه دریافت درآمدهای مالیاتی وجــود ندارد؛ به 
همین دلیل است که در دولت هایی شبیه به ایران 
درصد درآمدهای مالیاتی نســبت به GDP عدد 

بسیار ناچیزی است.«
وی در ایــن باره توضیــح داد: »بســیاری از 
اعتراضاتی که مردم در دهه های اخیر به موضوع 
افزایش نرخ مالیات داشته اند، از  این منظر بوده که 
آنها به درآمدهای دولت در بخش انرژی اســتناد 
می کنند. بنابراین، از قدیم االیام تا کنون معترض 
به پرداخت مالیات یا افزایش نرخ مالیات بوده اند 
و قدمت  این مسئله در  ایران را می توان به پیدایش 
و فروش نفت در کشــور مرتبط دانست؛ اما بعد 
از پیروزی انقاب اسامی  این موضوع با استناد 
به عبور از درآمدهای نفتی مورد توجه حاکمیت 
قرار گرفت و گام هایی نیز در مسیر افزایش سهم 

درآمدهای مالیاتی در اداره کشور برداشته شد.«
این تحلیلگر مســائل اقتصادی در خصوص 
اتکای مدیریت اقتصاد بر پایه درآمدهای مالیاتی 
گفت: »با وجود  اینکه حکمرانــان و دولتمردان 
جمهوری اسامی در دهه های گذشته بر موضوع 
اتکا نداشتن به درآمدهای نفتی تأکید داشته اند؛ 
اما به دلیل ســهل الوصول بودن درآمدهای نفتی 
بر موضوع اخذ مالیات به خصوص از دهک های 
باالی درآمدی و درآمدهــای غیر ثابت و اتفاقی 
تمرکز چندانی وجود نداشته است. به  این دلیل، 
جامعه ما به نحوی با موضوع پرداخت مالیات و 
به تبع آن اداره اقتصاد با اتکا به درآمدهای مالیاتی 

بیگانه است.« وی در ادامه افزود: »گفتنی است، 
بعد از پیروزی انقاب اسامی  درباره اخذ مالیات 
گام های های خوبی برداشته شد. برای نمونه، در 
بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه سهم 50 
درصدی برای مالیات قائل شــده و مسئوالن به 
تناوب ســعی کردند در سیاست گذاری مالیاتی 
خود به سمت افزایش نرخ مالیات و کسب مالیات 
از پایه های جدید حرکت کنند، اما با  این حال تا 
پیش از تشــدید تحریم ها به دلیل وابستگی بیش 
از حد به درآمدهای نفتــی مقوله اخذ مالیات و 

افزایش سهم آن چندان مورد اعتنا نبود.«
این اقتصــاددان در ادامه خاطر نشــان کرد: 
»تشــدید تحریم ها منجر به کاهش درآمدهای 
نفتی و تأکید مسئوالن به مقوله افزایش درآمدهای 
مالیاتی شــد. این موضــوع از  این جهت مبارک 
است که دولت به تدریج متوجه اهمیت مالیات 
ستانی در اداره اقتصاد شده است، البته باید به این 
موضوع در اخذ مالیــات در ایران باید توجه کرد 
که در حال حاضر مردم در فشار تورمی  و تنگنای 
درآمدی و معیشتی به سر می برند؛ لذا در این زمینه 

حتما باید به نکاتی توجه کرد.«
افقه افزود: »به این معنا که دولت نباید فشــار 
مالیاتی خود را روی کســب و کارهای جدید و 
تولیدکنندگانی قرار دهد که درآمد باالیی ندارند؛ 
اما توانسته اند برای چند نفر اشتغال  ایجاد کرده و 
 بخشی از بیکاری جامعه را از بین ببرند. 

ً
اصطاحا

گرفتن مالیات از مناطق محروم و کسب وکارهای 
 به 

ً
کوچک در این مناطق درســت نیست و طبیعتا

هدف دولت مبنی بر رشد اقتصادی و رونق تولید 
آسیب می زند، بنابراین اجرای سیاست های دولت 
در موضوع رشــد و رونق اقتصــادی در موضوع 
مالیات ستانی باید با دقت صورت بگیرد تا مبادا 
در ازای دریافــت مالیــات و افزایش درآمدهای 
مالیاتی کسب و کارهای کوچک از دست بروند.«
این استاد اقتصاد در ادامه این گفت وگو خاطر 
نشــان کرد: »در موضوع مالیات ســتانی دولت 
باید به ایــن موضوع مهم توجه کنــد؛ در حالی 
که از مردم مالیات اخذ می کند باید متناســب با 
دریافت مالیات به آنهــا خدمات بدهد؛ چرا که 
مالیات دهنده در ازای پولی که به دولت می دهد 

انتظــار دریافت خدمــات دارد. نمی تــوان بین 
خدماتی که در ایران و خدماتی که در کشورهای 
توسعه یافته به مردم ارائه می شود تفاوت قایل شد؛ 
زیرا در ازای مالیاتی که از مردم  این کشورها گرفته 
می شــود و تأکید می شود سهم درآمدهای دولت 
در این کشــور از مالیات مثا 80 درصد است، 
باید به این نکته هم اشاره شود که خدمات دولت 
به مردم نیز ســهم باالیــی دارد، بنابراین در این 
مقایسه ها نباید قیاس مع الفارغ کنیم، چرا که نقش 
خدمات دهی دولت ها با اخذ مالیات باید نسبت 

برابری داشته باشد.«
وی در ایــن بــاره افــزود: »در صورتــی که 
کشورهای توسعه یافته در ازای مالیاتی که دریافت 
می کنند به مردم خدمات ندهند با اعتراض های 
پــس دولت ایران  روبــه رو می شــوند،  مردمی  
زمانی می توانــد روی بحث اخذ مالیات از همه 
دهک های درآمدی تأکید کند کــه خود را برای 
ارائه خدمات مختلف و  ایجاد رضایت عمومی  در 

میان مردم آماده کرده باشد.« 
 دولت هایی 

ً
وی در  ایــن باره افزود: »اصــوال

که مانند کشورهای جهان سومی خدمات پایینی 
به شهروندان شــان می دهنــد، نمی توانند انتظار 
داشته باشــند مردم نیز مالیاتی شبیه کشورهای 
توســعه یافته به آنها بپردازند. نکته دیگر این است 
که مالیات پردازان انتظار دارند ســلیقه های آنها 
در ارائه خدمات از ســوی دولت رعایت شــود. 
 دولت باید ســلیقه اکثریت مردم 

ً
بنابراین قاعدتا

جامعه را در موضوعاتی که از دولت انتظار دارند 
رعایت و اعمال کند؛ در غیر این صورت افزایش 
پرداخت های مالیاتی بــدون عدم ارائه خدمات 
متناسب به مردم نه تنها امکان پذیر نیست؛ بلکه 
ظلم بزرگی به مردم است که قطعا با مخالفت های 

مردمی نیز رو به رو می شود.«
ایــن اســتاد اقتصــاد در خصوص عبــور از 
درآمدهــای نفتی در ایــران گفت: »با تشــدید 
تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی توجه بیشتری 
به اخذ مالیات شــده است. دولت سیزدهم نیز با 
شــعار گره نزدن اقتصاد کشور به موضوع برجام 
درصدد اســت با افزایش درآمدهــای مالیاتی، 
بخشــی از درآمدهــای خود را تأمیــن کند؛ اما 
افزایش مالیات در شــرایط اقتصاد تورمی  باید از 
دریافت مالیات از فراریان مالیاتی و ابر بدهکاران 

و ابر ثروتمندان آغاز شود.«
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
ادامه داد: »متأسفانه به دلیل سوءتدبیرهای گذشته 
ابر ثروتمندانی در ایران رشد کرده و متولد شده اند 
که در فضای عدم نظارت نه تنها مالیاتی پرداخت 
نکرده و نمی کنند؛ بلکه ســهم بســیار زیادی از 
اقتصاد  ایــران دارند که باید مشــمول پرداخت 
مالیات های بزرگی شوند. به نظر می رسد دولت 
باید اخذ مالیــات را از ابر ثروتمندان و دارندگان 
ســرمایه که مالیات نمی دهند شــروع کند؛ چرا 
که فشار به کســب و کارهای خرد و کارمندانی 
کــه دریافتی هایی زیر خط فقــر دارند موثر واقع 

نمی شود و هدف دولت را محقق نمی کند.«

وتمندان  در اولویت  ابر ثر
عضو هیئت علمی  دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت وگو با صبح صادق چرا اصالح قوانین مالیاتی 

ضروری است؟ 

بخشی از درآمد مالیاتی کشور، در بلندمدت به میزان 
GDP کشور وابسته است؛ یعنی برای مالیات بیشتر، 

باید نرخ رشد اقتصادی بیشتری وجود داشته باشد؛ 
اما بخشــی از درآمدهای مالیاتی وابسته به قوانین 
 آنچه باید امروز مورد بحث 

ً
مالیاتی اســت. طبیعتا

و تأمل باشــد، بخش دوم و اصاح قوانین مالیاتی 
اســت؛ چرا که با ادامه همیــن قوانین و روش های 
مالیاتی موجود، شاید تحقق ایران بدون نفت و اداره 
کشــور با تکیه بر درآمدهای مالیاتی شدنی نباشد. 
بنابراین، هم باید نظام مالیاتی کشــور و هم قوانین 
مالیاتی کشور اصاح شوند. اگر بخواهیم وضعیتی 
در اقتصاد ایجاد شــود که دولــت بتواند هزینه های 
جاری خود را به صورت کامل با درآمدهای مالیاتی 
پوشش دهد، ســهم مالیات در GDP کشور باید به 
بیش از 15 درصد افزایش یابد. در آن صورت است 
که می توان ادعا کرد دولت می تواند بدون درآمدهای 
نفتی کشور را اداره کند؛ اما به دلیل نبود بسیاری از 
پایه های مالیاتی در کشور و البته وسعت زیاد اقتصاد 
زیرزمینی در ایران تحقق این امر نیازمند انجام یک 
ســری اصاحات قابل توجــه روی قوانین مالیاتی 
کشور است. بر اساس برخی از تخمین های صورت 
گرفته، بیش از 50 درصد از اقتصاد کشــور اقتصاد 
زیرزمینی است یا بیش از 20 درصد از بخش های 
اقتصادی کشور، از پرداخت مالیات معاف هستند 
که بخــش قابل توجهی از ایــن معافیت ها، نه تنها 

ضروری نیست؛ بلکه برای اقتصاد مخرب است. 
امروزه، با بررســی ترکیب مالیاتی کشورهای 
دیگر، مشاهده می کنیم یکی از درآمدهای مالیاتی 
عمده این کشورها، مالیات انرژی است. مالیات بر 
انرژی، در کشــورهای اروپایی و حتی در کشوری 
مانند ترکیه، سهم باالیی از درآمدهای مالیاتی را به 
خود اختصاص می دهد. بنابراین، به نظر می رســد 
برای رســیدن به این هــدف ـ یعنــی اداره ایران با 
درآمدهای مالیاتی و بدون وابســتگی به درآمدهای 
نفتی ـ اول باید ابزارهــای الزم را فراهم کرد. برای 
شــروع این کار نیز باید پایه هــای مالیاتی جدیدی 
تعریف شود، شمار بخش های تحت پوشش مالیاتی 
افزایــش یابد، معافیت های مالیاتی هدفمند شــود 
و در نظام اطاعات اقتصــادی عامان اقتصادی، 
سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. با مجموعه این 
اصاحات و اقدامات، این هدف قابل تحقق است.

نکته دیگر در مورد مالیات ها این است که برای 
ایجاد نظام پویای مالیاتی باید شفاف ســازی اتفاق 
بیفتد؛ یعنی باید فضا و شرایطی ایجاد شود که بتوان 
جریان تمام وجوه در اقتصاد کشور را رصد کرد. اگر 
دولت نتواند چنیــن کاری انجام دهد، نمی تواند به 
درستی نیز مالیات بگیرد. در واقع باید جریان تمام 
وجوه در نظام بانکی دنبال شــود؛ اما متأسفانه طی 
سال های گذشــته بحث هایی درباره محرمانه بودن 
 با اصول 

ً
اطاعات اقتصادی وجود داشت که کاما

اداره بهینه اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی 
مغایر بــود. اطاعات اقتصادی افــراد اعم از افراد 
حقیقی یا بنگاه های اقتصادی شاید برای افراد دیگر و 
سایر بنگاه ها کاما محرمانه باشد، اما این اطاعات 
برای نهادهایی مانند ســازمان مالیاتی که وظایف 
دولتی دارند، نه تنها محرمانه نیســت؛ بلکه از نان 
شب واجب تر بوده و ضرورتی انکارناپذیر است. در 
واقع باید پذیرفت وقتی قرار است دولت اقتصاد را 
اداره کند، باید از تمام فعالیت های اقتصادی فعاالن 
اقتصادی، دارایی، ثروت، درآمد و... تمام شهروندان 

حقیقی و حقوقی اطاع دقیق داشته باشد.

   پیش درآمد    

گروه اقتصاد
صبح صادق

یخ  درس هایی از تار

با بررسی نحوه عملکرد نظام مالیاتی در گذشته اقتصاد 
 با چند 

ً
 ایران متوجه می شویم دولت ها در  ایران، عموما

رقم مالیات مشخص اداره می شدند. روندی که شاید 
حتی بتوان مدعی شد، جای خالی آن در نظام مالیاتی 
امروز ما خالی اســت. وقتی به کتب تاریخی و روایت 
موجود در آن مراجعه می کنیم، مشاهده می کنیم نظام 
مالیاتی جاری در  ایران در برخی از برهه های تاریخی 
نظام مالیاتی مترقی بوده اســت. برای نمونه، در زمان 
 پیشــرفته ای 

ً
ساســانیان،  ایران از نظام مالیاتی نســبتا

برخوردار بوده اســت. بــه گونه ای که تمــام زمین ها 
مساحی داشتند و کشــاورزان بر اساس مساحی زمین 

خود مالیات می پرداختند. روش مســاحی نســبت به 
روش مقاسمه که روش قدیمی تری بود، بسیار پیشرفته تر 
بود. همین موضوع نشان می دهد، در آن دوران دولت بر 
میزان مســاحت تمام زمین های کشاورزی در سراسر 

 ایران واقف بوده است.
یا در نمونــه ای دیگر در زمان انوشــیروان، بر هر 
واحد جریب )معــادل 2400 مترمربع(، از حبوبات 
یک درهم، تاکستان هشت درهم و یونجه هفت درهم، 
مالیات مقرر می شده اســت. از طرفی برای هر چهار 
نخل و شــش درخت زیتون، یــک درهم مالیات باید 
پرداخت می شــد، اما سایر محصوالت زراعتی و تک 
درختان میوه خارج از باغات، از پرداخت مالیات معاف 
 محصوالت و 

ً
بودند.  این موضوع نیز نشان می دهد، اوال

تولیدات مختلف با مالیات های متفاوتی مواجه بوده ُاند 
 به روز و پویایی وجود داشته 

ً
 نظام آماری نســبتا

ً
و ثانیا

است که می توانسته برای مورد به مورد اینها مالیات های 

مشــخص و مجزایی وضع کرده و مالیات های وضع 
شده را دریافت کند. یا باز در همان مقطع تاریخی کلیه 
افراد ذکور بین 20 تا 50 سال مشمول پرداخت مالیات 
سرانه بوده اند و میزان آن نیز به نسبت درآمد سرانه افراد، 
بر اســاس آمارهای تاریخی 6 یا 8 یــا 12 درهم بوده 
است. البته اعضای خانواده های هفت گانه: خانواده های 
سلطنتی، روحانیون، دبیران، نظامیان، اداری، رؤسای 
اداری و افرادی که در خدمت شــاه بودند، از پرداخت 
مالیات مزبور معاف بودند. »هیوِاتسانگ« مورخ چینی 
آن دوران، در این باره می گوید: »در ایران، هر خانواده، 

مالیاتی را به قرار سرانه، چهار پول نقره می پردازد.«
نظام مالیاتــی در دوران ایلخانــان نیز یکی دیگر 
از دوران قابل بررســی اســت. در آن دوران، یک نظام 
مالیاتی به نام »تمغا« وجود داشت؛ یعنی مالیاتی حدود 
10 درصد سود، از صنعتگران شهری اخذ می شد که به 
دو صورت بود: اول، تمغای بازرگانی که میزان متعارف 

آن 10 درصــد بود. دوم ، تمغای متفرقــه که میزان آن 
10 تــا 12 درصد بود. در نگاهی کلی، تمغا را مالیات 
بر درآمد شهرنشینان می دانســتند که بخش عمده ای 
از درآمد ایلخانــان را به خود اختصاص می داد و همه 
تجار، بازرگانان و صنعتگران آن را می پرداختند. عاوه 
بر تمغا، مالیات دیگری نیز اخذ می شد که »قوبجور« 
نام داشــت و با »جزیــه« مترادف بــود و آن را از پنج 
گروه پیران، رنجوران، معلوالن، درویشــان و کودکان 

نمی گرفتند.
با خواندن  این اطاعات اولین چیزی که به ذهن هر 
یک از ما خطور می کند،  این اســت که وقتی دولت ها 
در آن دوران چنین قوانین مالیاتی وضع کرده و پرداخت 
مالیات با  این دقت و شــفافیت وجود داشــته است، 
 دسترسی مناسبی نیز به اطاعات کسب  وکارها، 

ً
قطعا

فعالیت های اقتصادی و ثروت و درآمد خانوارها وجود 
داشته است.

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

ساحل عباسی 
خبرنگار
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سیاست
۷

 BBBB معروف اســت کــه حقوق بگیران  
همواره قبل از  اینکــه حقوق خود را 
بگیرند، مالیات آن را می پردازند؛ اما  
این پرداخت مالیات در ســایر اقشار 
وجود نــدارد. دولت هــا نیز عموما 
افزایــش درآمدهــای مالیاتی خود را 
از  این محل جبران می کنند. ســازمان 
امور مالیاتی در سال جاری به سمت 
اصاح دریافــت مالیات از صاحبان 
مشاغل رفته است. به نظرتان وضعیت 
پرداخت مالیــات در حقوق بگیران و 

صاحبان مشاغل چگونه است؟
واقعیت امر  این است که اگر بخواهیم با رویکرد 
جدیدی که در ســازمان امور مالیاتی  ایجاد شده، 
 این مســئله را بررسی کنیم، باید چند ماحظه را 
در نظر بگیریم. اول  اینکه نگاهی به گذشته داشته 
باشیم و  اینکه وضعیت ما در گذشته به چه شکلی 
بوده اســت؟ اگر به عملکرد سال گذشته مان نگاه 
بیندازیم، متوجه می شــویم صاحبان مشاغل ما 
از 306 هــزار میلیارد تومان درآمــد مالیاتی که 
ســازمان امور مالیاتی کشور تاش داشته تا آن را 
وصول کند، سهمی حدود 17 هزار میلیارد تومان 
 نسبت بسیار کمی است.  این 

ً
داشته است که طبیعتا

در حالی اســت که حدود 3 میلیون و 500 هزار 
اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل ثبت 
شــده است؛ یعنی اگر  این 17 هزار میلیارد تومان 
را بر این 3 میلیون و 500 هزار اظهارنامه صاحب 
 عدد 5 میلیون تومان 

ً
مشاغل تقسیم کنیم، تقریبا

به دســت می آید؛ یعنی می توان گفت به صورت 
میانگیــن هر صاحب شــغلی در ایران ســالیانه 
رقمی حــدود 5 میلیون تومــان مالیات پرداخت 
می کند. حاال اجــازه بدهید این عدد را با مالیات 
پرداختی حقوق بگیــران دولتی مقایســه کنیم. 
حقوق بگیران دولتی در ســال گذشته حدود 20 
هزار میلیارد تومان مالیــات پرداخت کردند که 
اگر این عدد را بر 2 میلیــون و 300 هزار حقوق 
بگیر دولتی تقســیم کنیم، تقریبــا عدد 9 میلیون 
تومان به دســت می آید؛ یعنی هر کارمند دولت 
به طور متوســط حدود 9 میلیون تومان مالیات به 
دولت می پردازد. وقتی این 9 میلیون تومان را با 5 

میلیون مالیات صاحبان مشاغل مقایسه می کنیم، 
مشــخص می شــود که حقوق بگیران به صورت 
میانگین مالیات بیشتری نسبت به صاحبان مشاغل 
پرداخت می کنند. نکته دوم مسئله توزیع آن است. 
آیا وقتی می گوییــم میانگین، یعنی همه صاحبان 
مشــاغل ســالیانه حدود 5 میلیون تومان مالیات 

داده اند؟

 BBBB طبیعتــا  این طور نیســت و میانگین 
پرداختی ۵ میلیون تومان بوده است. 
ممکن است فردی یک میلیون تومان 
و دیگری 100 میلیون تومان مالیات 
بدهد. لطفا اگر آمــاری در این زمینه 

دارید بفرمایید؟
با سیاســت هایی که ســازمان امور مالیاتی برای 
تعیین مالیات مقطوع در ســال جاری اتخاذ کرده 
است، پذیرشی که به عنوان اظهارنامه صفر برای 
برخی از مودیان تعیین کرده ایم، حدود یک میلیون 
و 100 هزار نفر بوده است؛ یعنی حدود 1 میلیون 
و 100هزار نفر هیــچ مالیاتی پرداخت نکرده اند 
و مالیات شان صفر بوده است. حدود 80 درصد 
مودیــان مالیاتی نیز زیر 5 میلیون تومان پرداخت 
می کنند و حدود 400 هزار مودی مالیاتی صاحب 
شغل نیز عددی بین 5 تا 20 میلیون تومان مالیات 
پرداخت می کنند. حدود 100 هزار نفر نیز هستند 
که بیــش از 20 میلیون تومــان مالیات پرداخت 
می کنند؛ یعنی اگر به توزیع پرداخت مالیات ها نیز 
دقت کنیم، نشان می دهد سازمان مالیاتی تا جای 

ممکن انصاف و عدالت را رعایت کرده است.

 BBBB پس چرا در سال جاری برای تغییراتی  
کــه در دریافت مالیــات از اصناف و 
صاحبان مشــاغل صــورت گرفت، 

شاهد اعتراضاتی بودیم؟
شاید این اعتراض ها به سابقه موجود باز می گردد؛ 
یعنی فرض کنید صاحب شــغل و درآمد ما، طی 
سالیان گذشته مبلغ مشخصی را در سال مالیات 
می داده اســت. بعد برای ســال بعــد یک توافق 
نانوشــته ای وجود داشــته و چــون اطاعاتی در 
اختیار ســازمان امور مالیاتی نبــوده،  این عدد در 

نســبتی ضرب می شده و برای ســال بعد عددی 
متناسب با مالیات دریافتی در سال گذشته تعریف 
می شده است. یعنی تعیین مالیات برای صاحبان 
مشــاغل در یک رابطه بین مودی و ممیز و آن هم 
بدون هیــچ گونه اطاعاتی به نتیجه می رســیده 
اســت؛ اما  این روند امســال تفاوت کرده است. 
حتی بر اساس یکی از احکام بودجه ای در تبصره 
12 باید اطاعات مربوط به حســاب دســتگاه 
POS شــما همان حســاب فروش باشد؛ یعنی 

تمام اطاعات کارت بــه کارت، حواله هایی که 
به حساب فروش شــما واریز می شود و... حاکی 
از میزان فروش شماســت. البته سازمان مالیاتی 
یک پله از این موضوع پایین تر آمد و امسال اعام 
کرد، اطاعات موجود از تراکنش های ثبت شده 
در دستگاه پرداخت یا همان POS شما حاکی از 
فروش شماســت. لذا امسال برای اولین بار، یک 
ســری اطاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار گرفته و به اصطاح دســت سازمان مالیاتی 
از جهت اطاعاتی پر شــده اســت. خب در این 
وضعیت، وقتی یکی از صاحبان مشاغلی که طی 
سال های گذشته 500 هزار تومان مالیات می داده 
است، یکباره امسال مالیاتش بر اساس اطاعات 
 80 میلیون تومان شده است؛ 

ً
دستگاه POS مثا

خــب اعتراض می کنــد. اطاعــات موجود در 
دستگاه POS ماحصل اطاعات ناشی از فروش 
آن صاحب شغل اســت که سازمان امور مالیاتی 
نیز موظف اســت آن را اجرایی کرده و بر اساس 
آن مالیات دریافت کند؛ اما صاحبان مشاغل تصور 
می کردند امسال نیز طبق سنوات گذشته قراراست 
بر اســاس یک توافق نانوشته، افزایش مشخصی 
در میزان مالیات پرداختی آنها  ایجاد شود. این در 
حالی است که سازمان مالیاتی بر اساس اطاعات 
فروشی که در اختیار داشت اقدام به تعیین میزان 
پرداختی مالیات برای صاحبان مشاغل کرد که  این 

موضوع منجر به اعتراضاتی هم شد.

 BBBB نمونه یا مصداقی از  این اعتراض ها  
دارید؟

برای نمونه، وقتی با برخی از مســئوالن و مدیران 
امور مالیاتی تهران صحبت می کردم، مثال هایی را 

در  این باره ذکر می کردند که خیلی جالب بود. برای 
نمونه، فردی سال گذشته 3 میلیون تومان مالیات 
داده بود؛ اما امسال سرجمع بستانکاری حساب 
متصل به دستگاه POS او حدود 80 میلیارد تومان 
بوده است. خب،  این اعداد هیچ انطباق یا تناسبی 
با هم ندارند.  این مسئله حاکی از این است که به 
واسطه فقدان اطاعاتی که ما طی سال های گذشته 
در سازمان امور مالیاتی داشته ایم، مالیات واقعی 
و حقیقی از بسیاری از صاحبان مشاغل دریافت 
نشده است. اما خب قرار بر  این است که تغییراتی 
صورت گیرد. البته مالیاتی که قرار است دریافت 
شود نباید غیرمنصفانه و به دور از دسترس باشد. 
برای نمونه، فرض کنید قواعدی که برای اجرای 
 
ً
تبصره 100 صورت گرفته،  این است که اگر مثا

اطاعات فروش برای واحدی کمتر از یک میلیارد 
تومان باشد،  این فرد حداکثر سه برابر مالیات سال 
قبلش را تا ســقف 5 میلیون تومان پرداخت کند، 
یعنی سازمان امور مالیاتی یکسری قواعد را برای 
پرداخت مالیات قرار داده تا اجحافی به صاحبان 
مشــاغل صورت نگیرد و به مشاغل کمک شود 
تا حداقل تصورات شــان از نحــوه تعیین مالیات 
 کسانی که اطاعات ثبت شده 

ً
اصاح شود. مثا

تراکنش های شان در دستگاه های POS بین یک تا 
3 میلیارد تومان باشــد، حداکثر سه برابر مالیات 
سال گذشــته تا سقف 10 میلیون تومان پرداخت 
کنند. کسانی که از 3 میلیارد تا 4 میلیارد و 800 
میلیون تومان فروش داشته باشند نیز حداکثر سه 
برابر سال گذشته تا سقف 15 میلیون تومان مالیات 
پرداخت خواهند کرد و... لذا تا حد امکان سعی 
شده اســت با مودیان صاحبان مشاغل همراهی 

شود.

 BBBB آنچــه شــما می گویید تنهــا برای  
POS است؛  تراکنش های دســتگاه 
در حالی که فروش یا درآمد صاحبان 
مشــاغل فقط از طریــق تراکنش این 
دستگاه ها نیســت و ممکن است از 
طرق دیگری رخ دهد. فکری به حال 

 این موضوع نیز شده است؟ 
بله، همان طور که گفتید ما با  این موضوع مواجه 

هستیم که برخی از صاحبان مشاغل به خریداران 
 کارت به کارت 

ً
می گویند کارت نکشــید و مثا

کنید یا پول خریــد را از طریق نرم افزاری خاص 
و... پرداخت کنید. در واقع فروشــندگان عما از 
استفاده از دســتگاه POS ابا دارند. سازمان امور 
مالیاتی باید این موضوع را اعام کند که برای سال 
بعد اطاعات حاصــل از کارت به کارت، انواع 
حواله کردها، ساتنا، پایا، شتاب و کلیه اطاعات 
شاپرکی که ناظر به تراکنش های ثبت شده در یک 
حساب بانکی است، مبنای فروش خواهد بود. لذا 
 نمی تواند 

ً
اســتفاده نکردن از دستگاه POS صرفا

محلی برای فرار مالیاتی باشد.

 BBBB چه اقداماتی باید انجام داد تا اصناف  
در راستای پرداخت مالیات شان توجیه 
باشند و برای ســال های  آینده تنشی 
در ایــن حوزه میان دولــت و اصناف 

 ایجاد نشود؟
همه  ایــن عوامل، به بنیان ها یا زیرســاخت های 
اطاعاتی برمی گردد که در اختیار ســازمان امور 
مالیاتی قرار می گیرد. وضعیت کان نظام مالیاتی 
ما امروز به گونه ای اســت که وقتی این اطاعات 
به میدان می آید، شــرایط بســیار بهتر و پذیرش 
آن راحت تر خواهد بود. اطاعات دســتگاه های 
POS یا ساماندهی این دســتگاه ها حاکی از این 

است که مشاغل و اصناف باید آگاه باشند که  این 
دستگاه ها می توانند اطاعاتی را در اختیار سازمان 
امــور مالیاتی قرار دهند. عــاوه بر این موضوع، 
همه تاش ما باید در این راســتا باشد که با انجام 
شفاف ســازی و به اصطاح ارائــه آموزش های 
الزم در عرصه عمومی و فرهنگ سازی بتوانیم در 
یک رابطه سالم و مبتنی بر حقیقت اطاعاتی بین 
ســازمان امور مالیاتی و مــودی را رد و بدل کنیم 
تا بنیان وصول مالیات حقه صاحبان مشــاغل به 
گونه ای باشــد که مبتنی بر آن مالیات خودشان را 
پرداخت کنند. البته این موضوع و تحقق آن نیازمند 
تاش عمومی  رسانه هاســت؛ چرا که هرچقدر 
آگاهی بخشی صحیح تر، زودتر و واضح تر صورت 
بگیرد، بخش قابل توجهی از  این سوءتفاهم ها نیز 

حل خواهد شد.

مشاغل برابر  دو   حقوق بگیران 
  مالیات می دهند

رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با صبح صادق

»مالیات« پولی اســت که دولت ها از شــهروندان یک جامعه دریافت می کنند. درآمدی که البته باید برای توسعه و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت همان شهروندان هزینه شود؛ به گونه ای که می توان گفت 
درآمدهای شــهروندان از طریق فعالیت های مختلف اقتصادی مرهون پرداخت مالیات هاست؛ چرا که تا مالیاتی پرداخت نشود، توسعه ای نیز رخ نمی دهد و البته تا توسعه ای وجود نداشته باشد، مالیاتی نیز پرداخت 
نخواهد شد. با  این حال، سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت ها در کشورهای توسعه یافته آنقدر باالست که وقتی این سهم با کشوری، مانند  ایران به عنوان کشوری نفتی مقایسه می شود، نتایج به دست آمده قابل 
مقایسه نیست. از اواخر دهه 80 تحوالتی در حوزه نظام مالیاتی در ایران آغاز شد که البته سرعت آن بسیار  اندک و کند بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، عزم دولت و سازمان امور مالیاتی برای اصاحات و  ایجاد 
تغییراتی در نظام مالیاتی کشور جزم شده است. صبح صادق در گفت وگویی با دکتر مهدی موحدی بک نظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد اقدامات 

دولت سیزدهم در حوزه مالیات ها را بررسی کرده است. 

علی مرزبان
خبرنگار
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پرونده

 فؤاد ایــزدی، عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران و 
کارشناس مسائل بین المللی در گفت وگو با خبرنگار 
هفته نامه صبح صادق درباره اینکه چرا ایاالت متحده 
آمریکا از ضد انقاب ها، منافقین و ســلطنت طلبان 
و... در برخورد با جمهوری اســامی ایران مشورت 
می گیرد، گفت: »مقامات دولت های آمریکایی برای 
رسیدن به برخی مقاصد سیاســی خود، از این افراد 
سوء اســتفاده می کنند. آمریکا از این مهره ها چون با 
جمهوری اسامی ایران ضدیت دارند، سوءاستفاده 
ابزاری می کند و برای پیشبرد اهداف خودش به دنبال 
طیف های ضدانقاب، سلطنت طلب یا چنین افرادی 
می گردند با این توجیه که این افراد ملیت ایرانی دارند 
و دانش بیشتری نســبت به جمهوری اسامی ایران 
دارند و در پایان از ایــن افراد همان حرف های مورد 
تأیید خودشــان را می گیرنــد. بنابراین عملکرد این 
افراد، یک قدم جلوتر؛ بیشــتر از آنکه جنبه مشورتی 
داشته باشد، جنبه تأیید اهداف ضد ایرانی آنهاست و 
در نهایت اینها خودشان را ابزاری قرار می دهند برای 
اینکه دشمنان ایران به اهداف ضد ایران خود برسند.«

وی بــا بیان اینکــه حتی کارشناســان آمریکایی 
وقتی واقعیت های جمهوری اســامی ایران را بیان 
می کنند کنار گذاشته می شــوند و این بیانات بازتاب 

داده نمی شــود، افزود: »اگر این افراد واقعیت ها را که 
در ایران رخ می دهد، می گفتند، بدیهی اســت هیچ 
استفاده ای از آنها نمی شد. همانطور که از کارشناسنان 
خود آمریکا وقتی حقایقی را درباره ایران بیان می کنند، 

استقبال نمی شود.«
ایزدی تعیین مقاصد سیاســی آمریــکا را متأثر از 
 
ً
تصمیمات صهیونیســت دانســت و گفت: »اصوال

مقاصد سیاسی در ایاالت متحده آمریکا متأثر از اقشار 
ثروتمند آن اســت و چون اقشــار ثروتمند آمریکا را 
صهیونیست ها تشکیل می دهند، سیاست های آمریکا 
متأثر از آنهاست. صهیونیست ها علیه ایران هزینه های 
زیادی می کنند، ولی سیاستمداری که متناسب با نفوذ 
صهیونیست ها اقدام می کند، علنا افشا نمی کند که بابت 
تصویب قانونی علیه ایران پولی دریافت کرده  اســت. 
جلسه استماعی در کنگره برگزار می کنند و با دعوت 
از برخی از این اشــخاص حرف هایی را که مخاطب 
می پســندد، می زنند و در ادامه با ژست کارشناسی به 
این معنا که ما مشــورت گرفته ایم، فعالیت های ضد 

ایرانی خودشان را توجیه و پیگیری می کنند.«
این عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران با اشاره 
به اینکه راهی به جز اســتفاده از این اشخاص برای 
آمریکا هســت، اظهار داشــت: »آمریکا می تواند 
واقعیت های ایران را همانگونه که هســت بازتاب 
دهد، شکل های شکســت خورده را ادامه ندهد، به 
دشــمنی خود با ایران خاتمه دهد؛ منتها همانطور 
که گفته شــد، به دلیل آنکه سیاســت های ایاالت 
متحده آمریکا را قشــر ثروتمند این کشــور، یعنی 

صهیونیست ها تشکیل می دهد، نمی تواند از ادامه 
روند جلوگیــری کند با وجود اینکــه پایان دادن به 
دشــمنی با جمهوری اسامی ایران و مردم ایران به 
نفع خود ایاالت متحده آمریکاست. البته این تغییر 
رویه به نفع صهیونیست ها نیســت؛ ولی برقراری 
روابط عادی با جمهوری اسامی ایران به نفع آمریکا 
نیز هست؛ منتهی چون نمی خواهد این کار را انجام 
دهد به سمت چهره های این چنینی می رود که هم به 
کشور خودشان )ایران( ضربه می زنند هم به کشور 

آمریکا.«
کارشــناس مســائل بین المللــی با بیــان اینکه 
محــور تصمیم گیــری آمریــکا پیروی از خواســته 
صهیونیست هاســت، افزود: »افــرادی که در نقش 
مشــاور وارد عمل می شوند، وظیفه دارند در راستای 

اهداف ضد ایرانی صهیونیست ها اقدام کنند.«
این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه آمریکا 
به افرادی که در پیشبرد اهداف صهیونیستی آمریکا عمل 
می کننــد، مزیت های زیادی می دهد، اظهار داشــت: 
»کمتر فردی پیدا می شــود که به کشــور و مردم کشور 
خود خیانت کند؛ لذا آنها در ازای خیانت به کشور خود 
هدایایی هم می دهند. هیچ کس به این راحتی و مجانی 
به کشــور و مردم خود خیانت نمی کند، افراد زیادی در 
این موقعیت قرار می گیرند که با مزیت ها و پاداش هایی 
به کشور خود خیانت کنند که قبول نمی کنند؛ ولی هستند 
افرادی که به راحتی به کشور خود خیانت می کنند. برای 
همین آمریکا مجبور اســت برای رســیدن به اهداف 

صهیونیستی خود این هزینه ها را بپردازد.«

ایزدی با بیان اینکه مشــورت گرفتــن آمریکا از 
ضد انقاب ها و سلطنت طلبان خیانت به جمهوری 
اسامی ایران و خود آمریکاست، تصریح کرد: »برای 
آمریکا بهتر بود بعد از فروپاشی رژیم پهلوی در ایران، 
سیاســت های خود را اصاح می کرد و در حمایت 
خــودش از رژیم پهلــوی درس عبــرت می گرفت 
و خــاف آن را تجربــه می کرد؛ همچنیــن با مردم 
جمهوری اسامی ایران آشتی کرده و روابط خود را با 
ایران عادی می کرد؛ منتها به جای انجام این اقدامات 
به ســمت تقابل و تحریم و حمایت از صدام و فشار 

حداکثری به جمهوری اسامی ایران منتهی شد.«
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران تصریح کرد: 
»اقدامــات ضد ایرانی آمریکا عــاوه بر اینکه برای 
جمهوری اســامی ایران و مردم ایران ضرر داشته، 
برای منافع آمریکا نیز خطرآفرین بوده است. دعوای 
با جمهوری اسامی ایران؛ هم در خود ایران و هم در 
منطقه هزینه دارد و ایاالت متحده آمریکا این هزینه ها 

را می پردازد و سودی هم نمی برد.« 
ایزدی در پایان با بیان اینکه مشاوران ضد انقاب 
ایرانــی در تعیین سیاســت های کلی نظــام آمریکا 
تأثیرگذار نیســتند، گفت: »این مشــاوران در توجیه 
سیاست ضد ایرانی نقش آفرینی می کنند. وقتی قرار 
است سیاســت ضدایرانی اجرا شود، ایاالت متحده 
آمریکا برای اینکه ظاهر کارشناسی به اقدامات خود 
دهد، از مشــاوران ایرانی که حاضرند به کشور خود 
خیانت کنند، استفاده ابزاری می کند و از این سبک و 

روش برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرد.«

 دشمنی با ایران
ینه بر  و  بی فایده  هز

 فؤاد ایزدی  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
در گفت وگوبا صبح صادق مطرح کرد

ملیحه زرین پور
خبرنگار

به گزارش صبح صادق، »عطا بهرامی«  کارشناس 
اقتصاد و اســتاد دانشــگاه با تأکیــد بر صحیح 
بودن بیانات رهبر معظم انقاب درباره مشــاوره 
دادن های غلط دشــمنان ملت ایــران در داخل 
و خارج از کشــور و تأثیر ایــن موضوع بر روابط 
دنیای غرب با ایران گفت: »مســئله ای که رهبر 
معظم انقــاب از دادن آدرس غلط به غربی ها از 
ســوی برخی از مخالفان داخلی و خارج نشــین 
به آمریکایی ها و ســران کشورهای غربی مطرح 
کردند، از نظر اشتباه بودن تحلیل های آنها درباره 
سرنوشت جمهوری اســامی  ایران بسیار حائز 
اهمیت اســت؛ چرا که مخالفان ملــت و نظام 
اسامی  سال هاســت اینگونه به غربی ها مشاوره 
می دهند که گویی ایران ماه آینده سقوط می کند.« 
وی در این باره خاطر نشــان کرد: »وعده سقوط 
ایران از ســوی مشــاوران غربی و دشمنان ملت 
ایران مدام در حال تکرار است؛ در حالی که این 
موضوع برای غرب نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه 
فرصت برقراری ارتباطات و تعامات سیاسی و 
اقتصادی مفید با ایران را از آنها گرفته و کنش های 

منطقه ای آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.«
بهرامــی در ایــن بــاره تصریح کــرد: »اگر 
آمریکایی ها می دانســتند نظام جمهوری اسامی 
 ایران ســقوط نمی کند، ممکن بود به دنبال ایجاد 
بلوا در ســوریه و عراق نبودند و تــا به امروز بابت 
دخالت های منطقــه ای 10 تریلیــون دالر هزینه 
نمی کردنــد. آنهــا با این ســرمایه می توانســتند 
مشکات داخلی کشور خود را حل و فصل کنند.«

عطــا بهرامــی  افــزود: »اگــر آمریکایی ها 
می دانستند مشــاوران آنها در ایران یا در خارج از 
کشــور درباره بقای جمهوری اسامی  اطاعات 
 در عراق 7 تریلیون 

ً
غلطی به آنها می دهند، قطعا

دالر هزینه نمی کردند و امروز ایران در ســوریه و 
عراق حضور نداشــت. طرف غربی و آمریکایی 

چــون از اســتحکام نظام جمهوری اســامی  و 
نادانی طیف مخالف عقب افتاده شناختی ندارد، 
مخالفان و مشــاوره های آنها را جدی گرفته و در 
دشــمنی با ایران خود را در معرض آســیب های 

مختلفی قرار داده است.«
عطا بهرامی  درباره خسارت تحریم نفت ایران 
و اثرات بین المللی ایــن موضوع گفت: »یکی از 
ضــد راهکارهایی که از طرف مشــاوران نادان به 
آمریکایی ها داده شــد، تحریم نفــت و گاز ایران 
اســت؛ تحریمی  که در اقتصاد ایران چندان مؤثر 
نبــود. به یقین اگر دولت روحانی اراده جدی برای 
این موضوع  داشت، ما نیز مانند روسیه که توانست 
با سیاست گذاری های درست تحریم های آمریکا را 
خنثی کند، از این معرکه به سرعت خارج می شدیم 
و ایران هم به این نقطه می رسید.« وی در این باره 
توضیح داد: »تحریم نفت ایران و روســیه منجر به 
افزایش قیمت انرژی در آمریکا و اروپا شده است؛ 
به گونه ای که مردم این کشورها به افزایش قیمت ها 
معترض شــده اند؛ چرا که ماهیانه باید 300 یورو 
هزینه بنزین بدهند. به همین نســبت قیمت برق 
و خدمات رفاهــی در اروپا و آمریــکا باال رفته و 
صدای مــردم را درآورده اســت. پس تحریم ها و 
مشاوره هایی که می گفت مردم ایران را برای سقوط 
نظام جمهوری اســامی تحریم کنید، دستاوردی 

نداشته است.«
استاد اقتصاد به مشاوره های غلطی که به افزایش 
قیمت انرژی منتهی شد، اشاره کرد و گفت: »اگر 
آمریکایی ها مشاوره های غلط را باور نمی کردند، 
اآلن قیمت هر بشکه نفت حدود چهل دالر بود و به 
نفع اقتصادی کشورهای جهانی بود؛ کما اینکه مانع 
از هم پاشیده شدن نظم آمریکایی می شد؛ اما امروز 
غربی ها به دلیل دنباله روی از مشــاوره های غلط 
مستهلک شده اند و پس از چهل سال کلنجار رفتن 
بــا ایران و تنش زایی با ایران در حالی از خاورمیانه 
به سمت چین می روند که پرونده خاورمیانه را دو 
دستی تقدیم ایران کردند و در این پرونده کمترین 

عایدی و موفقیتی نداشتند.«

یلیون دالری ۱0 تر خسارت 
 بررسی زیان مالی آمریکا در پی مشاوره خائنان به ایران

 به روایت عطا بهرامی  کارشناس اقتصاد

امروزه، به دلیل پرهزینه بودن جنگ مســتقیم 
نظامــی، جنگ شــناختی به منزلــه یکی از 
زیرشــاخه های عملیــات روانــی، یکــی از 
اصلی ترین حوزه هایی اســت که کشــورهای 
غربی از آن برای در هم شکستن روحیه و اراده 

کشورهای مستقل استفاده می کنند. 
به منظور بررسی میزان فعالیت دشمن علیه 
جمهوری اســامی ایران، کافی است بررسی 
مختصــری درباره برنامه هــای 300 ماهواره 
تلویزیونی فعال در دنیا داشــته باشــیم؛ از این 
تعداد، حــدود 116 ماهواره فضــای ایران را 
پوشش می دهند و شگفت آور اینکه شبکه های 
ماهواره ای فارســی بــه بیــش از 260 کانال 
می رسد؛ میزان تولید محتوایی که در نوع خود 
بی سابقه است و برای هیچ زبان و ملت دیگری 
در این حد برنامه و زیرســاخت در نظر گرفته 
نشده است. با پیشــرفت فناوری، شبکه های 
اجتماعی و بستر اینترنت نیز در خدمت دشمن 

علیه ملت ایران قرار گرفته است.
 هدف نهایی نظام سلطه در جنگ رسانه ای 
علیه جمهوری اسامی ایران، ایجاد نافرمانی 
مدنی منجر به براندازی نظام در کشور است. 
دشــمن در این مســیر به دنبال ایجاد شکاف 
بین ملت و دولت است تا دست حاکمیت در 
بهره گیری از ســرمایه های اجتماعی خود در 
پیشبرد اهداف و برنامه ها و همراهی جامعه با 
آن کوتاه بماند. سه ضلع طراحی هجوم دشمن 
در مقطع فعلی را ایجاد فضای انفجاری مبتنی 
بر نارضایتی، فشارهای بین المللی و کشاندن 
کانون های مسئله ساز به کوچه و خیابان می توان 
برشمرد. »مارک پالمر« یکی از تئوری پردازان 
»کمیته خطرات فعلی« اســت. این کمیته در 

زمان جنگ سرد نقش برنامه ریزی برای تبلیغ 
و تخریب رسانه ای شوروی را بر عهده داشت 
و اکنون برای کشــورهای غیرهمسو با غرب، 
همچــون چین، روســیه و ایــران طرح ریزی 
می کند. پالمر با تمرکزی کــه بر پرونده ایران 
دارد، با اذعان به اینکه جنگ نظامی علیه تهران، 
نه امکان  پذیر است و نه اثربخش خواهد بود، 
تئوری »تغییر صلح آمیز حکومت در ایران« را 
مطرح کرده و طی گزارشــی در سال 2004، 
پانــزده راهکار که محور اکثر آنها را جنگ نرم 
تبلیغاتی تشــکیل می دهد، بــرای تغییر نظام 
حاکمیتی ایران از درون پیشــنهاد داده است؛ 
راهکارهایی که هم اکنون نیز از ســوی دولت 
آمریــکا و متحدان آن نیز در حال اجراســت. 
برخــی از راهکارهایی که پالمــر در گزارش 
خود برای تغییــر »صلح آمیز« نظام حاکمیتی 
ایران مطرح کرده، عبارتنــد از: »بهره گرفتن 
از ضعف های اقتصــادی و اختافات درونی 
در ایــران، دامن زدن به نافرمانی های مدنی در 
تشکل های دانشجویی و نهادهای غیردولتی، 
تأسیس شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای 
مخاطبان ایرانی، حمایــت از مخالفان ایران 
و فرســتادن افرادی در قالــب جهانگرد برای 
پیوستن به نافرمانی های مدنی، تسهیل فعالیت  
NGOهــا در داخل ایران، دعــوت از جوانان 

ایرانی برای حضور در ســمینارهای کوچک 
و...«.

نکته پایانی
 بخــش عمده ای از ایــن روش های جنگ 
غیرنظامی ـ یا به تعبیــر پالمر »صلح آمیز«ـ با 
هدف اثر گذاشــتن بر اندیشه ها، نظام باورها، 
ارزش هــا، نگرش ها و ســبک تفکــر عموم 
مردم، یعنی دســتگاه شــناخت آنها طراحی 
شده است؛ اثرگذاری در شناخت نه از طریق 
ایجاد تغییرات مبتنی بر واقعیت، بلکه از طریق 
تحریف واقعیت و کاشــتن نوعی شبه تفکر به 

جای تفکر واقعی و اصیل. 

ح سه ضلعی طر
 نگاهی به ضرورت جهاد تبیین 

در برابر جنگ ترکیبی دشمنان ملت ایران

اکبر کریمی
کارشناس سیاسی

احمد رجایی
خبرنگار

 دشمن 
 به دنبال دوگانه سازی 

مردم و نظام است

ایاالت متحده آمریکا در آذر 1358 حضور 
نظامــی خــود را در منطقــه اســتراتژیک 
خلیج فارس شروع کرد. رسانه های وابسته به 
محور شیطانی عبری ـ عربی هدف آمریکا از 
حضور غیرقانونی و نامشروع در خلیج فارس 

را محاصره اقتصادی ایران مطرح کردند. 
در واقع، پس از آن اتفاق بود که دو رویکرد 
نظامی با اولویت نخست و رویکرد اقتصادی 
به عنوان محور دشمنی آمریکا با ایران مطرح 

شد. 
دو رویکردی که ایاالت متحده آمریکا از 
طرق مختلف آن را پیــش برد و در آخر هم 
هیچ نتیجه ای نگرفــت. محاصره اقتصادی 
که در قالــب تحریم مطرح بــود، در طول 
چهار دهــه نه تنها هیچ نفعــی برای غرب 
نداشــته، بلکه در بسیاری از جهات، ساح 
تحریم نزد جهانیان نیز بی اعتبار شده است. 
اگرچه همچنان تحریم ادامه دارد؛ اما نحوه 
اثرگذاری آن بر جمهوری اسامی ایران تغییر 

کرده است. 
به بیان بهتر، ایاالت متحده آمریکا برای 
پیشبرد راهبرد خود نسبت به نظام اسامی، 
تغییر تاکتیــک داده و با رویکــرد »مهار از 

داخل« به سمت جنگ با ایران رفته است.
غرب با راه اندازی شبکه های ماهواره ای 
بی شــمار و در پیــش گرفتــن سیاســت 
»ابهام افکنــی« و »دروغ پراکنــی« به دنبال 
بی هویت ســازی انقاب اسامی نزد افکار 
عمومی است. مطرح شــدن روزانه صدها 
دروغ از طریق رســانه های محــور عربی  ـ 
عبری ـ غربی و نشــر حداکثری آن از طریق 
 
ً
فضای مجــازی به این دلیل اســت که اوال
 اعتماد 

ً
جریان تحریف را تقویت کند و ثانیا
مردم به نظام اسامی را کاهش دهد. 

اســتفاده از ایرانیان خائن برای پیشــبرد 
جداســازی مــردم از نظام هــم، از جمله 
ترفندهای غرب به شــمار می آید که البته در 

این زمینه به موفقیتی نرسیده اند.
بنابراین، در وضعیــت فعلی پیش زمینه 
اثرگذاری تمام خصومت های آمریکا، تاش 
برای اثرگــذاری در بــاور و ادراک ایرانیان 
اســت که هزینه میلیارد دالری در این زمینه 
صرف می کنند. جمهوری اسامی ایران در 
این بازی هوشمند باید تدابیر هوشمندی را 
اتخاد کند و با آگاه ســازی جامعه نسبت به 
اهداف رسانه دشمن، اجازه پیشبرد رویکرد 
»دوگانه ســازی مردم ـ نظام« را به دشــمن 
افزایش  ندهد. تقویت رســانه ای کشــور، 
سواد رسانه ای جامعه و مدیریت و پاکسازی 
فضای مجازی کشور از عناصر ضد انقاب 
بخشــی از رویکرد آفندی است که می تواند 
 ارتباط مردم ـ نظــام را بیش از پیش تقویت 

کند. 

   پیش درآمد    

اکبر معصومی
دبیر گروه پرونده
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محور عبری ـ غربی، از ابتدای پیروزی انقاب اســامی در ســال 
1357، در تاش برای مشروعیت زدایی از نظام و تضعیف ایدئولوژی 
انقاب اسامی  بوده است. در حقیقت، قدرت های سلطه گر با عبور 
از تهاجم نظامی، از طریق جنگ نرم به دنبال تخریب باورهای دینی 
و شکاف بین حکومت اسامی  و مردم هستند. الگوی تحقق چنین 
اهدافی نیز همچون تجربه تغییر رژیم های سیاسی در بلوک شرق و 
شوروی سابق ترسیم شده اســت. در انقاب های رنگی رخ داده در 
کشورهای قرقیزستان، اوکراین، گرجستان و لهستان شاهد بهره گیری 
غرب از طریق تاکتیک های جنگ نرم و ابزار رسانه هستیم که مخرج 
مشــترک همه آنها برپایه ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری ملت ها و 

بی ثباتی سیاسی بوده است.
بنابرایــن جریان رقیب، طی چهار دهه جنگ نرم علیه جمهوری 
اسامی، به دنبال فروپاشی از درون با بهره گیری از ظرفیت توده های 
مردم و نخبگان بوده تا با اســتفاده از راهبــرد دلتا طبق تاکتیک های 
دکترین مهار، نبرد رسانه ای و ساماندهی از نافرمانی زمینه سرنگونی 
نظام اسامی  را فراهم کند. تاکتیک اصلی دشمن، ساخت واقعیت ها 
و رفتارســازی در زمینه های روان شناختی، اقتصادی و فرهنگی بوده 
است تا به اهدافی همچون ســیاه نمایی، ناکارآمد جلوه دادن نظام، 

ایجاد نارضایتی، بحران و ساختارشکنی نائل شود.
البته تمرکز اصلی نظام سلطه بر لژیونرهای ضد نظام و اپوزیسیون 
به منزله اصلی ترین نیروهای سیاســی تأثیرگذار در داخل بوده تا با 
تبدیــل آنها به مراجع اجتماعی، زمینه تخریــب ابعاد اصیل هویت 
ایرانیان، یعنی اسامیت و ایرانیت و آسیب به مشروعیت نظام را ایجاد 
کند. مســیح علی نژاد را می توان یکی از مهره های سیاسی برشمرد 
که جریان رقیب نظام اسامی  به ســرکردگی آمریکا در کنار جدال 
استراتژیک، امید بســیاری به ظرفیت وی در جهت ناکارآمدسازی 

ساختار سیاسی دارد.
وی که خبرنگار پارلمانی بود، با اخراج از مجلس شورای اسامی  
و تاش در جهت انتقاد به مسئوالن نظام، توانست شهرتی دست و پا 
کند. گریز از کشــور نیز سبب شد تا با سرمایه گذاری آمریکا و البی 

صهیونیستی به یک مهره در جهت استحاله نظام دینی تبدیل شود.
شــاید بتوان راهبرد غرب در بهره گیــری از این مهره را در قالب 
نظریه جنگ نرم فوکویاما تحلیل کرد که معتقد اســت برای پیروزی 
بر یک ملت، باید میل و ذائقه آن ملت را تغییر داد و نظام ارزشــی آن 
را نابود کرد. راه اندازی صفحه آزادی های یواشــکی در فیس بوکش 
در سال 1393 بخشی از پروژه جنگ نرم و تغییر باورهای دینی زنان 
به شــمار می رود. تحرکات وی در جهت مقابله با حجاب و عفت و 
حیا بود که در قالب ثبت تصاویر بی حجاب زنان، انعکاس دردســر 
و ســختی های حجاب شــروع به فعالیت کرد. در حقیقت، آمریکا 

به دنبال الگوســازی از علی نژاد به عنوان نماد یــک زن آزاد و موفق 
برای زنان ایران اســت تا از طریق ابزار رسانه، تبلیغات و شخصیت 
دین ســتیزانه وی، اقدام به ایجاد تضاد های فکری، ایدئولوژیک و در 

نتیجه شکاف های درون ساختاری کند.
از ســویی علی نژاد به مثابه نقطه اتصــال گروه های ضد انقاب 
با ایجاد اپوزیســیون فرهنگی از حوزه های فضای مجازی، رســانه 
و آمــوزش برای گســیختگی فرهنگی دختــران در قالــب پروژه 
توانمندسازی زنان نیز به شــمار می رود. البته نخبه سازی مصنوعی 
دشــمن، تنها به تأثیرگذاری بر جمعیت دختران خاصه نمی شود. 
کنش های ضد اســامی  و ایرانی علی نژاد و تاش برای آموزش آن 
به زنان و دختران ســبب شده است با چهره ســازی از این فرد برای 
اهداف بزرگ تــری، همچون نافرمانی مدنــی، افزایش تحریم ها و 

مشروعیت زدایی از نظام بهره گرفته شود.
بنابراین وی را می توان مهره اجرای سیاست شبکه سازی ایاالت 
متحده نامید که با تمرکز بر گروه های فمینیستی زنان، فعاالن اجتماعی 
و سیاسی و روشنفکران دانشگاهی، سعی در به چالش کشیدن مفاهیم 
دینی، قداست زدایی و کمرنگ کردن ارزش های انقابی و همچنین 

پرونده سازی حقوق بشری علیه نظام دارد.
وی از عامان اصلی پرونده تحریم جمهوری اسامی ایران نیز به 
شمار می رود. علی نژاد چند روز قبل در اجاس کمیته یهودیان آمریکا 
پس از اخذ جایزه به دلیل سرسختی در مبارزه با جمهوری اسامی، 

گفت: »آقای بلینکن! می خواســتم از تون خواهش کنم به جمهوری 
اســامی  رحم نکنید.« در شــرایطی علی نژاد ادعاهایش را پژواک 
صدای مردم ایران می داند که در خواســت برای مقابله همه جانبه با 
ایران به معنای افزایش تحریم ها و در نتیجه فشار حداکثری بر مردم 
است. حتی در وضعیت سخت کرونا نیز با انتشار مقاله ای در نشریه 
»نشنال اینترست« آمریکا مدعی شد: »شیوع ویروس کرونا در ایران 
نمی تواند دلیلی برای رفع تحریم ها علیه این کشــور باشــد.« این 
سخنان در حالی صورت می گیرد که بیماران زیادی، از جمله کودکان 
پروانه ای، ســرطانی و هموفیلی به دلیل تحریم محروم از تأمین دارو 

بوده و در بسیاری از موارد فوت می کنند.
بنابراین جبهه رقیب جمهوری اســامی در قالب محور عبری ـ 
غربی، طی چهار دهه اخیر اهداف و اقدامات مختلفی را در جهت 
ایجاد تنش های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی پیگیری کرده و 
به دلیل موج تأثیرگذار رسانه بر زندگی بشری، راهبردهای 30 ساله 
خــود را بر جنگ نرم و ابزار الکترونیک و دیجیتال قرار داده اســت. 
در این برنامــه، عاوه بر تمرکز بر قدرت هــای فراملی، بر ظرفیت 
مهره های اپوزیسیون هایی، همچون مسیح علی نژاد نیز حساب ویژه 
گشوده است تا با الگوسازی از یک فرد کم سواد و سودجو با هدفمند 
شدن جنگ تبلیغاتی، نهادینه سازی فرهنگ لیبرال و تخریب هویت 
ایرانی و اسامی، از تمام ابزارها و عرصه ها برای مشروعیت زدایی از 

جمهوری اسامی استفاده کند.

 مدعیان قالبی
چهره سازی مصنوعی محور عبری  ـ غربی با هدف مشروعیت زدایی از نظام اسالمی

مهدیه شادمانی
خبرنگار

ردپای غرب 
نگاهی به نقش دشمنان در آشوب ها و اغتشاشات در ایران اسالمی

 انسیه ربیعی
خبرنگار

پس از پیروزی انقاب اسامی نیز نحوه و شکل 
توطئه غرب علیه کشــور ما تغییر کرده اســت. 
آمریکایی ها دیگر نتوانســتند به شــکل آشکار، 
مانند ۲8 مرداد سال 133۲ با ایجاد یک کودتا، 
بر کشــور ما مســلط شــوند یا لوایحی، چون 
کاپیتوالســیون را علیه ملت ایران روا دارند، اما 
تا همین امروز هــم از توطئه های خصمانه خود 
علیه جمهوری اسامی  ایران دست برنداشته اند 
و همواره به دنبال فضاسازی در کشور ما هستند 
تا به نحــوی آب را به نفع خــود گل آلود کنند. 
بیش از چهار دهــه از عمر انقاب می گذرد؛ اما 
دشــمنان قســم خورده این مرز و بوم در هر دهه 
از آن دســت از جنایت برنداشته و عاوه بر ترور 
گسترده شخصیت های مهم و برجسته علمی  و 
سیاســی، به دنبال ایجاد فضایی ناآرام و افزایش 
تنش در کشور بوده اند.  عاوه بر جنایات منافقین 
در دهه 60، حمایت جهان غرب از دولت بعث 
صدام حسین در هشت سال جنگ تحمیلی علیه 
ایران نیز نمونه بارز دشمنی ها علیه این مرز و بوم 
است که رشادت های غیورمردان این سرزمین، 
هم دست امثال رجوی را از کشور قطع کرد و هم 
مانع از دســت دادن حتی یک وجب خاک ایران 
شد.  با این همه دشمنان لحظه ای از توطئه های 
خود دست نکشــیدند. در دهه هفتاد، در حالی 
که کشورمان سال های ســخت جنگ را پشت 
سر گذاشــته بود، با روی کار آمدن دولت هفتم 
بسیاری از فتنه ها در کشــور پایه ریزی شد. البته 
در آن زمان شــعارهای عوام فریبانه رئیس دولت 
اصاحات، جو کشــور را به سمتی برده بود که 
 با حمایت 80 درصدی مردم روی کار آمد؛ 

ً
اوال

 شعارهایی چون جامعه مدنی، قانون گرایی، 
ً
ثانیا

توســعه سیاســی و نهادینه کردن آزادی قدرت 
این را داشــت که پــس از دوران جنگ، انگیزه 
رسیدن به ایده آل های سیاسی را میان مردم زنده 
کند. بنابراین کســی گمان نمی کــرد روزی این 
ایده آل سازی های سیاسی به بستری پرآشوب در 

کشور تبدیل شود. 

 غائله کوی دانشگاه
البتــه دیری نپایید که پس از انتخابــات دوم خرداد، 
بلوای کوی دانشــگاه به پا شــد. البته مــرور تاریخ 
حکایــت از این دارد که غائلــه 18 تیر 1378، یک 
شــبه رخ نداد؛ بلکه حاصــل برنامه های بلندمدت 
دشمنان نظام ـ در داخل و خارج ـ بود. با اتکا به مرکز 
اسناد انقاب اســامی  می توان دریافت که یکی از 
نشانه های نقش دشمنان خارجی در سناریوسازی فتنه 
18 تیر، اطاع آنها از آشــوب های سال 1378، یک 
سال قبل از وقوع حادثه کوی دانشگاه بود. تکاپوهای 
مراکز دشمنی با ملت ایران، برای طرح ریزی غائله 
18 تیر، یک سال قبل از این غائله آغاز شد. دشمنان 
در خارج و دست نشاندگان آنها در داخل، در پیام ها، 
مصاحبه هــای مطبوعاتی و ســخنرانی های خود از 
»وقوع یک حادثه که می تواند منجر به فروپاشی نظام 
ایران شــود«، خبر می دادند. چنین روندی ناظر بر 
برنامه ریزی، طراحی و سناریوسازی دشمنان خارجی 

ایران برای آسیب رســاندن به انقاب اسامی بود. 
برای نمونه، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا اعام 
کرده بود: »در ســال 1999 در ایران انتظار حوادثی 
را داریم که در این بیســت سال گذشته، یعنی از اول 

انقاب تاکنون بی سابقه است.«

 B18 روز زودتر
نشریه  آمریکایی »میدل ایست اکونومیک دایجست« 
هم در اوایل تیرماه 1378، وعده داده بود: »بیشــتر 
ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابســتان امسال 
شــاهد یک آزمون حیاتــی قدرت و حتی شــاهد 
دورنمای رویارویی جــدی بین جناح محافظه کار و 
اصاح گرایان خواهد بود.« بر همین اســاس، بین 
ســال های 1377 تا 1378 وقایعی اتفــاق افتاد که 
در ظاهر بیــن آنها رابطه ای وجود نداشــت؛ اما در 
واقع کاما مرتبط با هــم عمل کردند تا به غائله 18 
تیرماه رسیدند. این زمینه ها عبارت بودند از کاهش 
درآمدهای نفتی، ایجاد شــبکه جهانی جنگ روانی 
علیه نظــام اســامی، تاش در جهــت تضعیف 
دســتگاه های امنیتی و قضایی و تقویت شبکه های 

جاسوسی در داخل کشور.

 B8۷ پادوهای داخلی غائله
با بررســی دقیق فضــای جامعه پــس از انتخابات 
دوم خــرداد به خوبی مشــخص می شــود که غائله 
کوی دانشــگاه برنامه ای از پیش طراحی شــده بود. 
از مدت ها قبــل روزنامه هــای اصاح طلب که به 
دلیل هماهنگی در پرداختن به ســوژه ها و خبر ها به 
روزنامه های زنجیره ای معروف شده بودند، هم صدا 
با رســانه های بیگانه از اتفاقی در سال جاری ایران 
خبر داده بودند. بعد از آن حوادث کوی خبرنگاران و 
عکاسان روزنامه هایی، مانند دیلی تلگراف، نیویورک 
تایمز، واشنگتن پست به همراه شبکه های تلویزیونی 
سی ان ان، ان بی سی، فاکس نیوز، بی بی سی، الجزیره 
و خبرگزاری های رویترز، فرانســه، آسوشیتدپرس، 
یونایتد پرس، فرانس پرس در روز های 20، 21 و 22 
تیر باالترین حجم اخبار، گزارش ها و تصاویر خود 
را به سراسر دنیا ارسال کردند. به گونه ای که بسیاری 
از سران کشــور های دنیا خود را آماده فرستادن پیام 
تبریک برای پادشاه یا رئیس جمهور آینده ایران کرده 

بودند. 

 فتنه 88
دهه 80 هم یکی از دهه های پر از اتفاق در تاریخ کشور 
ماست. 10 سال پس غائله کوی دانشگاه، فتنه 88 در 
قالب انقاب مخملین اتفاق افتاد. ماجرا از روز 22 
خرداد 88 شروع شد، زمانی که میرحسین موسوی 
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری نتوانست بر 
حریف خود، یعنی محمود احمدی نژاد غلبه کند و 
از همان ابتدا شروع به جوسازی هایی علیه انتخابات 

کرد. موســوی با برگزاری نشســت خبری در شب 
انتخابات و بیان پیروزی خود با قاطعیت آرا  اعتراض 
خود را به صورت رسمی  نشان داد. موسوی معتقد 
بود در انتخابات 88 از ســوی دولت وقت که رئیس 
دولت نیز خود کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
بوده، تقلب صورت گرفته است. این موضوع کم کم 
جدی تر شد تا زمانی که این موضوع به کف خیابان ها 

و در بین طرفداران دو طرف کشیده شد.

 Bفتنه با سکوت آغاز شد 
در روز 25 خرداد طرفداران موسوی در تجمعی که 
معروف به راهپیمایی سکوت بود، اعتراض خود را 
به نتایج انتخابات اعام کردند، اما رفته رفته حامیان 
موســوی متوجه شــدند که از تقلب در انتخابات 
خبری نبوده و این موضوع نه تنها واقعیت نداشــته، 
بلکه ادعایی بیش نیست؛ زیرا در همان زمان عباس 
آخوندی رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به 
صراحت اعام کرد، تقلبی در انتخابات اتفاق نیفتاده 
است. این موضوع به همگان حتی حامیان موسوی 
فهماند که موضــوع اعتراضــات، نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری نیســت. با کاهش یافتن حامیان 
موسوی در کف خیابان شــعله آتش اعتراضات در 
حال خاموش شــدن بود، اما این موضوع برای ضد 
 ،MI6 انقاب و ســرویس های جاسوســی اعم از
CIA، MOSSAD و استخبارات کشورهای مرتجع 

عربی خوب نبود؛ از ایــن رو با تعلیم نیروهایی در 
خارج و داخل کشــور قصد زنده نگه داشــتن آتش 
اعتراض را داشتند و حتی برای اینکه احساس مردم 
را جریحه دار کنند، به کشته ســازی واقعی یا کاذب 

دست زدند.

 B هزینه های میلیون دالری اوباما
او در بخشــی از کتــاب خاطراتــش بــه مســئله 
اغتشاشــات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران نیز اشــاره کرده و نوشته است: »دولت باراک 
اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در ســال های بعد از 
اغتشاشات انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 
در ایــران با صرف ده ها میلیون دالر به آموزش بیش 
از 5000 نفــر از مخالفــان ایران در سراســر دنیا 
پرداخت.«وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب خود 
با اشــاره به حمایت های پشت پرده وزارت خارجه 
تحت امــرش از اغتشاشــات ســال 1388 ایران 
می نویســد: »تیم من در وزارت خارجه در پشــت 
صحنه، تماس های مستمری با فعاالن در داخل ایران 
برقرار می کرد و با مداخله ای فوری توانست از توقف 
توئیتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توئیتر 
تعطیل می شد تظاهرات کنندگان یکی از ابزارهای 
مهم شان برای ارتباط را از دست می دادند.« کلینتون 
در ادامه با اشــاره به حمایت های دولــت اوباما از 
مخالفــان ایران در ســال های بعد از اغتشاشــات 

می  افزاید: »ما در ســال های بعد ده ها میلیون دالر 
هزینه کردیم و بیش از 5 هزار فعال را در سراسر دنیا 

آموزش دادیم.«

 Bپیام آمریکا به موسوی
لدین در یادداشــتی می نویســد: »دولت )آمریکا( 
تصمیم گرفت پیامی برای گروه )میرحسین(موسوی 
و جنبش سبز بفرســتد. سناتور شامر دوستی در وال 
استریت داشت که با سبزها در ارتباط بود و همان فرد 
به عنوان رابط انتخاب شد.« وی در ادامه می نویسد: 
»از شامر خواسته شــد از طرف دولت این پیام را به 
رهبران سبزها منتقل کند: »سبزها باید بدانند که این 
سؤاالت از جانب وزیر خارجه)آمریکا( ارسال شده 
است. سؤاالت اینهاســت: ما باید چه کاری انجام 
دهیم؟ چه کاری نباید انجام دهیم؟« پاسخ این پیام 
در یک یادداشــت هشــت صفحه ای در تاریخ 30 
نوامبر 2009 )9 آذر 88( دریافت شد. نویسندگان 
محتاط بوده اند، و متن امضا نشده و من دالیل روشنی 

دارم که چند نفر در تهران روی آن کار کرده اند.«

 آشوب دی ماه ۹6
هرچند که آمریکا و دست نشانده های داخلی اش در 
سال 1388 هم از تحقق آمال و آزروهای خود علیه 
ملت ایران ناکام ماندند؛ اما فتنه انگیزی آنها به پایان 
نرسید و در دهه 90 هم مسبب اعتراضات خیابانی 
شــدند؛ از این رو دی ماه 96 هم به تاریخ سیاســی 
کشــور پیوســت. روزهای ابتدا و میانه  دی ماه 96، 
روزهای ملتهبی برای کشور بود. آشوب های پراکنده 
و خشونت آمیز گروهی که در میان آنها از مارکسیست 
تا درویش حضور داشت، برای یکی  دو هفته اوضاع 
امنیتی کشور را به هم ریخت. مبدأ این آشوب ها در 
تهران، دانشــگاه تهران بود. ســردر دانشگاه تهران، 
در آن روزها کانون درگیری ها و التهابات شــده بود. 
التهاباتی که شاید اگر حضور به موقع و هوشمندانه  
دانشــجویان نبود، ابعاد گســترده تری پیدا می کرد. 
در توضیح بلوای دی مــاه 96 جعفری دولت آبادی، 
دادســتان وقت تهران گفته بود: »طبق یک تحلیل، 
طراحی ایــن جریان با آمریکایی ها بــود که از چند 
سال پیش، یعنی پس از شکست جریان فتنه در سال 
1388 با همکاری گروهک منافقین و با این رویکرد 
که مقابله با جمهوری اســامی در حوزه سیاســی 
موفق نخواهد بود، نتیجه گرفتند که باید اعتراضات 
در جمهــوری اســامی را در حوزه های اجتماعی ـ 

اقتصادی متمرکز نمایند.«

 Bتمرکز آمریکا بر اغتشاشات خیابانی
جعفری دولت آبادی ویژگی دیگر طرح آمریکایی ها 
علیه جمهوری اسامی ایران را »شروع از پیرامون« 
اعام کرد و در توضیح افزود: »فتنه ســال 1388 و 
تجمعات اغتشاشــی از تهران شروع شد، اما این بار 

آمریکایی ها بر این بــاور بودند که باید از پیرامون به 
مرکز رســید؛ ضمن اینکه در ابتدا باید بر تظاهرات 
و تجمعات اعتراضی تکیه نمود.« دادســتان تهران 
در تبیین مراحل طــرح آمریکایی ها علیه جمهوری 
اســامی  ایران، دو مرحلــه را تفکیک کــرد و در 
توضیح این مراحل اظهار داشت: »مرحله اول که از 
9 دی شروع شــد و قرار بود تا 20 بهمن ادامه یابد، 
در مجمــوع چهل روز را در بــر می گرفت که طبق 
برنامه پیش بینی شده باید صبح و بعد از ظهر هر روز 
تظاهرات اعتراضی ادامه می یافت تا با درگیر شدن 
پلیس و فرسایش آن، قدرت انتظامی و اجتماعی کشور 
فلج شود و بدین ترتیب بتوان به تدریج نظام سیاسی 
را از پا درآورد؛ در مرحله دوم نیز پیش بینی شده بود از 
20 بهمن تا اسفند ماه با تشابه سازی انقاب 1357، 
تظاهرات خشن و مسلحانه راه اندازی و اجرا شود.«

 آبان ۹8
ناکامی دشــمنان در ســال 1396 نیز آنها را ذره ای 
از اهداف شوم شــان علیه ملت ایران دلسرد نکرد. 
حوادث آبان 1398 یکی از تلخ ترین اتفاقات پس از 
انقاب بود که برای چند روز شــهرهای مختلفی را 
دچــار ناآرامی کرد و در نهایت جان ده ها هموطن را 
گرفت و هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور وارد 
کرد. ماجرا از جمعه 24 آبان کلید خورد. روزی که 
دولت به طور ناگهانی خبر از افزایش قیمت بنزین به 
دو نرخ جدید داد: بنزین سهمیه ای 1500 تومانی و 
بنزین آزاد 3000 تومانی. زمزمه گرانی بنزین البته از 
ماه ها قبل بر سر زبان ها افتاده بود و هیچ کارشناسی 
در مورد لزوم اصاح قیمت بنزین شــک نداشت؛ 
اما دولت مدام هرگونه تصمیم در این باره را تکذیب 
می کرد. ســاعات پایانی روز 23 آبان بود که کم کم 
زمزمه تغییر بنزین در میان جامعه مطرح شد. عده ای 
به پمپ بنزین ها هجــوم بردند و صف های طوالنی 
در بعضی از شــهرها ایجاد شد. از ساعت صفر 24 
آبان، خبر گران شدن بنزین به طور رسمی اعام شد؛ 
تصمیمی که در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 

سران سه قوه گرفته شده بود.

 B پروژه کشته سازی
از عصــر جمعــه، به تدریــج ورق برگشــت. چند 
پمپ بنزیــن به آتش کشــیده شــد و به ســاختمان 
بانک ها حمله شــد. بدترین اتفاق در سیرجان افتاد. 
جایی که عده ای آشــوب طلب سعی کردند با حمله 
به مخــازن نفت، آنجا را منفجر کننــد. یک نفر در 
جریان این حمله به دســت نیروی انتظامی  کشــته 
شــد. به نظر می رســید ضدانقاب خیلــی زود به 
اولین هدفش رســیده بود: کشته سازی در همان روز 
اول. ضدانقاب هــم به طور یکپارچه به حمایت از 
آشوبگران برخاسته بود. ســازمان مجاهدین خلق 
)منافقین(، سلطنت طلب ها و سایر اپوزیسیون خارج 
از کشــور، حمایت خود را از آشوب ها اعام کردند 
و خواستار رفتارهای خشونت آمیز شدند. رسانه هایی 
همچون بی بی سی، آمدنیوز، رادیوفردا و... نیز تمام قد 
از اغتشاشات حمایت می کردند. کم کم پای بعضی 
سیاسیون داخلی هم به اعتراضات باز شد. عده ای از 
مسئوالن سعی کردند ضمن اعام مخالفت با تغییر 
قیمت بنزین، حساب خود را از بقیه جدا کنند؛ حتی 
بعضی از نمایندگان زمزمه استیضاح رئیس جمهور را 

سر دادند.
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نگهبان قانون اساسی

 یکی دیگر از نهادهای مهم حاکمیت که در 
قانون اساسی دیده شده، »شورای نگهبان« 
اســت که بدون حضــور آن مجلس اعتبار 

ندارد.
براســاس تصریح قانون اساسی، نهادی 
که بر کار قانونگذاری مجلس نظارت دارد، 
»شورای نگهبان« است که در اصل 91 قانون 
اساسی وظایف و اعضای تشکیل دهنده آن 
مشخص شده اســت: »به منظور پاسداری 
از احکام اسام و قانون اساسی در نظر عدم 
مغایرت مصوبات مجلس شورای اسامی با 
آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب 
زیر تشــکیل می شود. 1ـ شش نفر از فقهای 
عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز 
 که انتخاب این عده  با مقام رهبری اســت. 
2ـ شــش نفر حقوقــدان، در رشــته های 
مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمان 
که به وســیله رئیس قــوه قضائیه به مجلس 
شورای اســامی معرفی می شوند و با رأی 

مجلس انتخاب می شوند.
اولین فقهای شــورای نگهبــان را امام 
خمینی)ره( در اول اسفند ماه 1358منصوب 
کردنــد کــه عبــارت بودنــد از: آیت الله 
صافی، آیت اللــه محمدرضا مهدوی کنی، 
آیت الله احمد جنتــی، آیت الله غامرضا 
رضوانی،  آیت الله یوسف صانعی و آیت الله 
عبدالرحیم ربانی شیرازی. همانطور که اشاره 
شــد طبق اصل 91 قانون اساسی، اعضای 
شــورای نگهبان از بین حقوقدانان صاحب 
صاحیــت از طرف رئیس قــوه قضائیه به 
مجلس معرفی می شوند و با رأی نمایندگان 
 رئیس قوه 

ً
مجلس انتخاب می شوند. معموال

قضائیه دو برابر عــده الزم، یعنی 12 نفر را 
به مجلس شورای اسامی پیشنهاد می دهد 
و حائزین رأی اکثریت انتخاب می شــوند. 
اولین کســانی )حقوقدان( که در مورخ 26 
تیر ماه سال 1359 از طرف مجلس شورای 
اســامی انتخاب شــدند، عبــارت بودند 
از: آقایان گودرز افتخارجهرمی، حســین، 
محسن هادوی، مهدی هادوی، علی راد و 
محمد صالحی. بنابراین شورای نگهبان در 
مورخ 29 تیر ماه ســال 1359، در مجلس 
 کار خود 

ً
شــرکت و بعد از این تاریخ رسما

را آغاز کرد. امور شــورای نگهبــان و اداره 
جلسات به وسیله دبیر و قائم مقام ـ رئیس و 
نایب رئیس که از بین اعضا و با رأی اکثریت 
آنها انتخاب می شوندـ انجام می گیرد. رویه 
تاکنون این بوده است که دبیر از میان فقها و 
قائم مقام دبیــر از میان حقوق دانان انتخاب 
می شــدند. چهل روز قبل از انقضا و موعد 
نامه ای از طرف شــورای نگهبــان به رهبر 
معظم انقاب و رئیس قوه قضائیه نوشــته 
می شود و به ترتیب اســامی سه نفر از فقها 
و ســه نفر از حقوقدانان که دوره عضویت 
آنها به پایان رســیده اســت، اعام می شود 
تا نســبت به جایگزینی آنها در موعد مقرر 
اقدام شــود. ماک رأی در شورای نگهبان 
در مــورد مصوبات مجلــس رأی اکثریت 
اســت؛ ولی چون قانــون از دو بعد انطباق 
با موازین اســام و قانون اســامی بررسی 
می شود، رأی گیری متفاوت است. در مورد 
مغایرت نداشــتن مصوبه مجلس با قانون 
اساسی همه 12 نفر عضو حق رأی دارند و 
چنانچه اکثریت، یعنی حداقل شش به عاوه 
یک نفرـ هفت نفرـ به مغایرت مصوبه ای با 
قانون اساسی رأی دهند، آن مصوبه خاف 
قانون اساسی شناخته می شود و مجلس باید 
درصدد اصــاح آن برآید؛ ولی در ارتباط با 
انطباق مصوبه با موازین شرع فقط شش نفر 
از فقهای عضو شــورای نگهبان صاحیت 
اظهارنظــر و رأی دارند و حقوقدانان در این 

رأی گیری شرکت نمی کنند. 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

خاندان پهلــوی را می توان فاســدترین خاندان 
پادشاهی در این ســرزمین دانست که منابع این 
کشور را رسما به تاراج می دادند تا منافع شخصی 
شان تأمین گردد. در این مسیر رقابت عجیبی بین 
همه فرزندان رضاشــاه ایجاد شده بود و هر کدام 
در گوشه ای از این سرزمین مشغول غارت اموال 

عمومی بودند!
نمونه ای از این افراد شمس پهلوی، بزرگ ترین 
خواهر تنی شــاه بود که ریاست جمعیت شیر و 
خورشید سرخ ایران و ریاست کانون بانوان ایران 
را نیز برعهده داشــت و به ظاهر در فعالیت های 
خیریه و کمک رســانی به محرومین و عرصه هنر 
و... مشغول بود. و کاخ مرورارید ر مهرشهر کرج 
را بــرای زندگی برگزیده بودند که با هزینه گزاف 
ساخته شده بود! در عین حال شمس در عرصه ی 
فعالیت هــای اقتصادی، تجاری و ملکی بســیار 
فعال بود. وی عاوه بر زمین هایی که از پدرش به 
او ارث رســیده بود، با اتکا به موقعیت خانوادگی 
و توســل به فعالیت های زمین خواری، صاحب 
زمین های زیادی شد. وی عاوه بر سوءاستفاده از 
اموال دولتی برای منافع شخصی خود، به همراه 
همســر و فرزندانش صاحب و یا سهامدار عمده  
چندین مؤسسه  اقتصادی از جمله: شرکت پرشیان 
متال فورمز؛ شرکت صنعتی آلوم شارس؛ شرکت 
ساختمانی فرامین؛ شرکت شهر صنعتی کوروش؛ 
شرکت ساختمانی و مهندسی مهرشهر؛ شرکت 
مهندسی و ســاختمانی ایرا؛ شــرکت ایراسر؛ 
شرکت سازندگان؛ شرکت ایرا اس. پی. کاپاگ؛ 
شرکت ساختمانی خطوط لوله ی ایران؛ شرکت 
عمرانی شــهر صنعتی ساوه؛ شرکت ساختمانی 

فیاتک؛ شرکت آناهیتا؛ شرکت ایران موبیل هومز؛ 
شــرکت بازرگانی واردات؛ شــرکت نان شهر؛ 
شرکت کشــتیرانی دماوند و کانون ورزشی مهر 
بودند. به رغم ثروت هنگفت، شمس برای کسب 

درآمد بیشتر دست به هر عمل زشتی می زد.
فریدون هویدا در کتاب »ســقوط شــاه« که 
توسط انتشارات اطاعات به چاپ رسیده است 
می نویســد: »عاوه بر زمین هایی که از پدرش به 
او )شمس( ارث رســیده بود، با اتکا به موقعیت 
خانوادگی و توسل به فعالیت های زمین خواری، 
صاحب زمین های زیادی شــد. شمس با اعمال 
نفوذ موفق شــد مســیر بزرگراه تهــران ـ کرج را 
به نوعــی منحرف کند که از وســط اماکش در 
کرج بگــذرد تا وی بتواند زمین هــا را چند برابر 
نرخ معمــول به خریداران بفروشــد.« همچنین 
ادامه می دهد: »عمل زشــتی که شــمس انجام 
مــی داد، گرفتن مبالغ هنگفــت از واردکنندگان 
اشیای گرانبها، طا، جواهر و کاالهای پرقیمت 
بود. ســرمایه داران به او باغ می دادند و در مقابل، 
کاالهای خود را به عنوان دربار شاهنشاهی وارد 
مملکت می کردند و از هرگونه بازرسی و مالیات 

معاف می شدند.«

پهلوی زمین خوار  دختر 
   دهلیز    

جریان های مدعی روشنفکری و پیشگامی در 
مبارزه برای آزادی توده در این ســرزمین، پس 
از پیروزی انقاب اسامی خیلی زود ماهیت 
قدرت طلبانه خود را نشــان دادند و معلوم شد 
این گروه ها برای دستیابی به قدرت از هر طریق 
ممکــن تاش خواهند کرد و خــود را به هیچ 

اسلوب و مرامی مقید نمی دانند! 
با فرا رســیدن تابستان 1360 بود که ترور و 
حذف فیزیکی گســترده نیروهای انقاب در 
دستورکار جوخه ترور سازمان مجاهدین خلق 
قرار گرفت و حاصل آن کشتار 17 هزار انسان 
بی گناه از مردمان این سرزمین بود. این در حالی 
بود که دستگاه پروپاگاندای این جریان همواره 
تاش می کــرد جریان انقابی و خط امام را به 

خشونت متهم کند. 
با مروری بر گفتمان و سیره سیاسی حضرت 
امــام خمینــی)ره( اعتبــار و جایگاهی برای 
مشروعیت بخشیدن به »خشونت« و »حذف 
فیزیکــی« و »ترور« برای مقابلــه با مخالفان 
نمی توان یافت. امام)ره( هیچگاه ترور را تأیید 
نکرده و از آن برای حذف مخالفان خود استفاده 
نکردند. ایشــان معتقدند: »منطق اسام ترور 
را باطــل می داند« و تأکید دارند که »مســلم 
تروریست نیست« در ســیره ایشان موردی که 
به ترور دستور داده باشند، به چشم نمی خورد. 
معروف اســت که در ماجرای ترور حسنعلی 
منصور، جــواب حضــرت امام بــه نماینده 
جمعیت مؤتلفه که خواهان مجوزی برای ترور 
بود، منفی بود، به نحوی که این افراد برای تحقق 

برنامه خود به دیگر مراجع مراجعه کردند. 
در همین راستا خوب است که ماجرای کم 

والمسلمین  از خاطرات حجت االسام  نظیر 
سیدهادی خسروشــاهی در اینجا بازگو شود. 
وی دربــاره روش و منــش امــام خمینی)ره( 
در برخورد بــا مخالفان چنیــن نقل می کند: 
»پس از ماجــرای عزل بنی صــدر و فرار وی 
به خارج، جناب اندیشــه بزرگ قرن!  ترور در 
ایران  را نبردی آزادی بخش نامید و هر روز در 
گفت وگوهای خود با رســانه های غربی، نظام 
اسامی ایران را تحت عنوان  حکومت ماتاریا!  
مورد اتهام و هجمه قرار مــی داد... در آن ایام، 
اعام همبســتگی با فرقه نفــاق و به اصطاح 
شورای ملی مقاومت! امر رایجی شده بود و هر 
کسی که می خواست در غرب بماند، به بهانه ای 
به آن ملحق می شد! در این میان، یکی از برادران 
دانشجو که در شهر »جنوا« تحصیل می کرد و 
عضو انجمن اسامی دانشجویان در ایتالیا بود، 
نزد من آمد و اطاع داد که می خواهد به پاریس 
برود و به  مقاومت ! ملحق شود و پس از جلب 
اعتماد سران آن بنی صدر را  ترور  کند!... البته 
او در ضمن از من به عنوان یک روحانی،  مجوز 
شرعی  می خواست و به دنبال موافقت مرکز یا 
نهاد دیگری نبود... اما من به او گفتم که بنده نه 
قاضی شرع هستم و نه حاکم دادگاه انقاب و نه 
اهل حکم و فتوی در این قبیل امور، و اگر قرار 
بود در این زمینه ها مسئولیتی را بپذیرم، در ایران 
دعوت شهید آیت الله قدوسی برای سرپرستی 
یکی از دادگاه های انقاب را قبول می کردم؛ اما 
من نپذیرفتم، چون هر کســی را خداوند برای 
کاری ساخته است و کار من، کار فرهنگی است 
و در امور دیگر، دخالتی نداشــته ام و قصد هم 

ندارم که دخالت کنم.
اصرار نامبرده بر عملی ساختن تصمیم خود 
باعث شد که من به او بگویم: برای شرکت در 
سمینار سفرای ایران در خارج، که هفته آینده در 

تهران منعقد خواهد شــد، عازم ایران هستم و 
»حکم شرعی« این امر را فقط از »امام خمینی« 
که شما مقلد ایشــان هستید، خواهم پرسید و 
پاسخ را برای شما خواهم آورد! برادر دانشجو 
که در خلوص او شــکی نبود و بعدها هم جزء 
کادر رســمی وزارت امورخارجه شد، خیلی 
خوشحال گشــت و قرار شد که منتظر پاسخ و 
نظریه امام خمینی باشد... هفته بعد که به ایران 
آمــدم و در دیدار با امام، موضــوع را به عنوان 
یک سؤال شرعی مطرح کردم؛ امام فرمودند: 
برای چی ایــن کار را می خواهد انجام دهد؟ 
گفتم آقای بنی صــدر در خارج، مصاحبه های 
زیادی علیه حضرت عالی و نظام اسامی انجام 
می دهــد و مقاالتی نیــز در روزنامه »انقاب 

اسامی« خود، علیه والیت فقیه می نویسد...
امام فرمود: »مگر کسی را که علیه من حرف 
می زند، می توان کشت؟ والیت فقیه هم که ما 
به آن معتقدیم یک مســئله فقهی است و آقایان 
فقها هم در باره آن نظرات مختلفی دارند و البته 
آن آدم، در مقاالت خود که جناب عالی برای من 
فرستاده بودید و من بعضی از آنها را خواندم، به 
من فحش می دهد، و آیا کسی را که به من فحش 
می دهد می توان به قتل رساند؟ البته این بیانات 
امام به اصطاح طلبه ها »استفهام استنکاری« 
بود. یعنی نمی شود کســی را با این اتهامات، 
به قتل رساند... من پس از این بیانات سکوت 
کردم، ولی امام افزودند: البته من وقت نداشتم 
همه کتاب ها و نوشته های این آدم را بخوانم. اگر 
جناب عالی مطالعه کرده اید، آیا مطلبی در آنها 
 حجاب شده 

ً
دارد که منکر ضروریات دین، مثا

باشــد؟ مانند آن خبیث که منکر حکم قطع ید 
سارق که یک حکم الهی است، شد و گفت که 
او اسامی را می خواهد که در آن قطع ید سارق 
نباشد، این یعنی انکار یکی از احکام قرآنی... 

آیا آن آدم هم در نوشتجات خود، چنین نظریاتی 
ابراز کرده است؟

به امام عرض کردم که بنده اغلب آثار آقای 
بنی صدر را در گذشــته ها خوانــده ام. نامبرده 
در آن آثاری که مــن خوانده ام، منکر هیچ یک 
 
ً
از ضروریات دین نشــده و بلکه در مورد مثا
ضرورت حفظ حجاب، کتاب هم نوشته است!
امام فرمود اگر اینطور است، پس شما آن فرد 
را از طرف من نهی کنید و اجازه ندهید که این 
کار را انجام دهد... و افزودند: من در روزهای 
آخر که او مغرور شده بود و در سراشیبی سقوط 
قرار داشت، برای نجات او خواستم که نزد من 
بیاید و قصدم آن بود که در همینجا بنشیند کتاب 
و مقاله بنویســد و اگر نظر منطقی دارد، بطور 
معقول عرضه کند تا نظام آن را بررســی کند، 
ولی او نیامد و به منافقین پناه برد و برای ابد خود 
را ضایع کرد و من یقین دارم دیر یا زود منافقین 

هم او را تنها خواهند گذاشت...
این نمونــه ای از روش و منــش علوی امام 
خمینــی درباره کســی بود که زشــت ترین و 
ناجوانمردانه تریــن اهانت هــا را علیه نظام و 
رهبری در رسانه های خارجی، مطرح ساخت. 
ولی روش و منش علوی امام، به او اجازه نمی داد 
که حکمی بر مهدور الدم بودن وی صادر کند و 
حتــی در مرحله پایانی هم در فکر نجات او از 
ســقوط بود و می خواست که نزد ایشان برود و 
در ایران بمانــد و در حوزه فرهنگی کار کند و 
اگر نظراتی دارد، آنها را به طور منطقی مطرح 
ســازد... و می دانیم که امام همین نظریه را در 
مورد یکی از آقایان قم هم به طور مکتوب ابراز 
نمود و خواستار آن شد که ایشان بدون دخالت 
در امــور، به کار تدریس و نظریه پردازی علمی 
بپردازد و حوزه را گرمی ببخشد که همگان از 

چگونگی آن آگاه هستند.«

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
پــس از قدرت یابــی تدریجــی آمریکایی های 
جداشــده از انگلســتان، ایاالت متحده با اتخاذ 
سیاســت هایی تاش کرد تا ســرزمین آمریکای 
مرکزی و التین را به حیاط خلوت خود بدل کند. 
این امر زمانی محقق شــد که اسپانیا دچار افول 
شد و مســتعمرات عمده خود در قاره آمریکا را 
از دست داد و شاهد استقال مستعمرات اسپانیا 
در قرن نوزدهم هســتیم. در طول قرون شانزدهم 
تا نوزدهم، نیکاراگوئه تحت ســلطه اســپانیا بود 
و ســرانجام توانست در ســال 1838 میادی، 
استقال یابد؛ اما آمریکایی ها همواره به آن چشم 
طمع داشتند. آمریکا در سال  1854، نیکاراگوئه  را 
از طریق نیروی  دریایی  بمباران  کرد. سه سال  بعد 
به  بهانه مصدوم  شــدن  یک  آمریکایی،  مجدد این  
کشور را بمباران  کرد و بعد از یک  سال  نیکاراگوئه  
را مجبور به  پذیرفتن  قرارداد »کاس ـ ایریســای« 
کرد؛ بنابر این  قرارداد، ایــاالت  متحده  مجاز به  
رفت و آمد در نیکاراگوئه  و دخالت  در آن  کشــور 
شد.  هیچ یک از کشورهای دیگر آمریکای مرکزی 
به میــزان نیکاراگوئه، تحت مراقبت آمریکا نبوده 
است. وجود معادن طا در آن کشور و بهره برداری 
شــرکت  های آمریکایی از آن، بــرای توجیه این 
مراقبت کافی نیســت و دلیل واقعی آن است که 
نیکاراگوئه، بر راه وصول به آبراه پاناما نظارت دارد 
و به ســبب وجود دریاچه نیکاراگوئه و رودخانه 
»ســان خوان« به آسانی می شــود کانال دیگری 
مابیــن دو اقیانوس حفر کرد.  در بین ســال های 
1912 تا 1933، بار دیگر نیکاراگوئه به اشــغال 
آمریکایی ها در آمد و به مستعمره ای برای احتکار 
شرکت های آمریکایی تبدیل شد. در سال 1914، 

عهدنامه ای در واشنگتن به امضا رسید که براساس 
آن ایاالت متحده آمریکا اجازه می یافت کانالی را 
میان دو اقیانوس از طریق خاک نیکاراگوئه احداث 
کند و براســاس همین عهدنامــه، چامرور نیز به 
عنوان رئیس جمهور نیکارگوئه تعیین شد. عاوه بر 
این عهدنامه، موافقت نامه های دیگری نیز به امضا 
رسید که دولت و ملت نیکاگوئه را به بردگی بیشتر 

برای آمریکا هدایت می کرد.
آمریکایی هــا  در ایــن ایــام، هرگونه صدای 
مخالفــی را ســرکوب می کردند. آنان در ســال 
1934، با »اگستوسزار ساندینو« رهبر انقابیون  
نیکاراگوئه  ناجوانمردانه ترین  رفتار را داشتند. این  
رهبر شجاع ، اما ساده  که  برای  مذاکره  به  سفارت  
آمریکا دعوت  شده  بود، در موعد مقرر به  سفارت  
رفت؛ ولی او را همان جا به  قتل  رســاندند و نشان  
دادند که امپریالیســت ، همیشه  جنایتکار خواهد 
بود. با بیرون رفتــن آمریکایی ها از نیکاراگوئه که 
حاصل ظاهرســازی صلح جویانه روزولت بود، 
کار به دســت دیکتاتوری افتاد که در طول بیش از 
سی سال حاکمیتش، دوست و هم پیمان تمام عیار 

آمریکایی ها بود.

   حافظه    

نیکاراگوئه اشغال   
مروری بر نفوذ و دخالت آمریکا در قاره آمریکا

ناجوانمردانه  حذف    
ع! ممنو

مشی امام خمینی)ره( در مواجهه با مخالفان

تقویم انقالب

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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 ارتجاع مشروطه
 و مشروطه ارتجاعی

در چند شماره گذشته در ذیل بررسی اندیشه 
سیاســی یکی از مراجــع و رهبران فکری 
نهضت مشروطه مرحوم سیدمحمدکاظم 
طباطبایی یــزدی به طــور اجمالی چرایی 
ناکامی این نهضــت و حرکت اجتماعی 
آغازین مردم ایران را آسیب شناسی کردیم. 
در این نوشــته با توجه به مباحثی که رهبر 
در خصــوص ضرورت  انقــاب  معظم 
ممانعت از بازگشــت رگه های ارتجاع به 
سبک زندگی و سیاســت غربی فرمودند، 
می خواهیــم در این باره و نقــش ارتجاع 
روشــنفکری غربی در شکست مشروطه 
نکاتــی را بازخوانی کنیم تا از کاربســت 
آنها برای صیانت از انقاب اسامی بهره 
بگیریــم. رهبر معظم انقــاب در تحلیل 
خود درباره جریان  روشنفکری ایران، از دو 
»ارتجاع  و  بیمار«  اصطاح »روشنفکری 
روشــنفکری« به مثابه دو نکته کلیدی در 
شناخت جریان روشنفکری در ایران استفاده 
کرده اند و معتقدند روشــنفکری در ایران 
»بیمار متولد شد«. این بیمار متولد شدن، 
یعنی روشنفکری تنی ایرانی داشت با مغز 
و ذهنی غربی! بــدون تردید، زایش فکری 
این چنین مجموعه ای جز افراد و جامعه ای 
وابســته، خود کم بین، ایستا و منتظر آمدن 
فکر و ایــده و حتی ســاختار و مدیر از آن 
طرف مرزها نخواهد بود. مگر تقی زاده آن 
مرد روشــنفکر غرب مآب و غرب اندیش 
نگفت ما گریزی جز غربی شــدن از ســر 
تا نوک پا برای پیشــرفت و توســعه ایران 
نداریم! تقی زاده ها و آخوند زاده ها محصول 
غرب اندیشی و غرب زیستی هستند و امروز 
هم در جامعه ما زیادند. در برهه مشروطه 
نیــز افرادی نظیر ملکم خــان نماد ارتجاع 
روشنفکری ایرانی بودند؛ چرا که می گفتند 
نمی توان با داشــته های ایرانی و اســامی 
حکومت تشــکیل داد و بایــد به نظامات 
غربی تن داد. این تیــپ جریان ها و آدم ها 
پروژه روشن اندیشــی و روشنگری ایرانی 
در مشروطه را ضایع کردند. در واقع، تقلید 
از نظامــات فکری، فرهنگی،  کورکورانه 
اقتصادی و سیاســی و هنری غربی، نماد 
ارتجاع روشنفکری ایرانی بود که نتیجه ای 
جز مشروطه ارتجاعی هم نداشت. آنها با 
ارتجاع دو کار بزرگ کردند؛ هم اســتعداد 
ایرانی را از گردونه مدیریت کشور به کنار 
زدند و هم ایده، ساختار و سبک زندگی و 
مدیریتی ای را در ایران حاکم کردند که هیچ 
تناسب و نســبتی با فرهنگ و ارزش های 
دینی و ملی ایرانی نداشت. نتیجه آن شد که 
در تاریخ دیدیم. بافاصله پس از سامان یابی 
ســاختار سیاســی مشــروطه به سبک و 
سیاست غربی و انگلیســی، در وهله بعد 
زمینه برای دیکتاتوری رضاخانی آماده شد؛ 
یعنی غربی ها حتی به ظاهر هم شده حاضر 
نبودند و حوصله نداشــتند روند استثمار 
ایــران آن روز را با لفافه روشــنفکرمآبی و 
روندهای دموکراتیک غربی بپویند.  ارتجاع 
روشــنفکری غرب اندیش ایــران را کامل 
در آغوش اســتعمارگران قرار داد و سال ها 
طول کشــید که عصری و نســلی بیاید و 
امامی از جنس اســامی در بین شان بانگ 
بیداری برآرد و آنها را از این مسیر غلط رفته 
برگرداند. امروز شــکی نیست که انحراف 
نخبگان و دانشــمندان در هر جامعه ای به 
لحاظ جایگاه ویژه آنها، بسیار خطرناک تر 
از انحراف افراد عادی یک جامعه اســت؛ 
حال اگر این انحراف در بین نخبگان نهادینه 
شود، به مراتب خطر آن بیشتر خواهد بود. 

دین

رهبر معظم انقاب از »تهاجم ترکیبی« دشمن 
علیه نظام مقدس جمهوری اســامی ســخن 
گفتند. تهاجم ترکیبی یا هیبریدی ترکیبی انواع 
هجمه ها و حمله ها، از حمله سخت نظامی و 
نیمه سخت اقتصادی تا جنگ سایبری و امنیتی 

و شناختی و ادراکی را شامل می شود. 
البته در شرایط امروز به دلیل ناکامی دشمنان 
انقاب بیشتر تمرکزشان از سر ناگزیری روی 
جنگ شناختی و تغییر باورها و محاسبات مردم 
و مسئوالن است؛ اما اینکه در مقابل این تهاجم 
ترکیبی باید چه کــرد؟ معظم له جهاد ترکیبی 
را بیان کردند. جهــاد ترکیبی واکنش تدافعی 
و البته تهاجمی مســلمانان بــه این نوع جنگ 
 است. در جهاد ترکیبی نقطه کانونی جهاد تبیین

 است. 
جهــاد تبییــن را می تــوان در دو رویکرد 
ایجابی و کنشــی و پدافندی و واکنشی تقسیم 
کرد. رویکرد ایجابی و کنشی تاش می کند با 
ابزارهای قابل دســترس و با منطق و عقانیت 
و بــا کمک احساســات و عواطــف و توأم با 
اخاق اسامی حقایق نظام و اسام و انقاب 
را در ســطوح مختلف کشــور منتشر کند. در 
این رویکرد ایجابی حقایق انقاب با اقتضای 
شرایط و با بهره گیری از هنر و ظرفیت های کار 
رســانه ای به افکار عمومی داخل و خارج ارائه 

می شود. 
گســتره و تأثیرگذاری نشر حقایق انقاب 

اســامی را آنجایی می تــوان در صحنه نظام 
بین الملل درک کرد که قدرت های ســلطه گر 
و مدعیــان آزادی  بیان همواره برای رســیدن 
پیام های انقاب اسامی به خصوص از جانب 
رسانه های برون مرزی اختال ایجاد کرده و از 
پخش این امواج از طریق ماهواره های مشرف 
بر فضای دیگر کشــورها جلوگیری می کنند. 
رویکــرد پدافندی و واکنشــی می کوشــد به 
خنثی ســازی حرکت دشمنان برای تحریف یا 
کتمان یا انحراف حقایق و کم ارزش کردن آنها 

نزد افکار عمومی بپردازد.
به تعبیر رهبر معظم انقــاب، در قبال این 
حرکت گمراه کننده که از صد طرف به سمت 
ملت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشــمنان 
ایران و اســام و انقاب اسامی است و دچار 
ابهام نگه داشــتن افــکار و رها کــردن اذهان 
مردم و به خصوص جوان ها، »حرکت تبیین« 
خنثی کننــده  این توطئه  دشــمن و این حرکت 

دشمن است. 
دشمن از این فرآیند به دنبال بی اعتمادسازی 
مردم نسبت به نظام اســامی است که باید با 
ارتقای کارآمدی دولت و سایر قوا این مسیر را 

برای دشمنان مسدود کرد. 
اصحاب رســانه ها و تریبــون می توانند با 
تشریح حداکثری حقایق و واقعیت های نادیده 
گرفته شده یا کوچک نمایی شــده مسیر رو به 
جلو، امیدبخشی به آینده روشن نظام و انقاب 
را در منظــر مردم قرار دهند و دشــمن را ناکام 

کنند. 

در نــگاه اولیه، به نظر می رســد تمام 
تصمیمات افراد از منطق محاســباتی 
ناشی می شود؛ در حالی که بخش قابل توجهی از 
تصمیمات و رفتارها متأثر از بعد عاطفی انســان 
است. به باور روانشناسان، این جنبه از شخصیت 
انسان نسبت به سایر جنبه ها بسیار پیچیده است؛ 
زیرا هم بــا زمینه فیزیولوژیکی و هم با زمینه های 
عقلــی و اجتماعی ارتباط نزدیــک دارد و تاریخ 
حیات انســان نیز نمایشگر این حقیقت است که 
آدمی، بیشتر تحت تأثیر عواطف قرار دارد تا زیر 

نفوذ عقل. )شریعتمداری، 1379، 43( 
از یک نظر خلقت انســان بر دو خصوصیت 
ذاتی سرشته شده اســت: یکی دستگاه ادراک و 
دیگری دســتگاه اراده. در حــوزه ادراک، علم و 
شناخت دخیل اســت که به بینش تعبیر می شود 
و در اراده، میــل، رغبت و انگیزش نقش دارد که 
به گرایش تعریف می شود. این دو عامل اساسی، 
یعنی بینش و گرایش موجب پیدایش کنش، یعنی 
رفتار می شــود. به بیان دیگر، انســان برای انجام 
کاری اختیاری به مبادی ای نیاز دارد: نخست باید 
 
ً
آن عمل و فعل تصور شــود؛ پس از تصور، احیانا
تصدیق به فایده آن پیدا می شود؛ پس از تصدیق، 
فرد به آن کار شوق می یابد؛ پس از شوق، انسان آن 
کار را اراده می کند؛ یعنی تصمیم می گیرد که آن را 
انجام دهد. انگیزه امری است که بر اراده، مقدم و 

از علم، مؤخر است. این امر همان شوق یا حب 
و طلب کار یا نتیجه آن اســت. )حقانی، 1390: 
218( بنابراین، اراده انسان تحت تأثیر ُبعد عاطفی 
و شوقی اوست. چیســتی و منبع انگیزه به منزله 
یکی از میدان های عملیــات نفوذ، حائز اهمیت 
اســت. انگیزه عاملی درونی است که انسان را به 
حرکت وامی دارد. با این حال، این عامل از دو نیرو 
یا محرک درونی و بیرونی متأثر است. مهم ترین 
محرک های درونی، نیازها، شناخت ها و هیجان ها 
 
ً
هســتند.)همان: 102( نیروهــای بیرونی عمدتا

مقاصدی هستند که فرد، تحت تأثیر محرک های 
درونی به ســوی آنها کشــیده می شــود یا از آنها 
فرار می کند؛ این نیرو »هدف« نامیده می شــود.

)حسینی، 1390: 127( این نکته نیز در شناخت 
انگیزه اهمیت دارد که اغلب، انگیزه همزمان از دو 
جنبه سلبی و ایجابی برخوردار است. افراد برای 
رسیدن به هر هدفی تنها به امید کسب موفقیت و 
پیروزی تاش نمی کنند، بلکه ترس از شکست نیز 

در به حرکت در آوردن آنها نقش دارد.
بازیگران نفوذ به خوبی این حقیقت را می دانند 
که احساســات و عواطف از محرک های مهم و 
اساســی رفتار انسان به شــمار می آیند. به همان 
دلیل که بخشــی از عملیات نفوذ اغواگرایانه در 
حــوزه ادراک و محاســبات صــورت می گیرد، 
حوزه عواطف نیز میدان عملیات نفوذ اغواگرایانه 
است. نفوذگرها مبتنی بر تکنیک های روانشناسی 
می دانند که چگونه محرک های درست روانی را 
در محتوای پیام های خود طراحی کنند تا جامعه 
هدف جذب خواسته های آنها شده و آنگونه رفتار 

کنند که می خواهند.
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وز تبیین رسالت امر

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

تحوالت اخیــر نظام بین الملل، بــه ویژه حمله 
روسیه به اوکراین از دو رهیافت اساسی اندیشه و 
اقتصاد سیاسی حاوی نکات و آموزه های بسیاری 
اســت که نیازمند بازخوانــی و درس گرفتن از 

آنهاست. 
شاید بتوان گفت،  از نظرگاه اندیشه سیاسی، 
هر گاه یک ملت و واحد سیاسی در کنه باور ملی 
خود به مقاومت و ایستادگی در برابر هر نوع مظاهر 
تعدی و ظلم اعتقاد داشته و حاضر باشد برای آن 
هزینه بدهد، نتیجــه نهایی آن  پیروزی و کامیابی 
معنــوی یا مادی یا هر دوســت. این موضوع در 
وجدان جوامع بشری قابل استنباط است و سبب 
پیدایش اسطوره های قهرمانی در ادبیات سیاسی 
ملت ها هم شده است. آموزه های اسامی به این 
موضوع رنگ و صبغه دینی و مذهبی هم داده اند 
و این اندیشــه ناب را می توان در الیه های زیرین 
اندیشــه یک فرد و جامعه مسلمان جست وجو 
کرد و مبتنی بر آن به ده ها مورد رشادت در تاریخ 
اسام اشاره کرد. مصداق اتم آن پیروزی انقاب 
اسامی و تداوم حیات آن با وجود صدها مانع و 
رادع از ابتدا تا کنون اســت که در سایه مقاومت 
و ایســتادگی ملت ایران، کشورمان امروز در قله 
پیشرفت ها و تحوالت منطقه ای و جهانی ایستاده 

و الهام بخش حرکت هایی نیز شده است. 
اما از منظر اقتصاد سیاسی، مهم ترین موضوع 
یا درس حائز اهمیــت برای ایران در این جنگ، 
چگونگی تاب آوری روسیه در برابر تحریم های 
غرب و درواقــع، احیای اقتصاد ملــی در برابر 
تحریم های غرب از ســوی روســیه بود؛ زیرا با 
حمله روســیه و متعاقب آن، اعمال تحریم های 
ضدروســی، تصور آن بود که روســیه با توجه به 
خألهــا و ضعف های اقتصــادی اش، مجبور به 
عقب نشینی از اوکراین خواهد شد؛ اما هم اکنون 
نه تنها روسیه از اوکراین عقب نشینی نظامی نکرده 
 تمام منطقه لوهانسک به کنترل 

ً
است، بلکه تقریبا

روســیه درآمده و در همین زمینه، شرکای غربی 

اوکرایــن از ضرورت »واگذاری زمین از ســوی 
اوکراین« سخن می گویند و این در حالی است که 
روسیه توانسته است ارزش روبل در مقابل دالر را 
به قبل از آغاز جنگ با اوکراین برســاند و تورم را 

نیز مدیریت کند. 

 B خنثی سازی تحریم
هر چند نوع و ســطح بازیگری روســیه به منزله 
یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل با جمهوری 
اسامی ایران تفاوت های زیادی دارد و آنچه در 
روسیه اتفاق افتاده، بیشتر به دلیل وابستگی گازی 
اروپا به روسیه است، اما در این میان نمی توان نقش 
متغیر »دولت قــوی و مؤثر« در مدیریت بحران 
اقتصادی در روســیه را نادیده گرفت که توانست 
با سیاســت گذاری درســت، ارزش پول ملی را 
احیا کند. درواقع، اگرچه تحریم های زیادی علیه 
روسیه اعمال شــد، اما دولت این کشور، به ویژه 
بانک مرکزی و شخص رئیس جمهور با انعطاف 
مناســب و اتخاذ تصمیم های سیاســی درست 
توانستند روسیه را از بحرانی که غرب و جهانیان 

مترصد آن بودند، نجات دهند. 
درس بــزرگ مدیریــت مؤثر اقتصــادی از 
ســوی مقامات روســیه آن هم در شرایط تراکم 
فشــارهای تحریمی و هزینه های فزاینده جنگ 
برای اقتصــاد ایران که همچون اقتصاد روســیه 
متأثر از فشــارهای تحریمی است، آن است که 
شــرایط تحریمی به هیچ وجه نمی تواند مانع از 
اتخاذ تصمیم های درســت و مقتضی اقتصادی 
برای عبور از فشارها و تکانه های خارجی باشد. 
درواقع، اگرچه فشارهای تحریمی به منزله یک 
واقعیت نامطلوب پیش روی اقتصاد قرار دارد، اما 
راه حل مسائل اقتصادی هنوز در داخل وجود دارد 
و دولت و مقامات سیاسی با تصمیم گیری درست 
و فعال سازی ظرفیت های اقتصاد ملی می توانند 
فشارهای خارجی را خنثی کرده و تضمین بخش 
پویایی حیات اقتصادی باشند. ناگفته پیداست که 
این اتفاق در سایه وجود یک دولت قوی و فعالی 
 درک درستی از مسائل 

ً
امکان پذیر است که اوال

داشته باشــد و برای نمونه، در شــرایط تشدید 
فشارهای خارجی، پیوسته راه حل را در مذاکرات 
 دارای قدرت 

ً
خارجی جســت وجو نکند، ثانیــا

انعطاف الزم در سیاســت گذاری و اقدام باشد، 
 از توانایی استخراجی الزم و کافی برخوردار 

ً
ثالثا

باشد؛ یعنی بتواند از تمامی ظرفیت های موجود 
 
ً
در کشور به نحو مطلوب اســتفاده کند و اساسا

همه این ظرفیت ها را بتواند برای تحقق اهدافش 
بسیج کند. 

 از توانایی تنظیمــی الزم و کافی هم 
ً
رابعــا

برخوردار باشــد؛ یعنــی بتواند روابــط افراد با 
همدیگــر، افراد با ســاختارها و ســاختارها با 
همدیگر را در راستای تحقق اهداف خود تنظیم 

کند و در برخورد با خاطیان، قاطعانه عمل کند. 
آنچه گفته شــد، می توان به صورت خاصه 
اینگونه بیان کــرد که اگرچه شــرایط تحریمی 
مضیقه های زیادی به بــار می آورد، اما برخاف 
تصوری کــه حفــظ پویایی های اقتصــادی در 
شــرایط تحریم را در رفع تحریم ها جست وجو 
می کند، تجربه روسیه ثابت کرد حتی در شرایط 
تحریمی، راه  عبــور از چاله هــای تحریمی در 
داخل کشــور وجود دارد و با انســجام سیاسی، 
انضباط در تصمیم گیری و استفاده حداکثری از 
ظرفیت های داخلی می تــوان موانع تحریمی را 
پشت سر گذاشــت. این تجربه، درستی و اتقان 
شیوه »خنثی سازی تحریم ها« در داخل بر »رفع 
تحریم ها« از خارج را نیز اثبات می کند. در عین 
حال، سســتی و ضعف ادعاهای غرب مبنی بر 
گریزناپذیر بودن جهانی سازی و هضم در آن را نیز 

نشان می دهد. 

 B دولت سیزدهم و ایران قوی
همانگونه که شــعار محوری آیت الله رئیسی در 
جریان مبارزات انتخاباتی نیز »ایران قوی« بود، به 
نظر می رسد از مهم ترین الزامات پیش روی دولت 
برای حل مشکات کشور، انعطاف در تطبیق با 
شرایط پیچیده کشور، انسجام در تصمیم گیری ها 
و تاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود است که متأثر از تجربه روسیه در مواجهه 
بــا تحریم های غــرب، این امر اکنــون از اتقان 
بیشــتری برخوردار است. خوشــبختانه به نظر 
می رسد دولت سیزدهم هم درک مناسبی از این 
 مناسبی در این 

ً
مقوله دارد و هم ریل گذاری نسبتا

زمینه انجام داده است که تا کنون منجر به اقداماتی 

هم شده است که در ادامه به چندین مورد از آنها 
اشاره می شود:

1ـ تدویــن طرح تحول اقتصــادی و اجرا کردن 
مرحلــه اول آن در قالــب »اصــاح و بازتوزیع 

عادالنه پرداخت یارانه ها«؛
2ـ تاش برای کنترل نقدینگی و انجام اصاحات 

ساختاری در بودجه؛
3ـ تکمیل و فعال سازی کریدور شمال ـ جنوب؛ 

موضوعی که بیش از 20 سال معطل مانده بود؛
4ـ توازن بخشی به سیاســت خارجی با نگاه به 
شــرق که نمونه هــای آن را می توان در عضویت 
در پیمان شانگهای، فعال سازی عضویت در اکو 

و... دید؛
5ـ پیگیری راهبرد همسایگی و منطقه گرایی در 
سیاســت خارجی که نمونه های آن را عاوه بر 
توسعه مناسبات با کشورهایی چون قطر و عمان، 
می تــوان در احیای توافق گازی با ترکمنســتان، 
انعقاد توافق برای ســواپ گاز میان آذربایجان و 
ترکمنستان، توافق با دولت جدید افغانستان برای 
بهره برداری از حقابه ایران از رود هیرمند،  امضای 
ده ها تفاهم نامه همکاری در حوزه های اقتصادی با 

قزاقستان، ونزوئا، روسیه و... دید. 

 Bسخن پایانی
برخاف دیدگاهی که حل مشکات اقتصادی 
ایران را در حوزه سیاســت جست وجو می کند 
و بر عدول از شــعارها و داعیه های هویتی ملت 
ایران متمرکز اســت، باید گفت حل مشکات 
اقتصادی ایران منطق سیاسی دارد، اما این منطق 
 متفاوت است. این 

ً
با تسلیم در برابر دشمن کاما

منطق از مسیر انسجام دولت، قدرت انعطاف در 
تصمیم گیری و تطبیق با شرایط پیچیده محیطی 
و بــه ویژه توانایــی آن در اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های داخلی و خارجی می گذرد. تجربه 
 موفق روســیه در بی اثر یا کم اثرســازی 

ً
نســبتا

تحریم های اقتصادی غرب مؤید این گزاره است 
که در صورت داشــتن باور و اندیشــه ایستادگی 
در برابر مظاهر هــر نوع تعدی و ظلمی و دولتی 
منســجم و قوی که بتواند این اندیشه را در عمل 
محقق کند، می توان کامیاب هر معرکه و نبردی 

شد.

 اندیشه ایستادگی و دولت قوی
بازنمایی مؤلفه های مقاومت و پیروزی روسیه در برابر فشار غربی ها در جنگ اوکراین

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی
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دستگاه اندوسکوپی انعطاف پذیر 
انعطاف  قابل   لوله  شــامل یک 
است و در ســری که وارد بدن 
می شــود، عدســی دارد. ایــن 
عدســی داخلی نامیده می شود 
و تصویــر داخــل بــدن را از 
طریق یک کابل فیبر نوری قابل  
انعطــاف به عدســی خارجی 
از 90  بیــش  منتقل می کنــد. 
محصول  ایــن  قطعات  درصد 

بومی سازی شده و قیمت پایین تری نسبت به نمونه های خارجی 
دارد. به طور متوسط 500 دستگاه در سال وارد کشور می شود، 
برنامه این طرح کان ملی در ابتدا پوشش نیمی از بازار داخل و 

در فازهای بعدی پوشش کل بازار است.

 سد راه واردات
اندوسکوپ های انعطاف پذیر ایران ساخت

 اعام کرد، 
ً
مایکروسافت رسما

پشــتیبانی از اینترنت اکسپلورر 
را روی بیشتر نسخه های ویندوز 
پایــان خواهــد داد. کاربــران 
دیگر قــادر به اســتفاده از این 
مرورگر نخواهنــد بود و زمانی 
که بخواهند از نســخه 11 این 
مرورگر اســتفاده کنند، به طور 
خــودکار مرورگــری مبتنی بر 
»کرومیوم مایکروسافت اج« باز 

می شــود. البته باید گفت، برخی از نسخه های خاص و خیلی 
قدیمی ویندوز که محبوبیتی بین کاربــران ندارند، از اینترنت 
 پس از 

ً
اکسپلورر پشتیبانی خواهند کرد؛ اما این مرورگر رسما

27 سال کار بازنشسته خواهد شد!

بازنشستگی   
مایکروسافت پایان IE را اعالم کرد

»بلو جونیور« بســتری مناسب 
را برای آمــوزش مباحث اولیه 
مالی به فرزندان فراهم خواهد 
کرد تا بتواننــد در آینده با دانش 
و درک عمیق تــری نســبت به 
پیچیدگی هــای مالــی امروزه 
روبه رو شــوند. ایجاد حساب و 
برای  شــخصی  کارت  صدور 
فرزندان قدم مهمی در آشــنایی 
آنها با مفهوم پول و بانک است 

که همراه با نظارت و مدیریت والدین در بلو جونیور امکان پذیر 
شده است. مدیریت قلک، پول تو جیبی، خرید های روزانه و... 

از جمله امکانات این برنامه است.

 بلو  جونیور
آموزش مفاهیم پولی به کودکان

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

یکی از مهم تریــن و بزرگ ترین اســتارتاپ های 
کشور به نام »تپسی«، با تکمیل فرآیند های اداری 
 سخت، به بورس 

ً
توانست پس از یک مسیر تقریبا

کشور پا بگذارد و در تاالر شیشه ای قیمت گذاری 
شود. تپسی صف شکن فرآیندهایی بود که تاکنون 
کسب وکارها شــبیه به آن را تجربه نکرده بودند. تا 
امروز محوریــت ارزش دارایی ها، فیزیکی و مالی 
بود و ســهم ارزش دارایی های نامشــهود و ارزش 
مشتریان در آنها لحاظ نمی شد؛ به همین دلیل این 
ساختارشکنی از سوی تپسی با حمایت های وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد و معاونت علمی اقدامی 

ارزشمند است.
ورود به بورس برای هر کســب و کاری آغازگر 
مراحــل جدیدی اســت که می تواند بــه بلوغ آن 
کسب و کار در مسیرهای جدید کمک کند. میاد 
منشی پور، مدیرعامل تپسی، در این باره می گوید: 
»پــس از عرضه اولیه و فروش ســهام، درآمد این 
اتفاق صرف رشد زیرساخت ها و ورود این شرکت 

به بازارهای جدیدی خواهد شد. در قدم اول، تپسی 
تعداد ســفرهای خود را در شهرهایی که حضور 
دارد، بیشــتر خواهد کــرد و در ادامه، به 15 تا 20 

شهر جدید وارد خواهد شد.«
تپسی با موفقیت توانســت وارد بورس شود و 
حاال بسیاری دیگر از کسب وکارهای بزرگ کشور 
برای باقی ماندن در فضای رقابتی استارتاپی ایران، 
باید وارد بورس شــوند. »دیجی کاال« و »اسنپ« 
دو استارتاپ بزرگ کشــور هستند که حاال دیگر 
به غول هایی تبدیل شده اند. عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات هــم درباره عرضه 
سهام تپســی با اشاره به مشــکات و فرآیند های 
بســیاری که برای پذیرش این شــرکت در بورس 
طی شد، می گوید: »این کار مســیر را برای دیگر 
شــرکت ها و اســتارتاپ ها هموار کرده و تپســی 
خط شــکنی کرده اســت. پذیرش این شرکت به 
منزله نخستین کســب وکار دیجیتال، نقطه عطفی 
برای برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و رشد 
و شکوفایی کسب وکارهای دیجیتال و شرکت های 

استارتاپی در کشور بود.
کشــورمان از لحاظ شــاخص های فناوری و 

نیروهای خبره، در جایگاه باالیی در دنیا قرار دارد 
و نگاه ویژه به نخبگان، جدی گرفتن استارتاپ ها و 
رفع موانع قانونی برای گسترش حوزه های فعالیت 
آنهــا بر امیدوار کــردن جوانان و ســاختن ایرانی 
مدرن و قوی، کمک خواهد کرد. ســورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری درباره 
پذیرش تپسی در بورس در حساب شخصی خود 

می نویسد:
»اولین بار من با مؤسسین تپسی سال 1393 در 
خارج از کشور آشنا شدم، جوانانی که دودل بودند 
در بازگشت به کشور. من شور و اشتیاق کارآفرینی 
را در وجودشــان حس می کردم. میاد منشی پور 
 جزء کارآفرینان موفق این اکوسیســتم است. 

ً
قطعا

موفقیت تپسی موفقیت جمعی از فارغ التحصیان 
دانشــگاه های خارج از کشور اســت که در برنامه 
بازگشت به وطن بازگشته اند و کارآفرینی کرده اند از 
گردنه های سخت بروکراسی و فرهنگ غلط نفتی 
جامعه عبور کرده اند و به هدف رســیده اند و راهی 
را برای سایر استارتاپ ها باز کرده اند. من خاطرات 
زیــادی از تپســی دارم؛ از مناظره های تلویزیونی 
سال 1394 تا ناامیدی های مقطعی در بورکراسی 

و دیوان ســاالری موجود؛ ولی تپسی نشان داد که 
می توان با پشتکار از این موانع عبور کرد و فرهنگ 
جدیدی را در اکوسیســتم کارآفرینی ایران ایجاد 
کرد. در تاطم های سالیان اخیر من به همراه تپسی 
بارها سرخورده شدیم؛ ولی هیچگاه ناامید نشدیم.

ایده های نو در جوانان تحصیلکرده و با انگیزه 
کشــور باید جــدی گرفته شــوند و دانش بنیان ها 
یکی از مهم ترین ارکانی هستند که پویایی و رشد 
آنهــا می تواند امید به آینده را در مردم تقویت کند. 
دانش بنیان ها در زمانه حال، موتور متحرک اقتصاد 
کشــور خواهند بــود و در دورانی که به ســمت 
کاهش وابستگی صادرات نفت و انرژی می رویم، 
دانش بنیان ها در مقابله بــا تحریم ها نقش مهمی 
دارند. عدد افراد و نیروهایی که به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم در حال کار در ســه استارتاپ بزرگ 
کشــور شامل دیجی کاال، اســنپ و تپسی هستند 
و میزان گردش مالی این ســه شرکت، رقم بسیار 
باالیی است که با سرمایه گذاری در دیگر پروژه  ها 
و امیدداشتن به جوانان کشور، می توان در برنامه ای 
میان مدت وابســتگی به نفت را به کمترین میزان 

ممکن رساند.

مجازستان

 حســین امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجه: 

 جمهوری اســامی ایران ضمن استقبال و 
تبریک به مردم کلمبیا به دلیل مشارکت در 
انتخابات ریاست جمهوری در فضایی آزاد 
و دموکراتیک؛ پیروزی جناب آقای گوستاوو 
پترو بــه عنوان رئیس جمهــور منتخب را 
تبریک گفته و در راستای توسعه و رفاه این 
کشور برای ایشــان و مردم کلمبیا آرزوی 

موفقیت دارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس: بر اساس 

قانون از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 
یک درصد متعلق به حوزه درمان اســت. 
وزارت اقتصاد باید بر اساس وظیفه قانونی 
خود پانزدهم هر ماه که پول به خزانه واریز 
می شــود، عین آن را به وزارت بهداشــت 
پرداخت کند. در نامه ای به وزارت اقتصاد 
و خزانــه اعام کردیم که عــدم واگذاری 
یــک درصــد از مالیات بــر ارزش افزوده 
برای حوزه درمان خاف قانون است. حل 
مشــکات مالی حوزه درمان و تأمین دارو 
صعب العاج  بیماری هــای  خصوص  به 

اولویت کشور است.

بیژن مقدم، فعال رســانه ای: شرط بندی روی 

اسبی که شــانس بیشتری برای برنده شدن 
دارد، »شــرط عقل« اســت. آن دســته از 
اصاح طلبانی که به پهلوی ها امید بسته اند، 
شرط بندی روی »اســب بازنده« کرده اند. 
این یک »باتاق« اســت و امید بســتن به 

نتایج آن »توهم«.

مهدی محمدی، تحلیلگــر: چمران نمادی 

از یک تیپ ایده آل است. چیزی که من آن 
را »سلسله ســرداران عارف« می خوانم. 
مردانی کــه هم روز بیدارند و هم شــب. 
خوابیدن برای شــان دشوار اســت. آن را 
مزاحمتی دنیایی می دانند. از معدود مواردی 
که التماس می کنند به چشم های شان است 

که طاقت بیاورد و بسته نشود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: یک 

دستور دیگر رئیس جمهور به سرانجام رسید 
و کارخانه آزمایش مرودشت بعد از بازدید 
رئیس جمهور در مهر 1400، امروز به مدار 
تولید بازگشت. احیای کارخانه های تعطیل 
شــده با رفع موانع تولید و اشتغال، گامی 

بزرگ برای تحقق ایران  قوی است.

سیدعزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی 

و گردشــگری:  در مجلس گفتم، با توجه به 

اینکه بازی هــای جام جهانی قطر در پیش 
اســت، پروژه ی  ایران هراســی و نگرانی 
از استقبال گردشــگران خارجی از ایران، 
وارد مرحله  جدیدی شــده است. مقابله با 
»ایران هراسی« وظیفه  ملی هر ایرانی است.

محســن رضایی، فرمانده اســبق کل ســپاه: 

  شهید چمران دانشمندی متعهد، مجاهدی 
خستگی ناپذیر و سیاستمداری بصیر بود. 
جهاد علمی را از آمریکا آغاز کرد، در مصر 
و لبنان برای سرافرازی اسام بذر مقاومت 
را کاشت و در خاک مقدس  ایران برای دفاع 
از وطــن جان داد. او دنیا و عالم را دید؛ اما 

دلبسته وطن و اعتقادش ماند.

محمد ایمانــی، فعال رســانه ای: کلمبیا در 

آمریــکای التیــن، حیــاط خلــوت کاخ 
ســفید بوده و دولت آمریکا برای حمایت 
از شورشــیان ونزوئــا، از ایــن کشــور 
اســتفاده می کرد؛ اما حاال مــردم کلمبیا، 
انتخاب  آمریکایی  ضــد  رئیس جمهوری 
کرده اند. گوستاوو پترو می گوید »سلیمانی، 
معمار غلبه بر بنیادگرایان فاشیست داعش 
در عراق و پیروزی کردهــا و اعراب برای 
رسیدن به مردم ســاالری بود؛ آمریکا مزد 
او را با ترور داد. آمریکا همیشه از شرورها 

حمایت می کند.«

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

نو   نگاه 
دانش بنیان ها به  

 استارتاپ ها وارد مرحله جدید می شوند

اقشــار جامعه را در میزان بهره مندی از ســواد 
رســانه ای می توان به دو گروه تقسیم کرد: اول؛ 
گروهی که سواد کافی را در این زمینه ندارند و 
بنابراین از انتقاد نیز مستثنا هستند که در اکثریت 
نسبی به ســر می برند. این گروه بازخوردهای 
رسانه ای را بر اســاس سلیقه و تنوع کانال های 
مشخصی پاســخ می دهند که درصد خطا در 
میان آنها کمتر اســت و با انتخاب منطقی تر در 
این گروه مواجهیم؛ زیرا شاخصه های نسبی را 
برای این کار پیگیری می کنند. البته، با توجه به 
اینکه اغلب رســانه های جامعه ما مخاطبان را 
با ملغمه ای از برنامه ها روبه رو می کنند و شاید 
شبکه ای همچون خبر شاخصی در میان شبکه ها 
در ارائــه خروجی خاص برای جامعه اســت؛ 
اغلب مخاطبان شاخص کلی را نمی توانند برای 
انتخاب برنامه از میــان انبوه آنها تعریف کنند. 
دوم؛ آنهایی که با ســواد کافی درباره رسانه ها و 
برنامه ها نقادی می کنند. در این جماعت که در 
اقلیت به سر می برند، اتفاق جالب انتشار نقطه 
نظرات در سطح رسانه ای و ایجاد اثر برای تغییر 
ساختار خروجی رسانه است. این افراد به بهبود 
کیفی رســانه ها کمک می کنند؛ زیرا با افزایش 
سطح توقع مردم، رسانه ها ملزم به افزایش کیفی 

برای از دست ندادن مخاطبان خود هستند.
یکی از شیوه های گســترش سواد رسانه ای 
ارائه بیوگرافی و تشریح برنامه ها برای مخاطبان 
است که کمک شایانی به تفسیر و نقد آن با توجه 
به تصویرسازی ذهنی قبلی در میان آنها می کند.

رشد آگاهی در میان مردم از طریق رسانه های 

جمعی، اســتفاده از تحلیلگران و کارشناسان 
برای آموزش و فرهنگ ســازی این مهم، تعامل 
رسانه ای مناســب با مخاطبان در جذب سریع 
بازخورد رسانه ای در میان مردم، ترتیب اثردهی 
به نظریات اقشار مختلف بر اساس منطق کمک 
شــایانی به ارتقای سواد رســانه ای در جامعه 

خواهد کرد. 
ســواد رســانه ای، باعث باال رفتن سرعت 
 جوامع 

ً
توســعه اجتماعی در جوامع )خصوصا

در حال توسعه( می شــود. داشتن این مهارت 
برای تمامی شهروندان و افراد یک جامعه الزم 
و ضروری است. بنابراین سیاست گذاران باید 
تمهیداتی بیندیشند تا از طریق باال بردن سطح 
سواد رسانه ای مردم، شاخص های توسعه نیز به 
مثابه جزئی اساسی از زندگی هر شخص رشد 
کند. قدمت ادبیات ســواد رســانه ای در کشور 
ما به بیش از 5 ســال نمی رسد و همچنان از آن 
به مفهوم جدیدی یاد می شــود که به دلیل نگاه 
رســانه های مکتوب وملی به آن برمی گردد. در 
حال حاضر مشکاتی در کشور وجود دارد که 
عدم ارتقای سواد رسانه را منجر می شود. برای 
نمونه شــمارگان پایین روزنامه ها، عدم ترکیب 
صحیح یا مطابقت بــا تمایل مردم، ارائه ندادن 
 جامع بــرای اتفاقات 

ً
محتوای تحلیلی نســبتا

روزمره و بســیاری نکات دیگــر از جمله این 
مواردند. به نظر می رسد برای رفع چالش ها باید 
به نوعی تاش ســازمان یافته از سوی رسانه ها 
برای ارتقای سطح سواد رسانه ای در میان مردم 

یا به اصطاح به مبارزه رسانه ای دست زد.

   رسانه   

 مشکل در  نبود  سواد رسانه ای است!
 یک گذرواژه  برای ویندوز لپ تاپ 

ً
شما معموال

یا دسکتاپ خود تنظیم می کنید. این کار را برای 
وقتی انجام می دهید که از پشت کامپیوتر بلند 
می شود یا از سیســتم خارج می شوید یا آن را 
قفل می کنید. اگر کامپیوتر شما به سرقت برود، 
رمز ورود سیســتم از داده های شما محافظت 
نمی کند. رمز ورود ویندوز از کامپیوتر شما در 
برابر دسترسی غیر مجاز محافظت می کند. اگر 
مهاجمی به کامپیوتر شما دسترسی فیزیکی پیدا 
کند، رمز ورود ویندوز کمک چندانی نخواهد 

کرد.
با این حال، این شرایط به محض دسترسی 
فیزیکی به کامپیوتر شــما از بین خواهد رفت. 
برای نمونه، اگر آنهــا توانایی راه اندازی مجدد 
کامپیوتر را داشته باشند، می توانند سی دی زنده 
لینوکس یا ویندوز )منظور سی دی است که بر 

روی آن یکــی از این دو سیســتم عامل نصب 
شده اند( یا حتی درایو USB ویندوز را به سیستم 
شــما متصل کنند و وارد سیســتم شما شوند. 
سپس آنها می توانند از این دستگاه ها بوت شوند 
و از محیط سیســتم عامل به پرونده های شما 

دسترسی پیدا کنند.
در واقع گذرواژه های سیســتم عامل، مانند 
قفل فرمان ماشــین ها فقط از دسترســی افراد 
کنجــکاو جلوگیــری می کند و افــراد خیلی 
کنجکاو یا ســارقان، به راحتی می توانند وارد 
سیســتم عامل شده و اسناد شــما را به سرقت 
ببرند. بنابراین، از این به بعد فکر نکنید چون بر 
روی رایانه خود گذرواژه گذاشته ام، دیگر امنیت 
کامل برقرار شده اســت. راهکار این مشکل، 
داده های هارددیسک شماست که  رمزگذاری 

در شماره های بعد توضیح خواهیم داد.

   سایبر   

ها امیدی نیست واژه   به گذر
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شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

 جای ظالم و مظلوم
 عوض شد!

حضور »برادران لیا« در جشــنواره های 
کن و مونیخ، حواشی بسیاری داشت؛ از 
نحوه پوشش بازیگران گرفته تا رفتارهای 
ناهنجار و برخــی اظهارنظرهای خاص 
سیاســی! اما همه اینها که به کنار گذاشته 
شود، مسئله بر سر نحوه حضور فیلم های 
ایرانی بدون پروانه در این جشــنواره های 
خارجی اســت. موضوعی کــه به محل 
چالشــی جدی، بین فیلمساز و مسئوالن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بدل شده 
است. اما سؤال اینجاست که حق با کدام 

طرف ماجراست؟
»مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، 
از حقوق مساوی برخوردارند.« و »همه 
افراد ملت اعم از زن و مرد، یکســان در 
حمایت قانون قرار دارند.« این دو جمله 
که در صدر اصول نوزدهم و بیستم قانون 
اساســی قرار دارد، مهم ترین فراز قانون 
اساســی در بیان حقوق ملت است. افراد 
در برابر قانون برابرند و کســی نمی تواند 
مدعی تبعیض قانونی به نفع خود باشــد. 
فرقی نمی کند فوتبالیست باشد یا هنرمند، 
فیلمساز باشد یا چهره سیاسی، قانون برای 
همه یکسان است. با این وجود، برخی ها 
مدعی هستند که قانون برای آنها نیست. 
از جمله اینکه بر اســاس ماده 5 آیین نامه 
نظارت بر نمایش فیلم و اساید و ویدئو و 
صدور پروانه نمایش آنها )مصوب 1361 
و اصاحات بعــدی(، »صدور فیلم های 
ایرانی به کشورهای دیگر به منظور فروش 
یا اجاره و یا شــرکت در فستیوال مستلزم 
صدور پروانه مخصوص می باشد.« البته 
قانونگذار، ضمانت اجرای تخطی از این 
آیین نامه را هم در خود آن پیش بینی کرده و 
در ماده 18 آیین نامه گفته است، اگر کسی 
از این فرآیند تخلف کرد، در مرحله اول، 
پروانه نمایش فیلم توقیف می شــود و در 
مراتب بعدی، پروانه متقاضی هم ممکن 

است باطل شود. 
عاوه بر اینها در دستورالعمل نمایش 
فیلم هم ذکر شــده که شــورای بازبینی 
فیلم، می تواند پس از بررسی فیلم، پروانه 
نمایش صادر کند و در خصوص حضور 
در جشنواره های خارجی باید این موضوع 

را در پروانه ذکر کند. 
با وجود این مقررات قانونی، تهیه کننده 
و کارگران فیلم بــرادران لیا، بدون اخذ 
پروانه نمایش راهی کن و مونیخ شدند و 
حاال که بر اســاس مقررات قانونی، روند 
پروانه نمایش فیلم توقیف شــده، صدای 
کارگردان بلند شــده اســت کــه به »داد 
مظلوم برسید!« همه در برابر قانون برابرند 
و هرکس که در برابر قانون سرکشی کند، 
در واقع ظلم به حقوق بقیه کرده اســت. 
کسی که خودش منشأ ظلم بوده، نمی تواند 
فریاد وا مظلوما سر دهد و بگوید که چرا 
فیلمش را توقیف کرده اند. بر اساس آنچه 
سازمان ســینمایی اعام کرده، این فیلم 
در رونــد صدور پروانه نمایش بوده و قرار 
بوده است با اصاح چند سکانس از فیلم، 
پروانه آن هم صادر شــود؛ اما کارگردان و 
تهیه کننده ترجیح می دهند از قانون تمکین 
نکنند و بدون پروانه راهی فرانسه و آلمان 
شوند. مشابه جریان فیلم برادران لیا، هر 
ســاله در خصوص فیلم های دیگری هم 
که بدون پروانه ساخت فیلم تولید شده اند 
و بعــد متقاضی دریافــت پروانه نمایش 
هســتند، نیز تکرار می شود و همه آنهایی 
که به قانون ظلم کرده اند، خودشان را در 
جایگاه مظلوم قرار می دهند؛ در حالی که 

واقعیت این نیست!

فرهنگ

یادداشت 

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

   برداشت    

باشیم مخاطب  اعتماد  مراقب 

چند روز پیش گزارشی در بخش ورزشی اخبار 
شبکه 3 سیما پخش شد که با واکنش های بسیاری 
از ســوی مخاطبان مواجه شــد؛ به این دلیل که 
صحبت های »کریســتیانو رونالدو« متفاوت از 
آن چیزی بود که مترجم بــه مخاطب ارائه داد و 
همین تفاوت سبب شد تا ویدئوی این سخنان، با 
زیرنویسی از ترجمه درست صحبت های رونالدو 

در فضای مجازی دست به دست شود.

مدتی از حاشیه سازی این گزارش نگذشته بود 
که ویدئویی دیگر از فارسی صحبت کردن ناگهانی 
میهمان هندی برنامه »سیاست خارجی« ـ آن هم 
در حالی که از ابتدای گفت وگوی زنده، مترجم 
اظهــارات او را ترجمه می کــردـ در صفحات 

مجازی منتشر و با انتقاداتی مواجه شد. 
اگرچه رســانه ملی در این بــاره توضیحاتی 
را ارائه داد، اما مسلم اســت که باید اتفاقاتی از 
 آسیب شناسی شــود، چراکه 

ً
این دســت کاما

بزرگ ترین ســرمایه رســانه ملی، اعتماد ملی 
است؛ اعتمادی که بینندگان به این رسانه دارند و 
 بیجا هم نیست. بنابراین باید تا می توان این 

ً
قطعا

اعتماد را حفظ کرد، نه اینکه با سپردن برنامه ها و 

سوژه های مهم به افرادی که شاید به اندازه کافی 
تجربه و توان الزم را ندارند، آن را از بین برد. برای 
نمونه، یکی از حرفه ای ترین کارهای رسانه ای در 
جهــان و گاهی در ایران، بــه خصوص حاال که 
ســواد عمومی مردم باال رفتــه و فضای مجازی 
نیز در دسترس همگان است، این است که دیگر 
مانند گذشته از صدای مترجم استفاده نمی شود و 
برای شفافیت بیشتر و پیش نیامدن هیچ شائبه ای ، 
سخنان میهمان را با زبان اصلی و همراه با ترجمه 
زیرنویس به مخاطب ارائه می کنند. این یکی از 
توصیه های کارشناسان خبره رسانه، مانند مرحوم 
نادر طالب زاده اســت که بهتر است در فیلم ها و 
گزارش هایی که به ترجمه نیاز دارد، این ترجمه 

زیرنویس شود. 
گاهی هم در یک برنامه، اگر میهمان به زبان 
مخاطبان مسلط باشــد، با همان زبان صحبت 
می کند؛ کاری که می شد در برنامه اخیر »سیاست 
خارجی« هم انجام شود یا حداقل از ابتدا تذکر 
داده شــود که مخاطب بداند میهمان برنامه زبان 

فارسی بلد است.
مخلــص کام اینکــه، مراقــب باشــیم با 
سهل انگاری در تولیدات رسانه ای ـ به ویژه وقتی 
پای موضوعات حساس و سرنوشت سازی مثل 
آرمان رهایی قدس شــریف در میان است ـ هم 
اعتماد مخاطب را از بین نبریم و هم به امپراتوری 

رسانه ای دشمن میدان ندهیم.

فیلم »انفرادی« جدیدترین محصول سینمای ایران 
در ژانر کمدی اســت که روی پرده رفته است. این 
فیلم به کارگردانی مســعود اطیابی ســاخته شــده 
است؛ کارگردانی که سال قبل هم فیلم »دینامیت« 
را ساخت و با فروش بیش از 58 میلیارد تومان، در 
رتبه اول جدول فروش سینمای ایران قرار گرفت. با 
اینکه فیلم »انفرادی« از بازیگران شناخته شده تری 
برخوردار است و قیمت بلیت سینما نیز افزایش یافته 
و شیوع ویروس کرونا هم فروکش کرده، اما این فیلم 
در شکســت رکورد دینامیت ناکام مانده است و تا 
این زمان حدود 35 میلیارد تومان به فروش رسیده 
است. وقتی دو فیلم را مقایسه می کنیم، »انفرادی« به 
مراتب پرده درانه تر است که این نشان می دهد حتی 
مخاطب عام و جوینده ســرگرمی نیز از دوز باالی 
شوخی های سخیف در چنین فیلم هایی دلزده شده 

است. 
ژانر کمــدی، از اواســط دهه 60 بــه یکی از 

جریان های پویا و قدرتمند در سینمای ایران تبدیل 
شد؛ برخی از آثار مهم و ماندگار سینمای ما در این 
رده قرار می گیرند؛ ازجمله »لیلی با من اســت«، 
»اخراجی ها«، »مارمولک« و...؛ اما با گســترش 
کمی کمدی در یک دهه اخیر، از کیفیت فیلم های 
این ژانر کاســته شده اســت. به گونه ای که در این 
دوران نه تنها به ندرت می توان فیلمی کمدی، با سر 
و شکلی درست و تأثیرگذاری فرهنگی یافت، بلکه 

حتی فیلم کمدی به یادماندنی نیز ساخته نمی شود.
متأسفانه، چنین فیلم هایی نه از قاعده ساختاری 
و فرمــی خاصی پیروی می کنند و نه محتوایی قابل 
بحث دارند و نه حتی می توان آنها را کمدی به معنای 
واقعی و فنی دانست. به ویژه وقتی تعداد دیگری از 
فیلم هایی را که در سال های اخیر تحت عنوان کمدی 
روی پرده رفته انــد نگاه می کنیم، تقریبا همه آنها از 
فرمولی پیش پا افتاده و کلیشه ای، یعنی به کارگیری 
طنزهای به اصطاح اینســتاگرامی و شوخی های 
اغلب رکیــک و ضداخاقــی اســتفاده کرده اند. 
وقتی آثاری چون »انفرادی«، »گشــت ارشــاد«، 
»سگ بند« و... را بررسی می کنیم، به ساختمان های 
به اصطاح »بساز ـ بفروشی« شباهت دارند؛ یعنی 
برای تولید آنها کمترین و بی کیفیت ترین مصالح به 

بدترین و نازل ترین شکل ممکن گردآوری می شود. 
تولیدکنندگان این فیلم ها نیز مانند ســازندگان آن 
ساختمان ها فقط در پی این هستند که هر چه سریع تر 
و سطحی تر پروژه را تمام کنند و سراغ پروژه بعدی 
بروند و به سود بیشتری دست یابند. آنچه در این نوع 
فیلم ها به عنوان خنده و لبخند آن هم به ضرب و زور 
از مخاطب ستانده می شود، نسبتی با قواعد و اصول 
کمدی ندارد. شــوخی های غیراخاقی و اشارات 
پی در پــی به موضوعات شــرم آور یا بــه کار بردن 
حرکات و رفتار شنیع، چه ربطی به مفهوم محترم و 

ارزشمند کمدی دارد؟ 
یکی از عوامل مبنایی در ژانر کمدی و فیلم های 
طنزآمیز، بازیگران هســتند. حتی می توان گفت در 
این نوع فیلم ها، نقش بازیگر اصلی یا گروه بازیگران 
در ایجاد موقعیت کمدی و فضاســازی طنزآمیز از 
کارگردان هم بیشتر اســت؛ اما همان اتفاقی که در 
حوزه نگارش فیلم نامه و کارگردانی برای فیلم های 
کمدی امروز سینمای ما رخ داده در زمینه بازیگری 
نیز قابل بررسی است. برای نمونه، فیلم »انفرادی« 
با حضــور رضا عطاران، مهدی هاشــمی و احمد 
مهرانفر ســاخته شده اســت؛ اما این ســه نفر در 
 
ً
انفرادی فقط نقشی ویترینی و تبلیغاتی دارند و اصا

بازی نمی کنند. گویی آنها هم مثل بقیه عوامل، تنها 
برای کسب معیشــت و اجرای یک پروژه تجاری 
آمده اند بدون اینکــه کار هنری انجام دهند. به ویژه 
رضا عطاران که در »انفرادی« یکی از ضعیف ترین 
بازی های خود را انجام داده است! نکته در خور توجه 
این است که طی ماه های اخیر، برخی از سریال های 
تلویزیونی با بازی عطاران از سیما بازپخش شدند. 
مقایســه بازی رضا عطاران در این سریال ها با بازی 
وی در فیلم های کمدی، چون »انفرادی« گویای آن 
است که این بازیگر دچار افت فاحشی شده و اغلب 
درحال تکرار خودش هســت. ایــن هم از عواقب 
منفی کمدی به سبک بساز و بفروشی است که سطح 

کار بازیگران را نیز پایین می آورد.
 ســازندگان فیلم هایی مانند »انفرادی« 

ً
معموال

در دفاع از تولید چنین آثاری، اعطای شادی و نشاط 
به مردم را بیان می کنند و می گویند با ســاخت این 
فیلم ها، مخاطب را برای ساعاتی از زندگی روزمره 
و درگیری با مســائل اقتصــادی دور می کنند، اما 
متأسفانه این فیلم ها مثل ُمسکن و حتی مخدر هستند 
که با اغفال مخاطب، دقایقی او را به خلسه می برند، 
ولــی درواقع به تخریب ذائقــه وی و نزول فرهنگ 

کشور می انجامد.

وش!  بساز  و  بفر
  نگاهی به وضعیت ژانر طنز در سینمای ایران
 به بهانه اکران فیلم انفرادی

آرش فهیم
منتقد سینما

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

می گویند برای اعام خبر فوت افراد، از عبارت 
»درگذشــت ناگهانی« استفاده نکنید! چون دنیا 
جای ماندن نیســت و مرگ همیشــه در کمین 
انســان است و آدم مسلمان و معتقد هم باید هر 
لحظه آماده هجرت به ســرای باقی باشــد. این 
حرف درست اســت، اما خبر درگذشت استاد 
»محمدعلی کریم خانــی« از آن قبیل خبرهای 
 
ً
تلخی بود که تعبیــر »ناگهانی و غم انگیز« حقا
 برایش صــدق می کند. چهره نازنین و 

ً
و انصافا

مهربانی که بیش از آنکه با چهره اش برای مردم 
شناخته شده باشد، با صدای ملکوتی و دلنشینش 

در دل مردم ماندگار شده بود. 
شــاید کمتر کسی باشــد یا حتی می توان با 
اطمینان تقریبی گفت، هیچ کسی نیست که نوای 
ماندگار او در عرض ارادت به ساحت مقدس امام 
الثناء(  و  التحیة  علی بن موسی الرضا)علیه آالف 
را نشنیده باشــد یا با شنیدن آن، حالش دگرگون 
نشده باشد؛ »آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی 
ز گناهم بــده...« یا نوای محرمی او را نشــنیده 
باشد که »مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک 

گل برای باغبان باقی نمانده...«. اینها نمونه های 
برجســته ای از باقیات صالحات مرحوم اســتاد 
کریم خانی است که هم بر غنای هنر آیینی افزوده 
و هم ان شــاءالله پاداش و اجر آن را از ســاحت 

نورانی ائمه هدی)علیهم السام( خواهد گرفت.
استاد کریم خانی از آن قبیل چهره هایی بود که 
به موسیقی آیینی در کشور ما وزن داد، اما خودش 
کمتر شناخته شد یا به قول معروف، »برو بیای« 
کمتری داشــت. او هم مداح بــا اخاص اهل 
بیت)ع(ـ به معنای متعارف و سنتی مداح ـ بود و 
هم یک هنرمند به روز و مســلط بر دستگاه ها و 
نغمه های موسیقایی و همین هنرمندی او باعث 
شــده بود تا در لباس نوکری اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( ســنگ تمام بگذارد و زیباترین و 

ماندگارترین آثار را خلق کند.
همایــون شــجریان پــس از فوت اســتاد 
کریم خانــی، دربــاره او گفتــه بود: »مــن آواز 
»من کجا باران کجا« را بر اســاس آواز اســتاد 
کریم خانــی تنظیم کردم. چندین ســال قبل که 
صدای او را شــنیدم، مبهوت شــدم و کار های 
او را دنبــال کــردم و آوازی را طراحی کردم بر 
اســاس قواعدی که ایشــان آواز خود را خوانده 
بودند... در ادامه اســتاد محمد اصفهانی وقتی 

ارادت من را متوجه شــدند، خاطره ای تعریف 
کرد از سال ها قبل که در شرکت ما همراه با استاد 
کریم خانی ماقاتی با پدرم داشــتند. پدر، استاد 
کریم خانی را نمی شناختند، پدر می گفت وقتی 
او می خواند تمام شیشه های اتاق می لرزید! پدر 
می گوید در ســبک اوج خوانی باید شکلی باشد 
که شنونده احساس ضعف نکند و این در صدای 
کریم خانی مشهود اســت« یا چنگیز حبیبیان، 
خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ که در وصف 
هنر و تعهد مرحوم کریم خانی گفت: »اســتاد 
کریم خانی در حوزه موســیقی آیینی و مداحی، 
صاحب سبک و بدعت بود. به طوری که می بینید 
وقتی ایشان نغمه معروف آمدم ای شاه پناهم بده 
را خواند، با اینکه معمای خواندن این قطعه حل 
شده بود، اما هیچ هنرمند دیگری نتوانست این 
نغمه و نوحه را حتی نزدیک به استاد کریم خانی 

بخواند.«
این تمایز، ناشــی از همان دو عاملی اســت 
که ذکر شد؛ اخاص در مداحی و مرثیه  خوانی 
و نیز هنرمندی در به کارگیری سبک های اصیل 
موســیقی ایرانی. حاال روش و منش استاد پیش 
روی عاقمنــدان این عرصــه و ذاکران جوان و 

هنرمندان آیینی است. روحش شاد.

آیینی موسیقی  فخر   
به بهانه درگذشت استاد محمدعلی کریم خانی
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 عامه حسن حســن زاده آملی: باید انسان یک مقدار زیاده بر 
معمول تقلیل غذا و اســتراحت بکند تا جنبه حیوانیت کمتر و 
 انسان روز و شب زیاده از دو مرتبه 

ً
روحانیت قوت بگیرد... اوال

 هر وقت 
ً
ل ما بین الغذائیــن نکند. ثانیا

ّ
غــذا نخورد، حتی تنق

 یک ســاعت بعد از گرسنگی بخورد و 
ً
غذا می خورد باید مثا

آنقدر بخورد که تمام سیر نشــود. این در کم غذا؛ و اما کیفش 
بایــد غیر از آداب معروفه، گوشــت زیاد نخــورد و اگر بتواند 
روزه های ســه روز هر ماه را ترک نکند. شبانه روز شش ساعت 
 بخوابد و البته در حفظ لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زیاد 

کند. 

اگر قاطعانه بگوییم »انسان با تغییر رشد می کند و 
به کمال می رسد« به خطا نرفته ایم. سنت الهی بر 
این است که انسان و همه عالم را برمدار تغییر قرار 
دهد و از او بخواهد که برای رشد و کمال، تحول 
و تغییر را پیش بگیرد. زندگی انســان باید مانند 
تغییر فصل ها تغییر کند تا زیبا شود و از خمودگی 

و خستگی خارج شود.
 این سنت الهی دو طرف دارد، در طرفی ایجاد 
تغییر را برای انســان ضروری دانسته و در طرف 
دیگر جلوگیری از تغییر را خواسته است که مطابق 

با خواست انسان ها صورت می گیرد.
 بنابراین، مهم ترین عاملی که می تواند انسان 
را در زندگی به ســمت ســعادت ببــرد، تغییر، 
اصاح و تحول است. بیان شریف پیامبر)ص( که 
َم َمکاِرَم األخاِق«  ُت اِلتمِّ

ْ
می فرمایند: »ِإّنی ُبِعث

معطوف به همین تغییر است؛ زیرا تکامل به تغییر 
در حال، قول و فعل افراد نیاز دارد. در جامعه نیز 
تصمیم برای یک سرنوشت انسانی و الهی باید از 
سوی مردم یک جامعه آن  هم با تغییر در حاالت، 
گرایش ها، عقاید، عملکردها و... صورت بپذیرد. 
تغییر مانند بسیاری از افعال نفسانی و انسان دو بعد 
خوب و بد دارد که باید با درس آموزی در مکتب 

الهی و دینی شیوه تغییر درست را انتخاب کنیم. 
در قــرآن و روایات درباره تغییر پیدا کردن و تغییر 
ایجاد کردن دستورات بسیاری آمده است. شاید 
بتوانیم بگوییم تمام دین را همین تغییر درست و 

تغییر نکردن از راه درست دربرمی گیرد.
 تغییــر در بهتر شــدن و باالتــر رفتن و تغییر 
نکردن در بدتر شــدن و از مقام انسانی نزول پیدا 
کردن. پــس در این دو حالت کلــی، اگر مطیع 
خداوند باشــیم، در مسیر او تغییر می کنیم و اگر 
مطیع شیطان باشیم، به سمت او تغییر مسیر پیدا 

می کنیم. 
خداوند خــودش را هدایت کننده می داند »و 
الله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم«)بقره/ 
213( و می خواهد انســان ها برای تغییر موانع را 
ِذیَن 

َّ
یَها ال

َ
کنار بزنند. نه به سمت شــیطان که »یا أ

ــیطاِن«)نور/ 21( در 
َّ

واِت الش
ُ

ط
ُ

ِبُعوا خ تَّ
َ
آَمُنوا ال ت

انواع تغییر باید از تغییر فردی و اجتماعی نام ببریم. 
در دیــن مــا تذهیــب را برای تغییــر فردی 
می شناسیم )بقره/ 129 و 174 آل عمران/ 164؛ 
جمعه/ 2( و تصمیم را برای تغییرات اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی)رعد/ 11( که البته به همان 
 تذهیــب نفــس و عالم و عامل شــدن وابســته

 است. 
خداوند در ســوره رعد تنها شرط تغییر را در 
یــک امت، ملت، قوم، جامعه و کشــور تصمیم 
برای تغییر در خود آنها می بیند و می فرماید: »ِإنَّ 
ِســِهْم«؛ 

ُ
نف

َ
ُروا َما ِبأ یِّ

َ
ی ُیغ ْوٍم َحتَّ

َ
ُر َما ِبق یِّ

َ
اللــَه ال ُیغ

در حقیقت، خدا حال قومــی را تغییر نمی دهد 
تا آنان حال خــود را تغییر دهند. خداوند خود را 
خالق، نعیم، رحمن، رحیم، کریم و... می داند و 
به همین دلیل با دست باز و وسعت بی انتهایش به 
انسان نعمت های خود را عطا می کند؛ اما مشکل 
آنجاست که انسان ها با تغییر در حال معنوی خود 
این نعمات را رد می کنند و در راه دریافت آن مانع 
َه 

ّ
نَّ الل

َ
ِلک ِبأ

َ
ایجاد می کنند یا عوامل دیگــر... »ذ

 َما 
ْ
ُروا یِّ

َ
ی ُیغ ْوٍم َحتَّ

َ
ی ق

َ
ْنَعَمَها َعل

َ
 أ

ً
ْعَمة ًرا نِّ یِّ

َ
ْم َیک ُمغ

َ
ل

َه َسِمیٌع َعِلیٌم«؛ این ]کیفر[ بدان 
ّ
نَّ الل

َ
ِسِهْم َوأ

ُ
نف

َ
ِبأ

ســبب اســت که خداوند نعمتی را که بر قومی 
ارزانی داشته، تغییر نمی  دهد مگر آنکه آنان آنچه 
را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنوای داناست.

)انفال/ 53( 
نعمت هایــی که خداوند برای مــردم در نظر 
گرفته، دایره وســیعی دارد. گاهــی نعمت علم 
است و گاهی نعمت عمل، گاهی باید برای تغییر 
به سمت عالم شــدن رفت و گاهی باید به سمت 
عامل شدن. در هر صورتی که فرض بگیریم، تغییر 
در جامعه فقط از ســوی مــردم یک قوم صورت 

می گیرد، نه نیروی دیگر. 
نمونه های فراوانی در تاریخ می توان یافت که 
نیرویی خارجی یا غیرمردمی خواسته سرنوشت 
آن مردم را تغییــر دهد؛ اما به واســطه مقاومت 
و ایســتادگی مردم نتوانســته راه به جایی ببرد و 

به عکس. 
در تعالیم اســام هرقدر بگردیم، نمی توانیم 

نیرویی قدرت مندتر و مؤثرتــر و کاراتر از نیروی 
مردم برای تغییر سرنوشت شان پیدا کنیم. فرض 
کنید در جامعه ای فقر گسترش پیدا کرده و در حال 
نابودی آن جامعه اســت، این زمان زمانی است 
که باید رحم، انصاف، انفاق، راســتی، صداقت 
و... بیش از قبل در جامعه رشد پیدا کند. به طور 
مسلم هرگونه هدایت، نجات و تغییری را خداوند 
صورت می دهد. »هر که را خدا هدایت کند، او 
راه یافته است؛ و کســانی را که گمراه نماید، آنان 
خــود زیانکارانند.«)اعــراف/ 178( هرگاه هم 
خداوند راه هدایت را به قومی نشــان دهد، باید 
شــکرگزار باشــند تا این هدایت ادامه پیدا کند. 
وًرا«؛ راه را 

ُ
ا کف اکًرا َوِإَمّ

َ
ا ش  ِإَمّ

َ
ــِبیل یَناُه الَسّ

َ
ا َهد »ِإَنّ

به او نشان داده ایم. یا سپاسگزار باشد یا ناسپاس.
)انسان/ 3( البته آنچه از جمیع آموزه های مکتبی به 
ما رسیده، این است که خداوند راه هدایت را در 
مقابل تمام بندگان خود قرار می دهد و مانند نور 
خورشــید می تابد تا کسانی که مقدمات دریافت 
 نــور را در خود ایجــاد کرده انــد، آن  را دریافت

 کنند. 
یکی از همین راه هایــی که خداوند در مقابل 
پای انســان ها و حتی اقوام قــرار می دهد، درک 
و علم الزم برای تغییر اســت. گاهی انســان ها 
مشکلی دارند که نمی دانند آن چیست؟ اما گاهی 
هست که مردم می دانند باید چه اقداماتی انجام 
دهند تا مشکات شان برطرف شود؛ اما به انگیزه 

و اراده نیاز  دارند.

 شرط سعادت خواست و عمل انسان است
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

یکی از مهم تریــن اصول اعتقادی کــه در متون 
دینی اهمیت ویژه ای برای آن قائل شده اند، مسئله 
حیات پس از مرگ و زندگی اخروی است که به 
اصطاح به نام »معاد« شــناخته می شود... . بنا 
بر مبنای مکملیت عقل و وحی، روشن است که 
برخی از مفاهیم اعتقادی را با اصل تعقل و پاره ای 
دیگر را باید با اصل تعبد اثبات کرد. اگرچه اصل 
اعتقاد به معاد با دالیل عقلی قابل اثبات اســت؛ 
امــا چگونگی آن و دیگر صفــات مختص به آن 
از مواردی است که دســت عقل از آگاهی یافتن 
به اکثر این خصوصیات کوتاه اســت؛ در نتیجه 
بســیاری از خصوصیات آن با بیــان وحی اثبات 
می شود. البته وحیی که انسان به راستی و درستی 
آن بــا دالیل عقلی پی برده اســت. پس از اثبات 
وجود خداوند و صفــات وی و اثبات مقام نبوت 
و صدق تعالیم انبیا، راهی برای نفی معاد، که از 
اصول تمامی ادیان توحیدی شمرده شده، نیست.

مانع عمده پذیــرش و ایمان بــه معاد تردید 

در امــکان آن اســت. در متون دینی هم بیشــتر 
اســتدالل ها ناظر به بحث امکان معاد و پاسخ به 
شــبهات در امکان معاد اســت و با اثبات امکان 
معاد عقل تعبدا وجود آن را قبول خواهد کرد؛ اما 
حکمت وجود عالم پس از مرگ چیســت؟ بیان 
صفات قیامت و دنیای پس از مرگ در قرآن و بیان 
معصومان، تا حدودی ما را با این حکمت ها آشنا 
می کند. راه هایی را که قرآن برای اثبات امکان معاد 
در شکل استدالل منطقی عرضه کرده، می توان در 
شش موضوع خاصه کرد: 1ـ آفرینش نخستین، 
2ـ قدرت مطلقه خداوند، 3ـ مرگ و حیات مکرر 
در جهان گیاهان، 4ـ تطورات جنین، 5ـ بازگشت 

انرژی ها و 6ـ نمونه های عینی معاد.
قلب انســان در معرض خطــر غفلت زدگی 
قرار دارد و از دام نســیان در امان نیست، به ویژه 
هنگامی که بحث ایمان به غیب در میان باشد... 
معصومین برای کنار زدن پرده غفلت همواره ذکر 
مرگ و جهان پــس از مرگ را نصب العین مردم 

قرار می دادند. یکی از مبانی تربیتی انســان ها آن 
است که بدانند انسان ضعیف است. این ضعف 
در حوزه های مختلفی نمود دارد؛ از جمله اینکه 
انســان فراموش کار و اهل نسیان و غفلت است. 
یکی از اصولی که در برابر این حالت مؤثر است، 
تذکر است. روش تکرار و تلقین به قلب می تواند 
در تذکر و رفع نسیان مؤثر باشد. ائمه معصوم)ع( 
در هر شــرایطی از تکرار و توجــه دادن به معاد 
استفاده می کردند؛ برای نمونه وقتی امام علی)ع( 
برای عیادت به خانه یکی از یاران خویش در بصره 
وارد شدند، خانه بزرگ او را بهانه کرده و از تاش 

برای آبادی آخرت سخن به میان آوردند و... .

 قلب انسان در معرض خطر غفلت زدگی
   منبر    

تقلیل خوی حیوانی  
سلوک

 جمهوریت و اسالمیت
راهنما

حجت االسام کاظم قاضی زاده: یکی از مسائل جدی که مورد 
مناقشه و اختاف نظر بین متفکران اندیشه سیاسی اسام است، 
نسبت جمهوریت و اسامیت در اندیشه اسامی است. اینکه 
مشــروعیت حکومت در عصر غیبت به چیست؟ در گذشته 
تاریخی فقه شیعه مطرح نبوده است. اولین فقیه شیعی که جایگاه 
مردم در حکومت اســامی را به طوری جــدی مطرح کرده، 
مرحوم نائینی اســت که بحث مجلس شورا را مطرح و سعی 
کرده اســت نظریه پردازی کند. طرح جدی حکومت اسامی 
برای پسا پیروزی انقاب اســامی از سوی امام خمینی)ره( 
مطرح شده است... ایشان به »مشروعیت مردمی« قائل هستند.

وکالی خمس  
احکام

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی

پرســش: هنگامی که خمس را بــه وکای حضرت عالی در 
منطقه تحویل می دهیم، گاهی سهم امام)ع( را بر می گردانند و 
می گویند که از طرف حضرت عالی در این کار مجاز هستند، آیا 

مصرف آن مبلغ، در امور خانواده جایز است؟
پاسخ: اگر در اجازه کسی که مدعی اجازه است، شک دارید، 
می توانید به صورت محترمانــه از او بخواهید که اجازه خطی 
خود را به شما نشان بدهد یا از او قبض رسید را که مهر ما بر آن 
خورده، درخواست کنید، اگر آنان طبق اجازه ای که از ما دارند 

عمل کرده اند، عمل شان مورد تأیید است.
اجوبة االستفتائات، س100۷

  بهترین استفاده 
از قوای انسانی

پروردگار انسان را با قوای گوناگونی آفرید 
تا بتواند زندگی انســانی و الهی داشــته 
باشــد. قوایی مانند قوای محرکه و قوای 
مدرکه که در تقســیمات فاسفه و عرفا 
آمده اســت. ســاده تر آنکه انسان صفات 
و احساســاتی دارد کــه او را برای درک 
و حرکت کمک می کنــد. تعقل و تفکر، 
خشــم، غضب، شــادی، غم، شهوت، 
قدرت  طلبــی، کمال طلبی، عجول بودن، 
حرص، طمع، قناعــت، هیجان، صبر و 
بسیاری صفات و حاالت دیگر که برخی 
از آنان به تازگی کشف شده است و امکان 
دارد برخــی از این صفــات و مدرکات 
هنوز ناشناخته باشــد. همه این حاالت 
برای انسان الزم است و نمی توانیم یکی 
از آنها را اضافــی و ناکارآمد بدانیم. اینها 
ابزار زندگی هستند که اگر کنترل شوند، 
انسان به کمال می رسد؛ اما اگر رها شود، 
اژدهایی می شــوند که هر چیزی در برابر 
خود ببینند، می بلعند و انســان  را هاک 
ابزاری  نمونه، »خشــم«  برای  می کنند. 
برای دفع شرور و اشــرار است، نه برای 
زیر ســؤال بردن انســانیت و الوهیت و 
نابــودی او و مخلوقات دیگر. توصیه ها و 
دســتورات متعدد دینی بر این محور قرار 
دارد که انسان باید قوای خود، احساسات 
و توانایی هایی را که خدا به او داده است، 
در راه درست استفاده کند. در همین مثال 
باید بداند در کجا خشم خود را به کارگیرد 
و در کجا به کارنگیرد، در به کارگیری خشم 
چطور عمل کند و چطور عنان اختیار آن را 

در دست نگاه دارد؟ 
خداونــد در قرآن کریــم به همین قوه 
که باید در جای درســت اســتفاده شود، 
اشاره کرده و لطفش را به مؤمنان، زدودن 
خشــمی می داند که امکان دارد انسان را 
از مسیر انسانیت و ایمان خارج کند و در 
این هنگام می فرماید: »با آنها پیکار کنید، 
که خداوند آنان را به دست شما مجازات 
کرده و رســوا می سازد و شــما را بر آنها 
یاری می دهد و سینه  گروه مؤمنین را شفا 
می بخشــد ]و بر قلب آنها مرهم می نهد[ 
و خشــم دل های آنان را از میان می برد و 
خدا توبه هرکس را بخواهد ]و شایســته 
ببیند[، می پذیــرد و خداوند دانا و حکیم 
 در 

ً
اســت.«)توبه/ 14و15( به عبارتی اوال

مقابل دشمن باید خشم خود را مدیریت 
 
ً
کنید و در نابودی آنهــا افراط نکنید. ثانیا
خشم خود را مدیریت کنید و اگر عده ای از 
آنان پشیمان شدند و توبه کردند و خواستند 
مسلمان شوند، قبول کنید و نگویید دروغ 
 پس از قتال نیازی نیســت 

ً
می گوید. ثالثا

خشم تان را در دل تان نگاه دارید که سبب 
شود از کنترل شما خارج شود، کینه شود 
و دامان خود و دیگران را بگیرد. همچنین 
خداوند همین خشــم کنترل نشده و غیر 
صحیح را عامل مرگ مشرکان می داند.
)آل عمــران/ 119( همچنین افرادی را که 
نفاق به خرج داده و همیشــه سعی دارند 
محبوب دل دوســت و دشــمن باشند، 
مذمت کرده و به خشــم آوردن کافران را 
جزء صفات نیک برشــمرده است.)توبه/ 
120( پس قــوای انســانی و صفاتی که 
خداوند در وجود انســان قــرار داده، اگر 
نباشند و اگر کنترل نشده و در مسیر درست 
قرار نگیرند، انسانیتی وجود ندارد. مؤمنان 
واقعی کسانی هســتند که از این ابزارها 
برای زندگی الهی اســتفاده می کنند و از 
قوای خود برای رسیدن به کمال یا مبارزه 

با دشمنان خدا بهره می برند.

دین

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پاسدار

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

   روی خط    

 چرا طرح مساعدت 
اجرا نمی شود؟! 

صبــح  هفته نامــه  از   /0۹140008۹61

صادق بابت انعکاس اخبار پیشرفت های 
امیدآفرین در حوزه هــای مختلف به ویژه 

مهار کرونا تقدیرو تشکر می کنیم.

0۹1۵0003۷3۹/ بیــش ازیــک مــاه از 

نام نویســی وام فرزندآوری گذشته است؛ 
ولی هنوز پیامک مراجعه به بانک به منظور 

تشکیل پرونده ارسال نشده است.

0۹1۵0003۷3۹/ چــرا در مصوبــات و 

اباغیات دولت  عنوان و شهرهای مرزی 
قید شده، ولی مزایای شهرهای مدنظر را 

اعمال نمی کنند؟ 

0۹1۲0006۲81/ آقــای زاکانی و آقایان 

نمایندگان مجلس و وزرا، از ماشــین های 
خود و ماشین های دولتی پیاده شوید و در 
تهران با وســایل نقلیه عمومی رفت وآمد 
کنید تا مشکل حمل ونقل تهران حل شود. 

سواره حال هیچ پیاده ای را درک نمی کنه!

 به اطاع مسئوالن 
ً
0۹۲100088۲8/ لطفا

محترم برســانید که چطــور کارکنانی که 
صاحب منزل شخصی هستند، همچنان در 
منازل سازمانی سکونت دارند؟ بهتر است 
منازل سازمانی به جوانان تازه ازدواج کرده 

یا تازه فرزنددار شده داده شود.

0۹3۹00000۲6/ دلیل اجرا نشدن طرح 

مســاعدت به کارکنانی که صاحب فرزند 
دوقلو و چند قلو هستند، چیست؟ بندهای 
اولویت داشتن در منازل سازمانی و پروژه 
مســکن کارکنان اجرایی نشــده اســت. 
برای ایجاد عدالت و حذف هرگونه شبهه 
زیرساخت رزرو اماکن زیارتی و سیاحتی 
سیستمی از سوی خود کارکنان ثبت شود؛ 

همانند سایر کارکنان ادارات.

0۹1۷000۷0۲6/ تفاوت متولدان ســال 

1399 با سال 1400 چیست که وام مشوق 
فرزندآوری تعلق نگرفته است!

0۹36000۲838/ نماینــدگان مجلس با 

چه حقی می توانند بیت المال را که متعلق 
به همه ملت است، در قالب قیر رایگان و 
تخفیف خوراک پتروشیمی و پترو پاالیش 
و... به جیب یک عده خاص بریزند، راهکار 
ماجرا دادن سهم هر ایرانی از سرمایه های 
ملی، مانند منابــع هیدروکربوری و منابع 
معدنی است و اخذ درصدی مالیات از این 

درآمد برای مصارف دولت.

0۹1۹0004۷1۲/ متأســفانه قانونــی در 

کشــور وجود ندارد که اگــر حقوق بگیر 
دولت یک فعالیتی را که قانون به او محول 
کرده سر موعد به نتیجه نرساند، حقوقش تا 
به نتیجه رسیدن کار مسدود شود، کارمند 
دولــت حقوق می گیــرد کــه کار مردم و 
تکلیف های قانونی انجام شود، اگر انجام 
نشــد، حقوق هم نباید داد. این کار خیلی 
از امور کشــور را اصاح می کند. خودش 
ضمانت اجرایی مهمی بــرای همه امور 

است.

برای  دولــت  0۹1۲000۷8۹6/تــاش 

ایجادروابط اقتصادی با کشورهای همسایه 
امید بخش است، امیدوارم به زودی شاهد 
درسیاســت  رویکرد جدید  تاثیرملموس 
خارجی در اقتصاد جامعه و معیشت مردم 

ببینیم.

 سرهنگ پاسدار برادر مسلم نصراللهی 
مدیر محترم هماهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه 

ضایعه درگذشت ابوالزوجه گرامیتان، برادر شهید و رزمنده دوران دفاع مقدس کربایی شیرعلی 
خلوصی را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم. از خداوند منان برای آن مرحوم 

رحمت و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجرا مسلئت می نماییم.

نمایندگی ولی فقیه، معاونت سیاسی و هفته نامه صبح صادق

جناب آقای دکتر حمید قنبری
وهشی معارف اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه مسئول محترم مرکز آموزشی پژ

 با نهایت تأسف درگذشت همشیره گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیم می گوییم 
 و از درگاه ایزدمنان برای آن مرحومه رحمت و مغرفت و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت می نماییم.

نمایندگی ولی فقیه، معاونت سیاسی و هفته نامه صبح صادق

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

تهران  لنگرگاه ثبات و آرامش ایران

آیین گرامیداشــت سی امین ســالگرد صدور 
فرمان تأســیس قرارگاه ثارالله تهران از ســوی 
فرماندهــی معظــم کل قــوا حضــرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی( و تجلیل از خانواده های 
معظم شــهدای این قرارگاه با حضور جمعی از 

فرماندهان سپاه و مسئوالن کشوری برگزار شد.

 Bتهران لنگرگاه ثبات و آرامش انقالب
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی، فرمانده  کل 
سپاه پاسداران انقاب اســامی و فرمانده قرارگاه 
ثاراللــه تهران در این آیین با اشــاره به اینکه در دنیا 
یک نقطه مرکــزی تدبیر، الهــام، آگاهی، حرکت 
و راهبرد وجود دارد که با دنیای کفر و الحاد ســتیز 
می کند، گفت: »دشمن این نقطه را شناسایی کرده 
است و می داند که تحمیل شکست های پی درپی آنها 
به ویژه در باد اسامی از این نقطه است.« وی افزود: 
»دشمنان دریافته اند که شیب شتاب دار نزول قدرت 
آنها از این نقطه سرچشمه می گیرد و به همین جهت 
این نقطه، نقطه تقابل تمام دشمنی ها و همگرایی های 
شیاطین عالم و نقطه ای است که در آن همه توطئه ها 

خنثی می شود و آن شهر تهران است.«
سرلشکر سامی از تهران به منزله لنگرگاه آرامش 

و ثبات انقاب و جامعه نام برد و اضافه کرد: »تهران 
شهری با دامنه های بین المللی و تأثیرات جهانی و نیز 
با مردمانی آگاه و بصیر است که سختی ها را با قدرت 

آگاهی و ایمان و تحمل پشت سر گذاشته اند.«
وی با بیان اینکه »دشــمنانی که ارزش های ما را 
تحریف می کنند به دنبال این هستند که آستانه تحمل 
مردم را کاهش دهند«، تسلیم را نسخه دشمن برای 
ملت ایران نامید و گفت: »آنها دشمن هویت، عزت، 
استقال، آزادی، شرف و کرامت ما هستند و هرگز 

نسخه سعادت ملت ایران را تجویز نمی کنند.«
سرلشــکر ســامی با ابراز اینکه مــردم ایران 
می داننــد که آنچــه در ذهن رهبــر معظم انقاب 
می گذرد، جز سعادت، پیشرفت، امنیت، استقال، 
آزادی و حرمت این جامعه نیســت، تصریح کرد: 
»قدرت فیزیکــی یک نظام خوب اســت؛ اما اگر 
حکمت رهبری پشت آن نباشد، آن قدرت به عکس 
خود تبدیل می شود؛ مانند آمریکا که فاقد یک رهبر با 
روحیه کاریزما است و از قدرت حکمت برخوردار 
نیســت و همین امر باعث فرســایش روح جامعه 

می شود.«
فرمانده  کل ســپاه با تأکید بر اینکه »باید تولید 
امنیت کنیم نه اینکه مانع ناامنی بشویم«، خاطرنشان 
کرد: »تولید امنیت به این معناســت که امنیت باید 
آنقدر بزرگ و ریشه دار باشــد که هیچ چیز قادر به 
به هم زدن آن نشود، در حالی که جلوگیری از ناامنی 
آخرین مرحله از تاش اســت و ما به بهترین روش 

می اندیشیم و آن روش تولید امنیت است.«

فرمانده قرارگاه ثارالله تهران با بیان اینکه دشمن 
بر طبل تحریک اذهان مردم می کوبد، گفت: »همه 
دستگاه ها باید تاش خود را برای تولید امنیت انجام 
دهند تا مردم تاش ها را در میدان ببینند.« سرلشکر 
سامی در پایان از مردم به عنوان کلیدواژه قدرت نام 
برد و گفت: »با خدمت به مردم، روحیه فداکاری و 
گذشــت اجازه نمی دهیم که دست دشمن به حریم 

امنیت ما برسد و امنیت را مردمی می کنیم.«

 B مهم ترین قرارگاه سپاه 
سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا در این مراســم، گفت: 
»ایمــان بیاوریم بــه حکمت و دوراندیشــی رهبر 
عظیم الشــأن انقاب اسامی که از ســال ١٣٦٩ 
فرمودند حفاظت ســرزمینی تهران بر عهده ســپاه 
پاسداران است و در ادامه سال ١٣٧١ فرمان تشکیل 
قــرارگاه ثارالله را صادر کردند.« مؤســس قرارگاه 
ثارالله تهران افزود: »از ســال ١٣٧١ قرارگاه ثارالله 

مسئولیت دفاع و امنیت تهران را بر عهده دارد.«
ســردار صفوی تأکید کرد: »هدف اساســی و 
غیرقابل تغییر هر حکومت و دولت مردم پایه، حفظ 
امنیت ملی، منافع ملی و حفظ ارزش هاست و این 
هدف اساســی در مقابل تهدیدات مورد خطر واقع 
می شود و عمده خطرها و تهدیدها، در پایتخت هر 
کشور اتفاق می افتد.« دستیار و مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا با بیان اینکه امنیت تهران در واقع امنیت 
ایران است و اولین و مهم ترین منطقه حیاتی ایران، 
تهران است خاطرنشان کرد: »مهم ترین قرارگاه سپاه 

پاسداران، قرارگاه ثارالله تهران است و مردم ما باید 
در پایتخت امنیت داشته باشند و این امنیت از تهران 

به دیگر استان ها گسترش یابد.«
ســردار صفوی با بیان اینکه ســپاه پاســداران 
وظیفــه اش پاســداری از انقاب اســامی و نظام 
مقدس جمهوری اســامی است، تأکید کرد: »این 
پاســداری اولین و مهم تریــن مأموریت آن، حفظ 
مردم، جامعه و سرزمین و مرکزیت حکومت است و 
قرارگاه ثارالله باید امنیت پایدار مردمی را در استان 

تهران برقرار کند.«

 Bامنیت محور کارکرد در هر جامعه ای
دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور هم در این آیین 
با بیان اینکــه امنیت محور کارکرد در هر جامعه ای 
است، گفت: »امنیت پایه و اساس همه امور است و 
این گوهر گرانبها قابل واگذاری نیست.« وی با بیان 
اینکه از ابتدای انقاب با مسائل امنیتی مختلفی سر 
و کار داشتیم که هر کدام از آنها برای سرنگون کردن 
یک نظام نوپا کافی بود، گفت: »با یاری خدا و تدابیر 
خوب و بجا توانســتیم به یک امنیت پایدار دست 
یابیم.« وزیر کشور گفت: »قرارگاه ثارالله تهران یک 
الگوی تکاملی از تحقق مدیریتی و امنیتی در سطح 
کشور اســت که به دستور فرماندهی معظم کل قوا 
تأسیس شــد و در مقاطع مختلف کشور سربلند و 

موفق عمل کرده است.«
در پایان این همایش؛ ضمن تجلیل از جمعی از 
خانواده های معظم شهدای قرارگاه، از فرماندهان و 

جانشینان سابق قرارگاه نیز تجلیل به عمل آمد.

قرارگاه ثارالله۳۰ ساله شد

حسن ابراهیمی
خبرنگار

»سایه مبارک اســتاد متعهد و متدین و مجاهد بر 
سر دانشگاه کشــور یکی از بزرگ ترین نعمت های 
الهی و نوید دهنده ســرافرازی و رســتگاری آینده 
ملت ایران اســت. علم نافع و پیشرفته شما چه در 
موضوعات راهبردی و اساسی و چه در مسائل نقد 

و کاربردی نیاز حتمی   و فوری کشور است.
فعالیت اســتاد بســیجی تنها تعلیم نیســت 
پیشــرفت علمی، نوآوری در ماهیت دانش و زبان 
آن، آمیختن آموزش با اخاق و تربیت نفســانی، 
همت به دوگانه فراگیری تازه های علمی  و اجتهاد و 
تولید علم و وظایف دیگری از این قبیل نیز در زمره 
مسئولیت های اســتاد علم است و شما بسیجیان 
عزیز در همه این زمینه ها می  توانید پیشتاز و پیشران 
باشــید.« این بخشــی از پیام رهبر معظم انقاب 
اســامی  امام خامنه ای)مدظله العالی(اســت به 
نشست بسیج اساتید کشور که رئیس نهاد رهبری 

در دانشگاه ها آن را قرائت کرد.

 Bپیام آقا تذکر نیست، فرمان است
حجت االسام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی، 
نماینده ولی فقیه در سپاه در این نشست اظهار داشت: 
»از بین هفت تدبیــر و مطالبه رهبر معظم انقاب در 

14 خرداد 6 مورد با نگذاریم بود.«وی گفت: »جهاد 
در ســبک زندگی اســامی   و ایمانی سبکی دائمی   و 
تغییرناپذیر اســت. جهاد تعطیل ناپذیر است. جهاد و 

زندگی جهادی الزاماتی دارد.«
نماینــده ولی فقیــه در ســپاه پاســداران انقاب 
اسامی  یکی از الزامات زندگی جهادی را احساس درد 
و رصد خطر دانست و گفت: » بهترین نسخه را برای 
آن بیماری و خطر دادن اســت.«حاجی صادقی ادامه 
داد: »دشــمنان می  گویند در انقاب اسامی   آن کس 
که جای امام آمد از جنس امام بود و در ادامه می  گویند 
آنکس که نگذاشــت امام بمیرد و مکتب امام گرفتار 
ارتجاع شــود، رهبری بود.«وی افزود: »درست است 
که انقاب گرفتار ارتجاع نشد؛ اما افراد گرفتار ارتجاع 
شدند، بعضی در اندیشه و بعضی در دنیاگرایی گرفتار 

ارتجاع شدند. مواظب ارتجاع های دیگر باشیم.«
نماینــده ولی فقیــه در ســپاه پاســداران انقاب 
اسامی  افزود: »دشمنی که نتوانست در رهبری ارتجاع 
ایجــاد کند، به دنبال ارتجاع در جاهای دیگر اســت. 

ارتجاع در بسیج و اساتید یکی از این محورهاست.«
حاجی صادقــی گفــت: »رجعــت در ارزش ها، 
رجعت در الگوها، رجعت در ســبک زندگی به ویژه 
در سبک مدیریت، استحاله ایدئولوژیک، القای یأس 
و ناتوانی، ارائه مدل های غلط از روحیه انقابی دینی و 
از همین رو داعش را درست کردند، یکی از محورهای 
دیگر رجعت این است که مردم را از همراهی انقاب 

ببرند. دشــمن مدت هاســت این رجعت ها را دنبال 
می  کند.« وی گفت: »بســیج اساتید، آقا حجت را بر 
شما تمام کردند. نگوییم تذکر دادند و توصیه کردند. 
اینها فرمان است. نســخه رهبر معظم انقاب جهاد 
ترکیبی است و اســتاد ما امروز باید در همه عرصه ها 

فعال باشد که از همه مهم تر جهاد تبیین است.«

 Bچمران اول پیروز جهاد اکبر بود 
حجت االسام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس 
نهاد نمایندگی رهبری معظم انقاب در دانشــگاه ها، 
پس از قرائت پیام امام خامنه ای)مدظله العالی( در این 
همایش گفت: »این پیام مأموریت و مسئولیت اساتید 
بسیجی در دانشگاه ها را سنگین تر و سخت تر می کند، 
چون ما امروز در مقطعی قــرار داریم که زمان تحقق 
اتفاقات بــزرگ که جزء آرزو های بزرگ انســان های 
صالح بودند، بیشتر حفظ می شــود. در واقع امروز به 
تعبیر رهبر معظم انقاب ما در پیچ های تاریخی قرار 
گرفته ایم و امروز باید خــود را برای تحوالت بزرگی 
کــه در دنیا در حال رخ دادن اســت، آماده کنیم و این 

وظیفه ای است که برعهده اساتید بسیجی قرار دارد.«
رستمی  با تأکید بر اینکه مسئولیت استادان در جهاد 
تبیین و جهاد نرم مسئولیت سنگین تری است، افزود: 
»همــان طور که در بیانیه گام دوم هم تأکید شــده؛ ما 
ابتدا باید به خودســازی بپردازیم و این خودسازی از 
ویژگی های شــهید چمران به منزله یک خودســاخته 
مجاهد و یک قهرمان در مبارزه با جهاد نفس و قهرمان 

پیام   آقا  فرمان است
نماینده ولی فقیه در سپاه در همایش بسیج اساتید کشور تأکید کرد

در میدان جهاد به شمار می رود.«
رئیــس نهاد نمایندگــی رهبر معظــم انقاب در 
دانشگاه ها با اشــاره به اینکه در زمان جنگ خیلی ها 
دنبال دعوا های سیاسی و گرفتن پست و مقام و تقویت 
حزب خود و تضعیف حزب رقیب بودند و همچنین 
خیلی ها تاش می کردند که بــرای خود غنایم جمع 
کنند، ولی شهید چمران با وجود اینکه مسئولیت های 
بزرگی هم داشت میدان عمل خود را در دهاویه و در 
کنار رزمندگان قرار داد، اضافه کرد: »جهاد اکبر درون 
شــهید چمران به صحنه پیروزی او در مقابل شیطان و 

هوای نفسش تبدیل شده بود.«

 Bچمران فرزند زمان خود بود 
ســردار سیدقاســم قریشــی، هم در این همایش، 
اظهارداشــت: »روی دستور عملیاتی که ما باید تأکید 
کنیم، سندی جامع تر و کامل از بیانیه گام دوم انقاب 
نیست.« وی گفت: »انقاب اسامی  در نزدیک به پنج 
دهه از عمر پربرکت خود در یک نبرد نامساوی امروز 
در ســطح باال و مطلوبی قرار دارد. ایران امروز نه تنها 
در منطقه که در ســطح جهان حرف هایی برای گفتن 
دارد. امروز بیش از 95 درصــد از دارو های موردنیاز 
خود را تأمین می کنیم و مانند گذشته وابسته به خارج 
نیست. عاوه بر این، در بسیاری از حوزه ها نیز شامل 
چنین وضعیتی هستیم.« جانشین رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین افزود: »کشور امروز در شرایطی قرار گرفته 
که تحریم می شویم تا به دنیا پهپاد و موشک ندهیم، در 
صورتی که در ابتدا ما را تحریم می کرد تا سیم خاردار 
به مــا ندهند. امروز از توانمندی هــای باالی علمی  و 
نظامی  برخورداریم و در این میدان بسیج اساتید نقش 

محوری دارد.«
ســردار قریشــی با بیان اینکه رضاخان و پسرش 
خائن ترین حکام ایران بودند، افزود: »تاش دشــمن 
و کم کاری ما باعث شــده است تا این خائنان به شکل 

دیگری معرفی شوند.«

 Bپیامی   امیدآفرین 
دکتر محمدرضا مردانی، مسئول سازمان بسیج اساتید 
کشــور هم در این همایش در بخشی از سخنان خود 
گفت: »بر خود واجب می دانم، به نمایندگی از بسیج 
اساتید مراتب تشــکر، امتنان و افتخار بی حد و اندازه 
اساتید بسیجی را از دریافت پیام متعالی، امیدآفرین، 
دقیق و راهبردی فرمانده کل قوا)حفظه الله( ابراز کنم. 
بی شــک این پیام نورانی روحیه و توانی مضاعف به 
همه اساتید بسیجی در همه  دانشگاه های کشور خواهد 
بخشید و موجب تقویت عزم و اراده اساتید برای حضور 
فعال تر در عرصه هــای جهاد علمی، جهاد اقتصادی، 
جهاد فرهنگی، جهاد تبیین و سایر عرصه های الزم و 

مورد نیاز جمهوری اسامی  خواهد شد.«



 مدعی به حقوق بشر شود
به بهانه هفته حقوق بشر آمریکایی

»ترسم که اشک در غم ما پرده در شود«
عالم ز ظلم و جور شیاطین َدَمر شود

ابلیس نام اوست ولی مدعی به حق
با هر کام، فتنه نوع بشر شود

بر تن لباس میش ولی گرگ زخمی است
می خواهد او که چرخ و فلک در به در شود

کارش همیشه جرم و جنایت، ولی کسی
باید حریف حیله این خیره سر شود

هرجا که رفت تحفه او جنگ و ظلم بود
هرچند مدعی به حقوق بشر شود

تاریخ او پر است ز نامردی و جفا
ف بر کسی که زین همه شر بی خبر شود

ُ
ا

هی بانگ بر می آورد و می دهد شعار
آزادی و حقوق زنان بی اثر شود

رو به افول می رود این یاغی بزرگ
باشد که شام تیره عالم سحر شود

  
علی عرفانی )شاعر باشی(

شماره 1۰5۲ |  دوشنبه  6 تیر 14۰1

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مدیر مسئول: یدالله جوانی
سر دبیر: علی حیدری

شورای سیاست گذاری: 
علی قاسمی، سیامک باقری،سعدالله زارعی، 

عزیز غضنفری ، فرهاد مهدوی، مهدی سعیدی، 
فتح الله پریشان، احد کریم خانی، حسین عبداللهی فر

 دبیر تحریریه: سیدفخرالدین موسوی
 مدیر فنی: محمد صالح نادری

نگارش و ویرایش: محبوبه حاجی آقایی
صفحه آرا: علی اکبر هدایتی

عکاس: حامد گودرزی
ناظر چاپ: سعید قاسمی

چاپ: مرکز چاپ سپاه: 38522446)021(
تلفن:110و77460100 )021(

 ssweekly.ir
@ssweekly

info@ssweekly.ir 
نمابر:77488426

سامانه پیامک:3000990033

هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

تا می توانید کار کنید

دست مان را بگیرید

آمدن تان بهانه ای است برای شکفتن قلب های 
خسته و نبودن تان دلیلی است برای بی اعتباری 
و بی برگ و باری دنیا، برای غصه های ممتدی 
که در جاده تنهایی هرچه جلوتر می رود، رنگ 
و لعابش بیشــتر و بیشتر می شــود.  غایبید، 
نه اینکه نیســتید! بلکه شما از پشــت دروازه  
نجواها و صداها و زمزمه ها ، از پشــت دیوار 
تنهایی و غصه و بی کســی منتظرید تا کســی 
صدای تــان کند تا مونس و همدمش شــوید. 
عیار دل ها در غیاب شما محک می خورد، نه 
دوران حضورتان! دل هایی پیــروز این دوران 
هســتند که برای دیدن ســفیدی دندان روز با 
چهره سیاه شب می جنگند و تاریکی ها را پس 
می زنند. مردان و زنانی که سنگینی کفه ترازوی 
انتظارشــان در نشســتن و انزوا نیست؛ بلکه 
لباسی به سنگینی انتظار به قامت دارند؛ لباسی 
که احقاق حق می کند و احیای عدالت، لباسی 
که حامی مظلوم اســت و ناجی مستضعف، 

لباسی که هالک ظلم است و قاتل چپاول.
آری آقاجانم! ایســتادن پای شما، دل پس 
زدن دنیا را می خواهد! دست مان را بگیرید و از 

زمین بلندمان کنید.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام محمدتقی)ع( می فرمایند: بر شما باد به تحصیل علم و معرفت، چون فراگیری آن واجب و بحث 
پیرامون آن مستحب و پرفایده است. علم وسیله کمک به دوستان و برادران است، دلیل و نشانه مروت و 
جوانمردی است، هدیه و سرگرمی در مجالس است، همدم و رفیق انسان در مسافرت است و انیس و 

مونس انسان در تنهایی است.
حلیة األبرار، ج 4، ص ۵۹۹

وت و جوانمردی  نشانه مر
   صادقانه    

روزهای رفته، به چوب کبریت های سوخته می ماند. هر چقدر تاش کنید، دوباره روشن نخواهد شد. 
فقط ســیاهی آن دستان تان را آلوده می کند. روزهایت  را بیهوده نســوزان و اگر آنها را از دست دادی، با 
خاطرات آن روزها خود را ناامید و خســته نکن! برای روزهای آینده چراغی روشــن باش، تا دنیایت را 

روشن کنی!

وشن  چراغ ر
   صبحانه    

 ذوالفقار هم باشید
به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی) ع( و حضرت فاطمه ) س(

جهان برای شکوفا شدن مهیا بود
و این قشنگ ترین اتفاق دنیا بود

که دست فاطمه در دست های موال بود
 غدیر اینجا بود

ً
به اعتقاد من اصا

پدر به فاطمه رو کرد، این چنین فرمود
دلیل خلقت الهوت ازدواج تو بود
قرار شد که شما بی قرار هم باشید

جهان دچار شما شد دچار هم باشید
تمام عمر دمادم کنار هم باشید

و در مصاف خطر ذوالفقار هم باشید
دعای من همه این بوده تا به هم برسید

که خلق گشته زمین تا شما به هم برسید
نفس نفس همه جا عاشقانه همدم هم

خدا نکرده اگر زخم بود مرهم هم
صفا و مروه و رکن و مقام و زمزم هم

چرا که قبله من هم علی ا ست فاطمه هم
و رو به اهل مدینه چنین سفارش کرد

نوشته ام که سفارش نه، بلکه خواهش کرد
همیشه نام علی را امام بگذارید

به خانواده من احترام بگذارید
برای فاطمه سنگ تمام بگذارید
و روی زخم دلش التیام بگذارید

جهان بدون علی رنگ و بو نخواهد داشت
بدون فاطمه هم آبرو نخواهد داشت

سیدحمیدرضا برقعی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

حسن نوروزی
نویسنده  

 زهرا سلطانی نژاد
مشاور خانواده

گاهی اوقات پیش می آید که کودکان یا نونهاالن حالتی غمگین و افسرده 
دارنــد. هیچ وقت با خود گمــان نکنید که آنها چه دغدغــه ای دارند و با 
امکانات کنونی چرا باید افســرده شــوند. کودکان هم مانند بزرگساالن، 
گاهی ناامید و خسته و زمانی غمگین می شــوند؛ نباید او را برای داشتن 
چنین حسی سرزنش کنیم یا آن را کم اهمیت جلوه دهیم. زمانی که فرزند 
شما ناراحت است و برای درد دل نزد شما می آید، او را پس نزنید. دست از 
کارتان بکشید و خوب به حرف هایش گوش بدهید. این کار فقط چند دقیقه 
وقت تان را می گیرد؛ ولی برای ســاعت ها حس او را مثبت می کند. به او 
نگویید اینکه مسئله مهمی نیست، یا اشکالی ندارد ناراحت نشو یا برو بازی 
کن یادت می ره... این جمات او را ســرخورده و ناراحت می کند. به او 
بگویید تو را درک می کنم، بیا باهم درستش کنیم، هرگز در خراب کاری ها 
یا اشتباهاتش، خودتان به تنهایی برای اصاح وارد نشوید، بلکه او را کمک 
و همراهی کنید، نصیحت نکنید، حالت دفاعی به خود نگیرید، سعی نکنید 
فرزندتان را متقاعد کنید که اشتباه می کند. اگر خطا از طرف اوست، سعی 
نکنید در حمایت از دیگران صحبت کنید. به او بگویید تجربه خوبی است 
تا هم بدانی چه کاری اشتباه است و هم اینکه عذرخواهی کار بدی نیست و 
 به او تأکید کنید که در کودکی و نونهالی هر کسی حتی خودتان هم به 

ً
حتما

این اشتباهات دچار شده اید. این جمات به او خودباوری و جرئت می دهد 
تا اشــتباهش را جبران کند. احساسش را تأیید کنید، سعی کنید علتش را 
متوجه شوید تا بهتر بتوانید به او کمک کنید. با این روش هم هوش هیجانی 

فرزندتان را باال می برید، هم فرزندتان به شما اعتماد می کند.

 راه نرفته  

 برخورد با فرزند اندوهگین 

 نشستن و انتظار ثروت باد آورده را کشیدن 
شبیه کاشت باد و برداشــت طوفان است. 
باید دقت داشــت که حرکت هر فرد و هر 
جامعــه ای چه در جهت مادیــات و چه در 
جهت معنویات یــا هر دو، محصول تاش 
افراد آن جامعه اســت. پیشــرفت جوامع 
ماتریالیست و مادی گرا هم فارغ از این مبنا 
نیســت. این  وعده ای الهی اســت که هیچ 

تاشی بی  نتیجه نخواهد ماند.
با اهتمام به جایگاه تاش در آموزه های 
قرآنــی و روایــی و لزوم پیاده ســازی آن در 
زندگی، رهبر معظم انقاب در ســخنرانی 
بیستم اردیبهشت ســال 1395 به گوشه ای 
از برنامــه روزانه خود اشــاره کرد و گفت: 
»همه باید تاش کنیم، شما یک جور تاش 
می کنید، من یک جور تاش می کنم. خب، 
الحمدلله شــما جوان هســتید، تاش تان 
هم آســان تر و هم موفق تر اســت. ما دیگر 
سنین پیری و در واقع به طور متعارف سنین 
بازنشستگی مان است. منتها ما بازنشستگی 
نداریم، ما تــا آن دم آخر باید حرکت کنیم. 

لکن کار خودمان را می کنیم.
من به شــما عرض بکنــم، بنده همین 
روزهایی که االن در خدمت شــما هستم، 
کارم را از ساعت پنج صبح شروع می کنم. 
یعنی شــروع کار من از ســاعت پنج صبح 
است. بعد از نماز صبح می روم مشغول کار 
می شــوم، تا بعد بیاییم و درس بگوییم، بعد 
برویم یک استراحتی بکنیم، باز مشغول کار 
بشویم تا ظهر و تا عصر و حاال تا هر وقت که 
بشود، تا شب. االن هم که نزدیک ساعت ده 
 
ً
است. بنده ساعت ده و ربع، ده و نیم معموال

دلم می خواهد بخوابم اگر بشود.
کار باید کرد؛ برادران هرچه می توانید از 
این جوانی اســتفاده کنید، جوانان تان را هم 
تشویق کنید کار بزرگی در پیش دارید برای 
اداره این کشــور، این کشور به شما جوان ها 

در آینده احتیاج دارد.«

جواد عمارلو
کارشناس   تغذیه

»پیاده روی« یکی از ســاده ترین ورزش هاســت که تمامی افراد در همه 
ساعات و بدون هیچ هزینه ای می توانند آن را انجام دهند و از فواید آن بهره 
ببرند. بنابراین پیاده روی می تواند سودهایی برای ما داشته باشد که در ادامه 

به آنها اشاره شده است:
وزن: یک ساعت در روز پیاده روی می تواند از افزایش وزن جلوگیری 
کرده یا به کاهــش آن کمک کند. قلب: 30 تا 60 دقیقه در روز پیاده روی 
می تواند به طور چشمگیر از خطر ابتا به بیماری قلبی و عروقی بکاهد. 
استخوان: چهار ساعت در هفته پیاده روی 43 درصد از خطر شکستگی 
لگن در سالمندان می کاهد. دیابت: 300 گام بلند روزانه در روز 29 درصد 
خطر ابتا به دیابت را می کاهد. مغز: 2 ساعت در هفته 30 درصد از خطر 
سکته مغزی می کاهد. حافظه: 40 دقیقه سه روز در هفته پیاده روی حافظ 
فعالیت های مغز در ارتباط با حافظه و تصمیم گیری اســت. خلق وخو: 
30 دقیقه در روز پیاده روی 36 درصد از عایم افسردگی می کاهد. طول 
 عمر: 75 دقیقه پیاده روی ســریع در هفته می تواند موجب دو سال طول 

عمر شود.
 از کفش های 

ً
سرعت راه رفتن باید آنقدر باشد که فرد عرق کند. حتما

مناســب و مخصوص پیاده روی استفاده کنید. حالت بدن را حفظ کنید، 
پشت صاف، شکم را تو کشیده و دست ها را در هنگام راه رفتن در جهت 
مخالف یکدیگر به جلو و عقب حرکــت دهید. با این کار، ضمن اینکه 
کالری بیشــتری می سوزانید، قسمت باالی بدن شما نیز فعالیت خواهد 

داشت.

    سالمت    

چند قدم برای سالمتی

   داستان    

حباب

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

به گوشی همراهش خیره شــد. نمی دانست چه 
کند. دلش می خواست برگردد به روزهای گذشته، 
به روزهایی که هنوز حواســش به درس و کاس 
بود و فارغ از همه جا بهتریــن اوقات زندگی اش 
را می گذراند. به یاد امیر افتاد. گوشی را برداشت 
تا شــماره را بگیــرد، بلکه او کمــی دلداری اش 
 چه 

ً
بدهد، اما کمی تعلل کرد. می ترســید! اصا

می خواست بگوید؟ چه داشــت که بگوید؟ چه 
کسی باور می کرد فریب خورده و خامی کرده؟ چه 
کسی باور داشت همان وسط راه پشیمان شده، اما 

با موج همراه شده؟
چنــد ماه پیش اجاره خانه اش بــاال رفته بود و 
نتوانسته بود خانه دانشــجویی جدیدی پیدا کند. 
همینطور که داشــت آگهی ها رو زیر و رو می کرد، 
چشمش به یک پیام خورد. اعتراض به انتخابات، 
گرانی و شــرایط اقتصادی و...! بزرگ نمایی کرده 
بود، اما حرف دل بهروز را زده بود. چند جمله ای 
زیر پیام تایپ کرد و حرصش را ســر کســانی که 

حتی اسم شــان را هم نمی دانست، خالی کرد. دو 
سه دقیقه نشد که چندین تأیید و پیام مثبت دریافت 
کرد. حس خوبی داشــت، فکر نمی کرد کسی به 
پیام هایش و دردهایش توجه کند. باز هم ادامه داد، 
انگار اینطور آتش درونش آرام تر می شد. چند نفری 
هم از در دوســتی وارد شده بودند و حسابی درد و 
دل کردنــد. فکر خوبی بود، از تنهایی در می آمد و 
درآمد آسانی به دســت می آورد و چه بسا صدای 
مردم می شد. باید با این راه حق مردم را می گرفت.

همان روزهای اول چقــدر مخاطب پیدا کرد 
و دغدغه اش از درس و کار رســید به اخبار منفی. 
به هر کجا خبر بــد، فیلم، عکس یا هر چیزی که 
تعداد مخاطبان را باال ببــرد و بازخوردها را زیاد 
کند، سرک می کشــید. کم کم خبرها و اطاعات 
از طریق چنــد نفری که از همان اول هم مســیر 
شده بودند، می رسید. تبلیغ می گرفت و چند نفر 
برای کمک به اطاع رسانی، هزینه هایش را تقبل 
کرده بودند. چقدر خوش خیال بود. یک بار امیر را 
جلوی دانشگاه دید. کلی خوش و بش کردند؛ اما 
امیر خوش بین نبود. توی دلش را خالی کرد و گفت 
این حباب است که می ترکد و عاقبت خوبی ندارد. 
کسی که از نمایش مشکات مردم کشورش به نان 

و نوایی برسد، تکلیفش روشن است.

اما این حرف ها را گذاشــته بود پای حسادت، 
پای ترس کســانی که جســارت بیان حقیقت را 
نداشتند. کدام حقیقت؟ بزرگ نمایی و هوچی گری 
شــده بود حقیقت نمایی! خودش هم می دانست 
بیشــتر خبرهایش دروغ و بی پایه است، اما از این 
بازی خوشــش آمده بود. از این حبابی که هرروز 

بزرگ تر می شد و خطرناک تر!
حاال حباب ترکیده بــود. بهروز و خیلی های 
دیگر از اوج به زمین افتاده بودند، از چشــم افتاده 
بودند و مســبب کارهایی شــده بودند که هرگز 
گمانش را نداشتند. حاال خوب فهمیده بود جسور 
نیست و از همه کسانی که ترسو خطاب شان کرده 
بود، ترســوتر است. گوشی را خاموش کرده بود و 
توی اتاقی که بیشــتر شبیه یک مخروبه بود، پنهان 
شده بود. نفس عمیقی کشید و از خستگی خوابش 
برد؛ اما چیزی نگذشت که با صدای آشنایی بیدار 

شد. از ترس نزدیک بود بیهوش شود. امیر بود.
ـ آخرین جایی که به ذهنم رســید اینجا بود، پاشو 
داداش پاشــو! ما همه می دونیــم کاره ای نبودی و 
می دونیم پشیمونی، کمکت می کنیم، شاگرداول 

، پاشو...
ً
دانشگاه مون بودی مثا

بهروز با اکراه بلند شد.  ترسیده بود، اما اطمینان 
داشت کمک امیر و دوستانش حباب نیست... .

   قبیله عشق    

از دفاع مقدس تا دفاع از حرم
برای ازدواج من با دخترش هیچ شرایط 
عجیبــی، مانند مهریه ســنگین در نظر 
نگرفت و خیلی بزرگوارانه با من برخورد کرد. این 
موضوع برای من خیلی باارزش بود و من هم تمام 
ســعی خودم را کرده ام تا جواب اعتمادشــان را به 
خوبی بدهم. شــهید رزاقی با تأکید بر ساده برگزار 
کردن مراســم ازدواج مان در شروع زندگی کمک 
بزرگی به من و همسرم کرد. او اعتقاد داشت ازدواج 
سنت پیغمبر خداســت و باید دست به دست هم 
بدهیم تا جوانان هرچه زودتر تشکیل خانواده دهند. 
در خداحافظی آخر خانواده اش را به من ســپرد و 
گفت که مانند چشــم هایم مواظب شــان باشم. از 
شنیدن این حرف تعجب کردم؛ چون هیچ وقت این 
حرف را به من نمی زد و چنین سفارشی نمی کرد. 

می دانستم در دوران بازنشستگی مأموریتی در کار 
نیست و با توجه به روحیاتی که از او سراغ داشتم، 
احســاس کردم به ســوریه می رود. پدر همسرم به 
هیچ وجه درگیر ظواهر دنیایی نبود و هیچ الزامی هم 
برای رفتن به ســوریه نداشــت؛ اما نمی توانست 
اطراف حرم اهل بیت)ع( را ناامن ببیند و دست روی 
دست بگذارد. وقتی خبر شهادت هم رزمانش مانند 
شهید حسین همدانی را می شنید، افسوس می خورد 
که از قافله شــهادت جا مانده است. باالخره سال 
1394 در عملیات آزادسازی شهر ُنُبل الزهرا)س( 
در شــهر حلب به آرزوی دیرینه اش رسید و با مقام 

شهید از این دنیا رفت.
 به نقل از حبیب مصفا
 داماد شهید حسن رزاقی

سردار شهید مدافع حرم »حسن رزاقی« سال 1344 
در روســتای داریان طالقان به دنیا آمد. او سال ها در 
سپاه پاسداران خدمت کرده بود و سوابق درخشانی 
از حضور حماسه ســاز در جنگ تحمیلی و دوران 
دفاع مقدس و پس از آن در حوزه مهندســی رزمی 
داشت؛ مهارتش در جنگ و تاکتیک های نظامی او را 
بر آن داشت تا به کمک رزمندگان مقاومت در سوریه 
هم بشتابد؛ هرچند که بازنشسته سپاه پاسداران بود، 
اما ســال 1394 به عنوان مستشار نظامی برای نبرد 
با تروریســت های تکفیری راهی ســوریه شد و در 
چهاردهم بهمن ماه سال 1394 در راه دفاع از حریم 
اهل بیت )ع( در منطقه شــهرک »نبل و الزهرا« در 
سوریه به شهادت رســید؛ از این شهید واالمقام دو 

دختر و دو پسر به یادگار مانده است.


