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 نماد قدرت ملی
ایران جوان

نگاهی به اهمیت رشدجمعیت در پیشرفت و توسعه کشور  پرونده
۸-۹

 فرارسیدن ایام عزای سید و ساالر شهیدان
 امام حسین )ع( را تسلیت می گوییم

نگاهی به بخشی از آثار مثبت جمعیت در دنیای امروز

دیدگاه
۳

متأسفانه، در طول چند سال اخیر برخی از کشورهای منطقه 
از طریق اطالعات غیر دقیق و اختالف افکنانه غرب و رژیم 
صهیونیســتی، سیاســت تنش زایی را با جمهوری اسالمی  
ایران در پیش گرفته اند. سیاستی که آمریکا از طریق آن درآمد 
برخی از کشورهای منطقه را چپاول کرده و به سمت نابودی 
پیش برده است. فروش سالح به بهانه مقابله با ایران، حضور 
نظامی  و اطالعاتی در کشورهای مختلف منطقه به بهانه تأمین 
امنیت منطقه، تالش برای بسترسازی ارتباط کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیســتی برای نجات صهیونیست ها از انزوای 
منطقه ای و فراموشــی مسئله فلسطین و... بخشی از اهداف 
پنهانی غرب در ایجاد اختالف بین جمهوری اسالمی ایران و 

کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است.

 گردش به سمت ایران

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

راهبرد
۴

 در عصر نبــرد اراده، هر طرفی کــه اراده اش زودتر ضعیف 
شــود، شکســت خواهد خورد.در واقع، در جدال اراده ها، 
تفوق و برتری، موقعی حاصل می شود که تأثیر روانی معین و 
مشخصی بر روی دشمن محسوس شود و آن هنگام است که 
او متقاعد می شود شروع یا ادامه جنگ و ستیز بی فایده خواهد 
بود.)بوِفــر، 1366: 31 ـ33( از نظر رهبر معظم انقالب، این 
اتفاق زمانی رخ خواهد داد که ایمان و انگیزه آن ملت فرو ریزد: 
»مهم ترین سنگر یک انســان، ایمان و انگیزه و عشق اوست. 
نباید اجازه دهید این ســنگر را در دل ها فــرو بریزند و از بین 
ببرند.«)1380/7/4( از مهم ترین آثار شکسته شدن اراده ملت 
هم این است که تنها راه حل وضعیت را در کنار گذاشتن اصول 

و ارزش های خود و هضم شدن در نظام سلطه ببیند.

رخنه در نظام انگیزشی

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

خرد
۱۱

مهدی سعیدی
جریان شناس سیاسی

بعد از چند ماه انجام مذاکرات هسته ای در وین، مذاکرات 
جدید با عنوان و هدف رفع تحریم ها به  ایســتگاه دوحه 
قطر رسیده اســت. در ادامه شــرایط اجتماعی گذشته 
در زمینــه پیگیری مذاکرات هســته ای، همان گونه که از 
جهت گیری های کنونی فضای رسانه ای کشور بر می آید،  
این روزها بخش هایی از افکار عمومی کشور تحت تأثیر 
مذاکرات هسته ای قرار گرفته است. هر چند با تصمیمات 
اتخاذ شده مسئوالن کشور و نهادهای مرتبط بایستی اخبار 
و مسائل مرتبط با مذاکرات هسته ای را به گونه ای انعکاس 
دهند و مورد پردازش قرار دهند، که اقتصاد و معیشــت 
مردم تحت تأثیر این تحوالت شرطی نشود، اما به  دالیل 

  این اتفاق به طور کامل نمی افتد.
ً
گوناگون عمال

توافق در انتظار تضمین
نگاه
۲

چند روز بیشــتر تا آغاز مــاه محرم و فرارســیدن ایام 
سوگواری سید و ساالر شهیدان تاریخ بشریت باقی نمانده 
است و ســال جدید فعالیت هیئات مذهبی فرا می رسد. 
هیئت آن محفلی است که رســالت خود را تبیین معارف 
عاشورایی مکتب حسینی می داند، بنابراین دفتر تقویمش با 
فرا رســیدن محرم نو می شود و حرکت و تکاپو در آن کلید 

می خورد.
در این میان هدف گذاری صحیح و حفظ و حراســت 
از هویــت هیئت و ممانعت از دچار شــدن به آفت زوال و 
انفعال و استحاله و فاصله گرفتن از حقیقت فلسفه وجودی، 
رسالتی است که بر دوش همه بانیان و فعاالن هیئت مذهبی 

نهاده شده است.

پرچمداران جهاد تبیین
سرمقاله
۲

عزیز غضنفری
عضو شورای  سیاست گذاری  

صبح صادق

 حسن عابدینی 

ویترین دروغین
کید شد  در گردهمایی فرماندهان و مسئوالن نیروی زمینی سپاه در مشهد مقدس تأ

سنگر قرآن و والیت  دژ محکم در برابر تهاجم ترکیبی دشمن پاسدار
۱۵ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله مطرح کرد

جبهه نورا  بهترین واکسن برای نوبت یادآور است
۱۴

پایتخت قدرت
 صبح صادق ابعاد راهبردی

 مالقات پوتین و اردوغان با امام خامنه ای را بازنمایی می کند
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سیاست
2

نگاه

نمایش تلویزیونی 

وقتی »جو بایدن« بعدازظهر چهارشــنبه 
هفته گذشته)22 تیرماه( برای نخستین بار 
به عنــوان رئیس جمهور آمریکا به اراضی 
اشــغالی ســفر کرد، همان ابتدای کار از 
یک حقیقت بزرگ پرده برداشت؛ آن هم 
وقتی که گفت: »برای صهیونیست بودن، 
نیازی نیســت حتما یهودی باشی«. بعد 
از ایــن اظهارات بایــدن، »یائیر الپید«، 
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی نیز 
سخنان بایدن را تأیید کرد و خطاب به او 
گفت: »بله شما یک صهیونیست بزرگ 
هستید.« در واقع هم بایدن و هم الپید هر 
دو درســت گفتند و رئیس جمهور آمریکا 
همان گونه که مقامات واشنگتن و تل آویو 
هم اذعان کردند، یک صهیونیست است. 
صهیونیستی که به منطقه غرب آسیا آمده 
بود تا به مهاجران صهیونیســت دلگرمی 
بدهد. ایــن روزها وضعیت سیاســی و 
صهیونیســتی  غاصب  رژیم  اقتصــادی 
چندان مســاعد و مناسب نیست. از نظر 
صنفی  اعتصاب های  همچنان  اقتصادی 
و کارگــری ادامــه دارد و هنوز مهاجران 
یهــودی از گرانی مســکن و هزینه های 
باالی زندگی ناراضی اند. از نظر سیاسی 
نیز، بن بست تشکیل کابینه همچنان پس 
از حدود چهار ســال ادامه دارد و تل آویو 
همچنان در حســرت یک کابینه با ثبات 
درمانده اســت. در این وضعیت طبیعی 
اســت رئیس جمهور آمریکا کــه خود را 
یک صهیونیست می داند، وقتی برای نفت 
مجبور شده تا در برابر دولت سعودی سر 
خم کنــد، پیش از خوش و بش با رهبران 
ریاض چنــد روزی را نیز مهمان مقامات 
جانی صهیونیســتی باشــد و در آنجا بر 
حمایت واشــنگتن از رژیم صهیونیستی 
تأکیــد کند. در واقع بــه جز همان جمله 
تکراری و همیشــگی »از شــما حمایت 
می کنیم«، سفر بایدن به فلسطین اشغالی 

هیچ دستاوردی نداشت.
نکته حائــز اهمیت آن بود کــه ابراز 
حمایت آمریکا از مقامات صهیونیســتی 
ایــن بار بر خالف گذشــته، به یک بیانیه  
مشترک موســوم به »بیانیه قدس« منتهی 
شد. گفته می شــود همزمان با کنفرانس 
خبری جو بایدن و یائیــر الپید در قدس 
اشــغالی، دو طرف در بیانیه مشترکی بر 
تعهد آمریکا در راستای ایجاد یک ساختار 
منطقه ای در راستای تعمیق بیشتر روابط 
رژیم صهیونیســتی با کشورهای منطقه و 
گسترش آن با دیگر کشــورهای عربی و 
اسالمی تأکید کردند. اگر چه در این بیانیه 
به صراحت اعالم شده بود که واشنگتن به 
امنیت رژیم جعلی و حفظ برتری نظامی 
]ادعایی[ این رژیــم در منطقه، همچنان 
پایبند اســت و اجازه دســتیابی ایران به 
سالح هســته ای را نخواهد داد و آمریکا 
آماده اســت تا از تمام عناصر قدرت ملی 

خود برای این منظور استفاده کند. 
به صراحت می توان گفت دســتاورد 
این سفر به اراضی اشغالی بیشتر در یک 
توافق نمایشی خالصه می شود که محور 
اصلی آن اســتمرار پروژه صهیونیســتی 
ایران هراســی و حمایت از رژیم در حال 
ســقوط تالویو و آوردن حاکم غربگرای 
عربی در کنــار این رژیم می باشــد. این 
سفر اگر چه به زعم صهیونیست ها، نیاز 
روانی آنها به امنیت را برطرف می سازد؛ 
از طرفی، آمریکایی ها که در تالش بودند 
برای زمستان سرد غرب، دست به دامان 
سعودی ها شوند، آورده چندانی نداشتند 
و چیزی نصیب شان نشــد و رئیس کاخ 
سفید هم دست از پا درازتر به خانه خود 

برگشت!

احمد روشن نهاد
کارشناس سیاسی

  نیم نگاه  

هیئات حسینی
پرچمداران جهاد تبیین

توافق در انتظار تضمین

بعد از چند ماه انجام مذاکرات هسته ای در وین، 
مذاکرات جدید با عنوان و هدف رفع تحریم ها به  
ایستگاه دوحه قطر رسیده است. در ادامه شرایط 
اجتماعی گذشــته در زمینه پیگیــری مذاکرات 
هســته ای، همان گونــه کــه از جهت گیری های 
کنونی فضای رســانه ای کشــور بر می آید،  این 
روزها بخش هایی از افکار عمومی کشور تحت 
تأثیر مذاکرات هســته ای قرار گرفته اســت. هر 
چند با تصمیمات اتخاذ شــده مسئوالن کشور و 
نهادهای مرتبط بایستی اخبار و مسائل مرتبط با 
مذاکرات هسته ای را به گونه ای انعکاس دهند و 
مورد پردازش قرار دهند، که اقتصاد و معیشــت 
مردم تحت تأثیر این تحوالت شــرطی نشود، اما 
  این اتفاق به طور کامل 

ً
به  دالیل گوناگون عمــال

نمی افتد و متأثر از زمینه های تاریخی  این موضوع 
و برخی القائات رسانه های بیگانه، بخش هایی از 
جامعه کم و بیش رفتار اقتصادی خود را با فراز و 
نشیب های موضوعات سیاست خارجی و خاصه 
مذاکرات هسته ای تنظیم کرده است. با  این حال 
 این واقعیــت هم قابل کتمان نیســت که دولت 
سیزدهم از روز اول کوشش بسیار می کند، تا در 
بخش هســته ای کنش ها و رفتارهایش اثر منفی، 
نه بر روی جامعه و حوزه اقتصادی کشور بگذارد 
و نه بر روی تیم مذاکره کننــده، که در نهایت در 
روند عقالنــی و طبیعی مذاکرات تأثیرات منفی 
 ایجاد نکند. بررسی و تحلیل محتوای اظهارات 
مســئوالن دولت قبــل و فعلی به روشــنی این 

تفاوت ها را نشان می دهد. 
شــاید در  ایــن مقطــع از فرآینــد مربوط به 
مذاکرات هسته ای ســؤال اساسی و عمومی  این 
باشد که مهم ترین گره مذاکرات به کدامین مسائل 
بر می گردد و بعد از مدت ها انجام مذاکره در وین، 
 پای مسیر دوم، یعنی قطر چگونه پیش روی 

ً
اصوال

مذاکرات باز شــد؟ واقعیت  این است مذاکرات 

هسته ای به معنای تعهدات طرفین در عرصه های 
فنی و تکنیکی به اتمام رسیده است. بسیار اهمیت 
دارد که در نظر داشته باشیم مذاکرات هسته ای در 
دوره جدید برای احیاء برجام به  ایســتگاه پایانی 
 به همین دلیل است که 

ً
خود رســیده است. دقیقا

کشــورهای روسیه و چین و حتی تروئیکای اروپا 
 
ً
در مذاکرات دوحه غایــب بوده اند؛ چون عمال
کار مذاکرات از این منظر تمام شده است و باز به 
همین دلیل بود که عنوان نشست قطر »مذاکرات 
هسته ای« نبود، بلکه »مذاکره برای رفع تحریم ها« 
نام گذاری شــد. از قضا آمریکایی ها نیز مســائل 
مربوط به مذاکرات هسته ای را تمام شده می دانند؛ 
اما نکته مهم در این زمینه آن اســت که جمهوری 
اسالمی ایران با هدف انتفاع اقتصادی ملت  ایران 
در مقطــع کنونی با فیصله بخشــیدن مذاکرات 
بدون اخذ ضمانت موافق نیست.  ایران خواهان 
اعالم برجامی اســت کــه در برگیرنده تضامین 
قابل اتکاء و پایدار از نظر اقتصادی باشد؛ چیزی 
که آمریکایی ها تاکنــون در  این زمینه اراده جدی 
معطوف به حل مسئله برای حل و فصل موضوع از 
خود نشان نداده اند. برای جمهوری اسالمی  ایران 
بسیار اهمیت دارد که تیم مذاکره کننده آمریکایی 
از همین ابتدای کار ادعا می کنند که حاضر نیستند 
تعهد بدهند بــه الزامات و نتایج مذاکرات پایبند 
باشــند! ضمن این که جمهوری اسالمی  ایران نیز 
هم اکنون در ســال 1392 قرار نــدارد، بلکه در 
ســال 1401 و در شرایطی به صحنه می نگرد که 
حدود 4 ســال پیش در 18 اردیبهشــت 1397 
رئیس جمهــور وقت آمریکا به آســانی از برجام 
خارج شد و با اعمال بی ســابقه ترین تحریم ها، 
سیاست فشــار حداکثری علیه ملت ایران را در 
پیش گرفت. در این میانه حتــی تروئیکای اروپا 
که این روزها می خواهد وانمود کند داور بی طرف 
 تماشــاگر 

ً
و منصف مذاکرات اســت، نیز عمال

صحنه بودند و علی رغــم اعالم وعده ها برای پر 
کردن خال خروج آمریکا از توافق هسته ای اقدام 
خاصی برای جبران خسارت هایی که برای  ایران 
پدید آمــده، ارائه نکردند. بر اســاس تجربیات 
عبرت آموز گذشــته،  ایران صراحتا در نشســت 

قطر درخواست ضمانت اعتباری را مطرح کرده 
است. به این معنا که با احیای برجام شرکت های 
خارجی بتوانند آزادنه در ایران سرمایه گذاری کنند 
و با تغییر سیاســت ها و دولت در آمریکا، مانعی 
بر ســر راه سرمایه گذاری شرکت ها  ایجاد نشود. 
همچنین جمهوری اســالمی  ایران در نشســت 
قطر خواهان آن شــده است که افراد و مؤسسات 
اقتصادی که از تحریم خارج می شــوند، مجددا 
به لیست تحریم ها بازگردانده نشوند. در نشست 
قطر  این خواسته های طبیعی و منطقی جمهوری 
اســالمی  ایران که حاصل نگرانی از تجربه تلخ 
برجام اســت، مورد موافقت طــرف آمریکایی 
قرار نگرفته اســت. تأمل در  این مســئله که چرا 
آمریکایی ها از همین ابتدا حاضر نیستند نسبت به 
رفع حقیقی و مؤثر تحریم ها پاسخ مثبت دهند؟ 
به درک توطئه های کاخ ســفید علیه ملت  ایران 
کمک شایانی می کند. نکته کلیدی در  این زمینه 
آن اســت آمریکا با باز گذاشتن انتهای مذاکرات 
در بخش انتفاع اقتصادی و مبهم باقی گذاشــتن 
بهره برداری پایدار و قابل اتکا جمهوری اسالمی 
از منافع اقتصادی خود، قصد دارد در  آینده از این 
ابهام سوءاستفاده کند و  این ابهام ها را نقطه شروع 

دیگری برای مذاکرات فرابرجامی قرار دهد.
 رئیس جمهور سابق کشورمان اخیرا در جمع 
برخی از مســئوالن دولت پیشــین اعالم کرده 
که اگر قانــون اقدام  راهبردی مجلس شــورای 
اســالمی وجود نداشت، احیای برجام در اسفند 
1399 و پیش از اینکه شرایط جهانی پیچیده شود 
امکان پذیر بود! وی با پند نگرفتن از تاریخ از متنی 
دفاع می کند که تکلیف موارد مهم و سرنوشــت 
ســاز از قبیل تضامین مطمئن، راســتی آزمایی 
منطقی و کیفیــت صحیح اجــرای توافق در آن 

مشخص نشده بود.
 آیا  اینک برای مسؤالن کشور نباید مهم باشد 
که با انعقاد توافق قابل اتکا دســِت کم ریســک 
خروج مجدد آمریکایی ها از برجام افزایش پیدا 
کنــد و رئیس جمهور بعدی آمریــکا آن کاری را 
نکند که ترامپ کرد؟ سؤال جدی تر آن است، آیا 
در متنی که آقای روحانی مدعی آن اســت که در 

اسفند 1399 قابلیت اعالم و احیای برجام داشته 
مسئله انتفاع اقتصادی  ایران به شکل پایدار و قابل 
اتکا تضمین شده بود؟ پاســخ به طور قاطعانه و 
یقین آور منفی است. گذشــته از همه  اینها قانون 
اقدام راهبردی مجلس یک پشــتوانه و ســرمایه 
راهبردی و فنی برای پیشبرد مذاکرات هسته ای و 

تأمین منافع ملی بوده و خواهد بود.
توجــه به این نکته نیز ضرورت دارد و آن  اینکه 
اگر نهــاد عالی امنیت ملــی و در کل عقالنیت 
موجود در کشــور تاکنون نیز مجوز نداده است، 
تا زمانی که شــرط مهم و غیر قابل اغماض یعنی 
انتفاع اقتصــادی  ایران تحقق پیــدا کند احیای 
برجام اعالم شــود، معنایش آن اســت که منطق  
این مخالفت ها ماهیِت »منافــع ملی« دارد و نه 

جناح بندی های سیاسی.
به هر ترتیب موضع  ایــران برای طرف غربی 
مذاکرات هســته ای خاصــه آمریکایی ها کامال 
روشن شده است.  ایران احیای برجام را برای آنکه 
برجام و توافق هسته ای احیا شود و در نهایت پرستیژ 
تبلیغاتی به خود بگیرد نمی خواهد؛  ایران اسالمی 
به دنبال احیای برجام است تا راه دسترسی ملت 
 ایران به منافع اقتصادی قانونی و طبیعی خودش 
هموار شود. از قضا به دلیل تجربیات تلخ گذشته 
و بدعهدی مکــرر آمریکایی ها و حتی تروئیکای 
اروپا بر تحقق این خواســته خود اصــرار دارد. 
در معلومات دینی آمده که انســان مومن از یک 
سوراخ دو بار گزیده نمی شود. هم اینک که فصل 
جهاد تبیین اســت، مناسب است که  این موضع 
و خواسته طبیعی و مشــروع جمهوری اسالمی 
 ایران برای ملت  ایران نیز بیش از گذشــته تبیین 
شود. مرکز ثقل تبیین، گره پیش آمده در مذاکرات 
هسته ای نیز پای فشاری بر همان هدفی است که 
ملت و دولت  ایران از اعالم توافق هسته ای دنبال 
می کنند. انتفاع اقتصادی پایدار جمهوری اسالمی 
 ایران از ِقَبل احیای برجــام، خط قرمز غیر قابل 
تغییر ملت   ایران و دولتی است که با  اندوخته ها و 
تجربیات عبرت آموز گذشته به نمایندگی از مردم 
مسلمان و عزتمند  ایران در وسط میدان مذاکره و 

دیپلماسی است.

چند روز بیشــتر تا آغــاز ماه محرم و 
فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر 
شهیدان تاریخ بشریت باقی نمانده است و سال 
جدیــد فعالیت هیئات مذهبی فرا می رســد. 
هیئت آن محفلی است که رسالت خود را تبیین 
معارف عاشــورایی مکتب حســینی می داند، 
بنابراین دفتر تقویمش با فرا رســیدن محرم نو 
می شود و حرکت و تکاپو در آن کلید می خورد.

در این میــان هدف گذاری صحیح و حفظ 
و حراست از هویت هیئت و ممانعت از دچار 
شدن به آفت زوال و انفعال و استحاله و فاصله 
گرفتن از حقیقت فلسفه وجودی، رسالتی است 
که بر دوش همه بانیان و فعاالن هیئت مذهبی 

نهاده شده است.
سال ها پیش بود که حکیم انقالب اسالمی 
 از ضــرورت توجه به ماهیــت و جهت گیری 
هیئات مذهبی سخن گفت و اعالم کردند که: 
»هیئت ها نمی توانند ســکوالر باشند؛ هیئِت 
امام حسیِن)علیه الســالم( سکوالر ما نداریم! 
هرکس عالقه  مند به امام حسین)علیه السالم( 
است، یعنی عالقه  مند به اسالم سیاسی است، 
اسالم مجاهد است، اسالم مقاتله است، اسالم 

خون دادن اســت، اســالم جان دادن اســت؛ 
معنای اعتقاد بــه امام حسین)علیه الســالم( 
این اســت. اینکه آدم در یــک مجلس روضه 
یــا هیئت عزاداری مراقب باشــد که نبادا وارد 
مباحث اسالم سیاسی بشود، این غلط است.« 

)1392/8/20(
مرزبندی هیئت سکوالر و هیئت انقالبی، 
مرزبندی آوانگارد و پیشروانه ای بود که بیان آن 
را می توان سرآغاز تحولی بزرگ در هیئت داری 
اسالمی دانســت. ایــن تعبیر به نوعــی احیاء 
هیئت های مذهبی و تعریف آن در قامت هیئت 

تراز انقالب اسالمی  را دنبال می کند.
در این نگاه هیئت مدرســه ای برای تربیت 
جوانــان مؤمن و انقالبی اســت کــه به دنبال 
تحقق آرمان ها و ارزش های نهضت عاشــورا 
هستند. محور ســخنرانی ها و عزاداری ها در 
هیئت انقالبی، بصیرت افزایی است و مخاطبین 
آن با سیاســت ها و ترفندهای دشــمنان اسالم 
در عصر حاضر آشنا شــده و برای مبارزه با آن 
آماده می شوند. هیئتی که از درون آن انسان های 
مؤمِن بصیِر انقالبی و ارادتمند و پا به کار ولی 
خدا در زمانه تشکیل حکومت اسالمی  بیرون 
نیاید، با هیئت مطلوب اهل بیت)علیه السالم( 
فرسنگ ها فاصله دارد! از چنین مجالسی بوی 

خاندان عصمت و طهارت به مشام نمی رسد!
هیئت در این نگاه مهم ترین سنگر و کانون 
»جهاد« است. جهاد بدان معنا که جوان مؤمن 

انقالب صف آرایی جبهه حســینی و یزیدی را 
می شناسد و در برابر تحرکات دشمن هوشمند 
اســت و با شــناخت این ترفندها و سناریوها، 

اجازه اثرگذاری به دشمن را نمی دهد!
این روزها هم حکیمی که هیئت را در قامت 
هیئت مطلوب اباعبدالله)علیه السالم( تعریف 
کرده اســت، مهم ترین عرصه جهاد را »جهاد 
تبیین و روشنگری« معرفی کرده و با صراحت 
مهم ترین وظیفه هیئات مذهبی را میدان داری 

در عرصه جهاد تبیین دانسته است.
این شــعر را همه تربیت یافتگان در هیئات 
حسینی شنیده اند که »کربال در کربال می ماند، 
اگر زینب نبود!« این مصــرع خالصه همه آن 
چیزی اســت که از ضرورت جهــاد تبیین در 
جنگ روایت های به راه افتاده از جانب دشمن، 
سخن می گوید. به واقع آنچه موجب ماندگاری 
قیام حضرت اباعبدالله)علیه الســالم( شــد، 
حماسه ای بود که حضرت سجاد)علیه السالم( 
و حضرت زینب)سالم الله علیه( خلق کردند 
و اجــازه ندادنــد دســتگاه عریــض و طویل 
پروپاگاندای دربار اموی بتواند حقایق عاشورا 
را تحریف کرده و مجاهدان فی ســبیل الله را 
خارجی و بر هم زنندگان وحدت مســلمین و 

ریختن خونشان را امری واجب معرفی کند!
عزاداری بر حســین بن علی)علیه السالم( 
تنها ابراز احساسات و گریستن بر حسین نیست! 
»اشک« در این مکتب هرچند برآمده از عمق 

تعلق عزاداران حســینی به امام شان است، اما 
ابزار مبارزه ای اســت که از عمق مبانی فکری ـ 
سیاسی آنان برآمده اســت و به خوبی رسواگر 
روایت های باطلی است که دشمن تالش دارد 
از اسالم اموی معرفی کرده و آن را نماد اسالم 

ناب در اذهان عمومی جا بیندازد!
)علیه الســالم(  اباعبداللــه  حضــرت 
برای ایــن قیام کــرد تا مرزهای اســالم ناب 
محمدی)صل الله علیه  و آله و ســلم( و اسالم 
آمریکایی در هم آمیخته نشــود و جبهه حق از 
باطل برای همیشــه تاریخ قابل تشخیص باقی 
بماند و علی)علیه السالم( و معاویه در یک رتبه 
ننشینند! و زینب)سالم الله علیه( نیز ادامه دهنده 
همان راه بود تا اجاره ندهد جنگ روایت های 

اموی، عاشورا را تحریف کند! 
هیئت حسینی امروز هیئتی است که مقتدای 
خود را شیرزن کربال قرار داده است و بر همان 
بنا میدان دار جهاد تبیین در زمانه ای اســت که 
همه دستگاه های تبلیغاتی دشمن برای تحریف 
حقایــق انقالب اســالمی به میــدان آمده اند. 
هیئت، محفلی اســت که اجازه نخواهد داد تا 
»جای جالد و شهید عوض شود« و زبان گویای 
انقالب مظلومی است که حضرت روح الله)ره( 
و هزاران یاور شهیدش به یادگار گذاشته و امروز 
یزیدیــان زمانه برای تحریــف آن کمر همت 
بسته اند! غافل از آنکه: »یریدون لیطفئوا نورالله 

بافواههم و الله متم نوره و لوکره الکافرون«. 

  سرمقاله   

صبح صادق  سرنوشت برجام در  ایستگاه دوحه را بررسی می کند

عزیز غضنفری
عضو شورای

 سیاست گذاری  صبح صادق

مهدی سعیدی
جریان شناس سیاسی
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دیدگاه

روزنه

   عکس و مکث   

شــروع با برکت/ جشــن فارغ التحصیلی ۷۰۰ نفر از دانشــجویان پزشکی 
سراســر کشور در صحن جمهوری اســامی حرم مطهر رضوی برگزار شد و 

این دانشجویان، در تکه ای از بهشت کار خود را شروع کردند.

ورود ممنوع/ ورود شهروندان ترکیه به رستوران های بغداد ممنوع شد؛ 
ایــن حرکت در پــی حمله هوایی ترکیــه به خاک عراق و کشــته و زخمی 

شدن تعدادی از غیرنظامیان صورت گرفته است.

مهمونی 1۰ کیلومتری/ مردمی که به عشــق امیرالمؤمنین)علیه السام( 
در روز عیــد غدیــر بــه خیابان هــای تهــران و شــهرهای دیگــر آمدند و 

دورهمی 3 میلیون نفری تشکیل دادند.

به ســوی مســیرهای نــو/ رئیس جمهــور بزرگتریــن خط تولیــد پنل های 
خورشــیدی کشــور را در شهرســتان خمین افتتاح کــرد و گام بلندی در 

جهت به روزکردن فناوری های تولید انرژی برداشته شد.

شــهر  بــه  کــه  الس وگاس،  فاضــاب  تونل هــای  در  دروغ!/  نمایــش 
ثروتمندان معروف شده اســت، هزاران نفر زندگی می کنند که به ملت 

موش کور شناخته می شوند.

اتاقی ســاده/ این اتاق میزبان بازیگران تراز اول تغییر نظم جهانی است 
و مقایســه کنید بــا زرق و برقی که برخی حکام کشــورهای منطقه برای 

استقبال از شیردوشان خود به پا می کنند.

 گزارش یک جشن

»مهمانــی 10 کیلومتری« تهرانی ها در عید 
غدیر امســال با حضور شــگفت انگیز سه 
میلیون نفری برگزار شد، دورهمی که در کنار 
مراسمات سراسری و پر رونق دیگری که در 
سطح کشــور جلوه ای خاص و به یادماندنی 
به این عید بزرگ بخشــیده بود. این حضور 
حماســی مردم و به ویژه جوانان در مراسم 
عید غدیر امســال در شرایطی که بسیاری از 
کشورهای غربی در مسیر انحطاط و سقوط 
اخالق در سطح جامعه خود هستند، باعث 
افتخار ما است که خیابان های ایران اسالمی 
شــاهد برافراشــتن پرچم اهل  بیــت)ع( و 
حضــور انبوه نوجوانان و جوانان در مســیر 

نورانی و پاک اسالم و ارزش های الهی بود.
 اما  در کمال تعجب شــاهد آن هســتیم 
کــه رســانه های در داخل کشــور به جای 
نکوداشــت این تجمع کم نظیــر، هجمه و 
تخریب را در دســتور کار خــود قرار دادند! 
رســانه های زنجیره ای و سنگرهای داخلی 
دشــمن، هماهنگ با بنگاه  های خبرپراکنی 
ضد انقالب،  یک روز پس از سانســور این 
مراســم عقده های خــود را از ایــن رویداد 
اجتماعی بیــرون ریختند. یکی از گفته های 
آنان به نحــوه اجرای این برنامه این اســت 
که خیابان را بــرای افراد مذهبی خصوصی 
کردند. صحبت هایی که سعی در تشکیل دو 
قطبی سازی مذهبی  و غیرمذهبی  دارد، آن هم 
دوقطبی هــای باطل، چرا کــه خود آنها هم 
خوب می دانند که قاطبه ملت ایران معتقد به 
اسالم و انقالب هستند و آنچه اکنون به عنوان 
تفاوت در پوشش شاهد آن هستیم ناشی از 
سبک زندگی است نه بی عفتی و بی حیایی یا 
ضدیت دینی. بنابراین براندازها راه دیگری 
را برگزیده  و سعی کردند با بازی با کلمات، 
احساسات مردم را برانگیزند تا با این نیرنگ 
بتوانند به دســتاویزی برسند. فریبی که چند 
روز بعد نشانه هایش در رسانه های اجتماعی 
با ایجاد کمپین »من محجبــه ام و مخالف 
گشــت ارشــادم« و »من محجبه نیستم و 
مخالف حجاب اجباری ام« بیرون زد. واقعا 
سوال اینجاســت که چرا برخی از جریان ها 
یا افراد با هر برنامه و گردهمایی مردم حول 
یک موضوع مذهبی و دینی مشــکل دارند؟ 
یک روز علیه سرود »سالم فرمانده« دست 
به فلســفه بافی می زنند و روز دیگر  به بهانه 
»مهمونی 10 کیلومتری« اغراض خود را به 

نمایش می گذارند.
نکته دیگر آنکه این جریانات با ســاخت 
واژگانی چون »تجمع حکومتی« و »خرج از 
بیت المال« و... تالش کردند حضور مردمی 
و اجرای یک جشن مردم نهاد را لوث کنند، 
در حالی که از یک ســو گردانندگان اصلی 
این همایش مــردم و انجمن ها و هیئت های 
مردمی بودند و برخی نهادها تنها نقش زمینه 
ساز و فراهم کننده شرایط را برعهده داشتند 
و اساســا بدون حضور مردمی هیچ  مراسم 
امکان شکل گیری ندارد؛ از سوی دیگر آنکه 
این جریان و مدعیان دیگر باید پاسخ دهند که 
کارکردهای دولت ها  در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی چیست؟ مگر غیر از این است که 
هر حکومتی در جهان وظیفه ترویج باورها و 
اعتقــادت، قاطبه مردم و ارزش های خود را 

دارد؟
ســخن آخر اینکه، برگزاری این مهمانی 
در سال اول سختی ها و ناهماهنگی را برای 
شــهر و مردم ایجاد کرد، که اگرچه تا حدی 
طبیعی بود اما از مســئوالن برگــزاری این 
انتظار وجود دارد که این موارد را به حداقل 
برســانند و در برنامه های پیــش رو با تدابیر 
جدی تر و منســجم تری در خصوص نقل و 
انتقال شــرکت کنندگان و اسکان غرفه ها و 
تردد وسایل نقلیه داشته باشند تا پاسخگوی 

حضور نجیبانه مردم باشند.

پایتخت قدرت
گروه سیاسی

صبح صادق دیدارهای روز سه شنبه هفته قبل رهبر معظم انقالب 
اسالمی با رؤسای جمهور روســیه و ترکیه بیش از 
اصل برگزاری اجالس سران سه کشور در تهران و 
نیز بیش از مباحث مطرح شــده در این اجالس در 
معرض بحث و داوری قرار گرفت. این دو دیدار در 
شرایط ویژه ای که از یک سو روسیه و از سوی دیگر 
ترکیه در آن قرار دارند، برگزار شــده است و هر دو 
کشــور برای پیروزی بر شرایط پیش آمده به ایران به 
عنوان یک امکان ویژه نگاه می کنند. روابط ترکیه و 
روسیه طی یک سال گذشته و به خصوص از پس از 
شروع بحران اوکراین در بهمن ماه سال گذشته رو به 
سردی گذاشته و این در حالی است که موضوعات 
بســیاری این دو کشور را به هم پیوند می زند. دیدار 
روز سه شــنبه پوتیــن و اردوغان اولیــن دیدار دو 
رئیس جمهور پس از بحران اوکراین بود. در این میان 
ایران به عنوان کشوری که با روسیه و ترکیه روابط رو 
به رشد دارد می تواند مانع ادامه سردی روابط میان 
دو کشور دوســت خود شود و هر دو رئیس جمهور 
هم همین انتظار را از تهران داشــتند. در خصوص 
دیدارهای رهبر معظم انقالب اســالمی با پوتین و 

اردوغان نکاتی وجود دارد: 
۱- در دیدارهــای جداگانــه پوتیــن و اردوغان با 
حضرت امام خامنه ای)دامت برکاته( چهار موضوع 
مشترک وجود داشت که عبارت بودند از گسترش 
روابط اقتصادی دوجانبه، توجــه ایران به عدم وارد 
شدن آســیب به مرز با ارمنستان، تحوالت نظامی ـ 
امنیتی ســوریه و فلســطین و لزوم مقابلــه با رژیم 
صهیونیستی. چارچوب بحث رهبری در خصوص 
این موضوعات »منافع و مصالح ملی مشترک« بود. 
امروز هر سه کشور در شــرایطی قرار دارند که 
توســعه روابط اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی 
به عنوان یک اولویت مهم برایشان مطرح می باشد. 
ایران پــس از عبور از شــرایط ســخت تحریمی 
ســال های اخیر، به مدد مقاومت و ایستادگی خود 
اینک در شرایط بهتری قرار گرفته و در واقع شرایط 
خیلی سخت را پشت سر گذاشته است. در همان 
حال با توجه به قبض و بســط های تجاری ناشی از 
بحران اوکراین، ایران یک مســیر مقرون به صرفه 
تجــاری جدید برای طرف های مختلف و از جمله 
روسیه و ترکیه به حساب می آید. در این بین روسیه به 
دلیل بحران اوکراین پس از یک دهه آرامش، اینک 
وارد دوره ای از فشــارهای تحریمی متراکم اروپا و 
آمریکا شده و راه های پرمنفعت تجاری او به اروپا تا 
حدود زیادی دچار محدودیت شده است. بنابراین 
روسیه به تکاپوی جدید اقتصادی ـ تجاری احتیاج 
دارد و مرزهای جنوبی و آن دسته از کشورهای واقع 

شده در جنوب آن که به آب های آزاد دسترسی دارند، 
یک موقعیت مناسب برای آن به حساب می آیند. 

ترکیــه نیز پــس از یک دوره ثبات و پیشــرفت 
اقتصادی، تجــاری ـ ســال های 2015 تا 2005ـ 
طی پنج سال گذشــته به خاطر تغییرات پی در پی 
سیاست های منطقه ای و بین المللی این کشور و به 
خصوص درگیر شدن با بحران سوریه، در وضعیت 
عقب گرد اقتصادی و انقباض تجــاری قرار گرفته 
اســت. این در حالی اســت که مداخله غلط این 
کشــور در ســوریه، هزینه های مادی آن بابت اداره 
تروریســت های مســتقر در ادلب، اداره غذایی و 
دارویی شــهروندان ادلب، اداره حدود 3/8 میلیون 
نفر آواره ســوری که در خاک ترکیه مستقر شده اند، 
به طور دائم باال برده اســت. نوع روابط خارجی 4ـ 
5 ساله اخیر ترکیه، شکاف هایی در درون حاکمیت 
و حزب اعتدال و ترکیه را هم پدید آورده اســت و 
پیش بینی ها از نامناسب بودن موقعیت رجب طیب 
اردوغان و حزب  او در انتخابات آینده که حدود 13 
ماه دیگر برگزار می شــود، خبر می دهند. بنابراین 
اردوغان به طور طبیعی نه تنها برای بهبود شــرایط 
اقتصادی، بلکه حتی برای بهبود شرایط سیاسی خود 

به تهران چشم دوخته است. 
اردوغــان توقع دارد ایران به او در ســوریه برای 
پیشبرد استراتژی نظامی اش کمک کند و از مخالفت 
فعلی دســت بردارد. از نظر او این چیزی است که 

می توان از آن نتیجه انتخاباتی گرفت. 
2- یک موضوع مشــترک دیگــر در مباحث رهبر 
معظم انقالب اسالمی با دو رئیس جمهور، موضوع 
مرز ایران و ارمنستان بود که بعضی از سیاست ها در 
دوره بحران اخیر آذربایجان ـ ارمنستان به آن آسیب 
وارد کرده اســت. ترکیه و آذربایجان بدون توجه به 
نگرانی ها و نگرش ایران، اتصال زمینی نخجوان به 
آذربایجان را دنبال می کردنــد و این نگرانی وجود 
داشت که ارمنســتان به دلیل موقعیت ضعیفی که 
در مقابــل آذربایجــان پیدا کرده، بــه آن تن دهد و 
روســیه هم به دلیل آنکه از سیاست های ایروان در 
دوره جدید ناراضی اســت، آن را قبول کند. بر این 
اساس رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس جمهور 
روسیه تأکید کردند: »جمهوری اسالمی، سیاست ها 
و برنامه هایی را که منجر به بســته شدن مرز ایران و 
ارمنستان شــود، هرگز تحمل نخواهد کرد.« و در 
دیدار با رجب طیب اردوغان گفتند: »اگر سیاستی 
مبنی بر مســدود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود 
داشته باشــد، جمهوری اســالمی با آن مخالفت 
خواهد کرد؛ چرا که این مرز یک راه ارتباطی چند 
هزارساله اســت.« در این بین شاید لحن جدی تر 
رهبری در دیدار با پوتین، در مقایسه با لحن ایشان در 
دیدار با اردوغان بیانگر آن باشد که این روسیه است 
که می تواند مانع چنین اتفاقی بشود. کما اینکه مسکو 
همواره در درگیری های ارمنستان و آذربایجان نقش 

میانجی به عهده داشته است. 

3- یک موضوع مشــترک دیگــر در بیانات رهبر 
معظم انقالب اســالمی بحث ســوریه بود. ایشان 
دردیدار با پوتین اشــاره کردند:»یک مســئله مهم 
دیگر در موضوع سوریه، اشغال مناطق حاصلخیز 
و نفت خیز شــرق فرات به وسیله آمریکایی هاست 
کــه این قضیه باید با بیرون رانــدن آنها از آن منطقه 
عالج شود.« رهبر معظم انقالب در دیدار اردوغان 
با ایشان با اشاره به برخی نقل قول ها مبنی بر حمله 
نظامی ترکیه به شمال سوریه هم فرمودند: »این کار 
 هم به ضرر سوریه، هم به ضرر ترکیه و هم به 

ً
قطعا

خود منطقه اســت.« و »حمله نظامی در سوریه به 
نفع تروریست ها خواهد بود و البته تروریست ها نیز 

محدود به یک گروه خاص نیستند.« 
در واقع در این دو مالقات، رهبر حکیم انقالب 
دو دستور کار ایجابی و ســلبی را در بحث سوریه 
مطرح کردنــد که یکی اخراج نظامیــان آمریکا از 
شمال شرق سوریه بود و دیگری مخالفت با تهاجم 
نظامی ترکیه به سوریه ـ به نام مبارزه با تروریسم ـ بود. 
نظامیان آمریکایی  از سال 1395 و با مشخص شدن 
شکست نهایی داعش و بقیه گروه های تروریستی به 
مرور وارد سوریه شدند و پایگاه هایی را در شرق این 
کشور ایجاد کردند که هم اکنون تعداد آنها به هفت 
پایگاه می رسد و گفته می شود در این پایگاه ها حدود 
ســه هزار نیروی نظامی با تجهیــزات ویژه حضور 
دارند و به نظر می رسد دو دستور کار داشته باشند؛ 
یکی ایجاد اخالل در حل کامل پرونده امنیتی سوریه 
و دیگری پشتیبانی اطالعاتی و مخابراتی از حمالت 

هوایی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه باشد. 
در یک ســال اخیر این پایگاه ها یک دستور کار 
جدیدی هم دنبــال می کنند و آن تخریب اقتصادی 
سوریه و ایجاد مانع بر سر راه بهره برداری این کشور 
از منابع نفت و زمین های کشاورزی خود باشد. در 
واقع این دســتور کار به منزله تضمین تحریم هایی 
است که از دو سال پیش تحت عنوان تحریم قیصر 
علیه سوریه اعمال می شــود. در این مالقات، رهبر 
معظم انقالب توجه روسیه را برای کمک به حذف 
این پایگاه ها جلب کردند که والدیمیر پوتین هم بر 

آن تأکید کرد. 
رهبر معظم انقالب در مورد مداخالت نظامی 
ترکیه در سوریه، اساس استدالل رئیس جمهور این 
کشور را مورد خدشه قرار دادند و گفتند: »این حمله 
نه تنها به نفع ســوریه نیست، بلکه به نفع ترکیه هم 
نیست و نه تنها سبب مهار تروریسم نمی شود، بلکه 
آن را پرورش هم می دهد.« رهبری در این مالقات 
با بیان اینکه »این حمله به نفع منطقه هم نیست« در 
واقع به اردوغان گوشزد کردند که ایران نمی تواند در 

این حمله سکوت کند. 
یک عبارت کلیدی دیگــر این بود که رهبری به 
طور کنایی که ابالغ از تصریح بود، فرمودند: »البته 
تروریست ها نیز محدود به یک گروه خاص نیستند.« 
اردوغان در همین سفر هم تالش کرد تا از یک طرف 

مرزهای شمالی مرتبط با کردهای سوریه را ملتهب 
نشان دهد و از طرف دیگر وضع ادلب را معرفی  کند 
و حال آنکه در مرزهای شمالی، ارتش ترکیه با مردم 
کرد سوریه طرف است و با قلدری از آنان می خواهد 
خانه  و کاشــانه  خود را تا عمــق 30 کیلومتری رها 
کننــد، در صورتی کــه در ادلب تروریســت های 
چندملیتی حضور دارند و قاعــده تمامیت ارضی 
حکم می کند به کنترل دولت و ارتش سوریه درآید. 
رهبری در این مالقات فرمودند: »ایران تقسیم بندی 

ترکیه را قبول ندارد.« 
در این دیدار رهبر معظــم انقالب درباره نیات 
نظامــی ترکیه اعالم موضع کردنــد. اعالم موضع 
علنی با یک کشــور دوست در جایی امکان دارد که 
وقوع یک رویداد حتمی باشد، نه رویدادی محتمل 
کــه با تذکر بتوان جلــوی آن را گرفت. یعنی اگر با 
تذکر امکان توقف یک رویداد میسر بود، این تذکرـ 
 محرمانه و 

ً
در مواجهه با کشــور دوست ـ باید لزوما

غیررسانه ای صورت می گرفت. 
۴- یک موضوع مشترک دیگر موضوع فلسطین و 
رژیم صهیونیستی بود. رهبر معظم انقالب اسالمی 
در مالقات پوتین با ایشان، دخالت رژیم صهیونیستی 
در قضایــای منطقــه را محکــوم کــرده و مواضع 
اخیر رئیس جمهور روســیه علیه صهیونیست ها را 
تحسین برانگیز خواندند. بحث از رژیم صهیونیستی 
و فلسطین در دیدار با اردوغان پررنگ تر بود. ایشان 
به طور تلویحی ریشه اختالف پیش آمده میان ترکیه 
و ایران را اقدامات صهیونیست ها دانسته و فرمودند: 
»یکی از عوامل ایجاد اختالف و دشمنی در منطقه، 
رژیم غاصب صهیونیستی است که آمریکا نیز از آن 
پشــتیبانی می کند.« ایشان در این دیدار فلسطین را 
مسئله اول دنیای اســالم دانسته و تأکید کردند: »با 
وجود اقبال بعضی دولت ها به رژیم صهیونیســتی، 
 با این رژیم غاصب مخالف هستند.«

ً
ملت ها عمیقا

بحث فلسطین در دیدارهای خارجی رهبر معظم 
 همیشه یک محور اساسی 

ً
انقالب اسالمی، تقریبا

بوده اســت. در این دیدار رهبــری، اظهارات اخیر 
پوتین علیه دولت غاصب صهیونیســتی را تحسین 
کرده و در واقع او را به ادامه این مسیر تشویق کردند. 
در دیدار با اردوغان، رهبری بیانی انتقادی داشت و 
به روابط اخیر صهیونیست ها و دولت آنکارا اشاره 
داشــت و آن را مورد انتقاد قرار داد. رهبری به طور 
تلویحی فرمودند: »شــما با این روابط، خود را در 
مقابل ملت ترکیه و مسلمان ها قرار داده اید و فایده ای 
هــم نبرده اید.« و تأکید کردند: »این روابط ســبب 
تضعیف روابط منطقه ای ترکیــه از جمله روابط با 
ایران می شــود.« رهبری در این دیدار اردوغان را از 
یک اشــتباه برحذر داشتند و آن تحلیل غلط درباره 
منازعه فلسطینی ـ اسرائیلی بود و فرمودند: »امروز نه 
رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و نه دیگران نخواهند 
توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند 

و عاقبت کار به نفع مردم فلسطینی خواهد بود.«  

 صبح صادق ابعاد راهبردی مالقات پوتین و اردوغان با امام خامنه ای را بازنمایی می کند

سعدالله زارعی
عضو شورای

 سیاست گذاری  صبح صادق
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سیاست
۴

جهان
شماره 1۰۵6 |  دوشنبه  ۳ مرداد 14۰1

۴
راهبرد

متأسفانه، در طول چند سال اخیر برخی از کشورهای 
منطقه از طریق اطالعات غیر دقیق و اختالف افکنانه 
غرب و رژیم صهیونیستی، سیاســت تنش زایی را با 
جمهوری اسالمی  ایران در پیش گرفته اند. سیاستی که 
آمریکا از طریق آن درآمد برخی از کشــورهای منطقه 
را چپاول کرده و به ســمت نابودی پیش برده اســت. 
فروش ســالح به بهانه مقابله با ایران، حضور نظامی 
 و اطالعاتی در کشــورهای مختلــف منطقه به بهانه 
تأمین امنیت منطقه، تالش برای بسترســازی ارتباط 
کشــورهای عربی با رژیم صهیونیســتی برای نجات 
صهیونیست ها از انزوای منطقه ای و فراموشی مسئله 
فلسطین و... بخشی از اهداف پنهانی غرب در ایجاد 
اختالف بین جمهوری اســالمی ایران و کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس بوده اســت؛ اما پس از گذشت 
چهار دهه از این موضوع، برخی گزاره ها نشان می دهد 
اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیســتی نتیجه برعکس 
داده و منطقه به اهمیت همراهی با ایران در راســتای 
منافع ملی خودشان رسیده است. شکست اخیر بایدن 
در ســفر به منطقه و اختالف بین آمریکا و عربســتان 
نمونه کوچکی از تغییر وضعیت در منطقه است.  لحن 
 مثبت محمدبن سلمان، ولی عهد عربستان درباره 

ً
نسبتا

کاهش تنش ها و پیشنهاد همکاری ایران با دولت های 
خاورمیانــه عربــی و تأکید بــر راه حل سیاســی در 
بحران های سوریه و یمن حاکی از حرکت روبه جلوی 

روند عادی سازی روابط میان تهران و ریاض است.

 Bشکست سیاست های آمریکا
شکســت یا خروج آمریکا از منطقــه در مرحله اول 
به معنای موفقیت جمهوری اســالمی  ایران اســت. 
به این معنــا که با خروج آمریــکا، »دکترین ناامنی و 
اختالف افکنی« نیز در غرب آســیا کم رنگ خواهد 
شد. پس از ترور شهید سلیمانی، روند خروج آمریکا 
 این کشور به منزله 

ً
از منطقه تند شــده اســت و عمال

هژمــون برتر در معادالت منطقه نقش تعیین کننده ای 
ندارد؛ به گونه ای که آمریکا در حل بحران های منطقه، 
مانند سوریه، عراق، یمن، افغانستان و... ناکام ماند و 
شکست های سنگینی را متحمل شد. ناکامی  آمریکا 
در حل پرونده های مختلف باعث شد که جدا از بحث 
خروج این کشــور از منطقه، میزان تأثیر سیاست های 
این کشور نیز در منطقه کم رنگ شود. تمایل کشورها 
به ایجاد ارتباط اقتصادی و نظامی  با روســیه و چین، 
بــه معنای تالش برای جایگزینی کشــوری قدرتمند 
بین المللــی به جای آمریکاســت. بنابراین با در نظر 
گرفتن همه گزاره ها، می توان از شکست قطعی آمریکا 
در غرب آسیا سخن گفت که نمودهای آن به مرور خود 

را بیشتر نشان خواهد داد. 

 Bواقعیتی که در نشست جده آشکار شد
شــنبه 16 ژوئیه ســران 9 کشــور عربی به همراه جو 
بایدن، رئیس جمهور دموکرات آمریکا در شهر بندری 
جده جمع شدند تا درباره آخرین تحوالت مربوط به 
بحران انرژی و امنیت منطقه رایزنی کنند. واشنگتن بنا 
بر رویه های گذشــته خود در این نشست قصد داشت 
تا تهران را تهدید شماره یک دولت های عرب منطقه 
معرفی کند تا به این وسیله زمینه برای حضور نظامی  
در خلیج فارس، ســلطه بر شریان نفت و فروش انواع 
تسلیحات به شیخ نشــین های خلیج فارس را فراهم 
کند، اما این بار برخالف دفعات پیش کشورهای عرب 
منطقه نه تنها ایران را تهدید )غیر واقعی( نکردند؛ بلکه 
هر کدام به زبان خاص خود خواســتار بهبود روابط و 
همکاری با تهران شدند. لحن مثبت سران دولت های 
عربی نســبت به ایران نشــان دهنده مســیر صحیح 
مذاکرات بغداد برای رفع ســوء تفاهمات میان تهران 
و جهان عرب است. هفته گذشــته بشار الخصاونه، 
نخست وزیر اردن با اســتقبال از روابط سالم با تهران 
گفــت: »هیچ وقت با ایران به عنوان منبع تهدید برای 
امنیت ملی کشورمان برخورد نکردیم. روند تهدیدات 
ایران علیه کشورهای همســایه کاهش یافته و از این 
قضیه خرســندیم.« انور قرقاش، وزیر مشاور امارات 
در امور خارجه با بیان همکاری نکردن با آمریکا برای 
هدف قرار دادن ایران گفــت: »امارات در حال اعزام 
ســفیر خود به تهران است و نیاز به تنش زدایی با ایران 
وجود دارد. ما باید راه و حل هایی پیدا کنیم و همچنین 
باید از همکاری های اقتصادی در زمینه های مختلف 
بهره ببریــم.« از طرفی دیگر، مســیر گفت وگوهای 

امنیتی میان ایران با سه کشور عربی عربستان، مصر و 
اردن با میانجی گری بغداد به خوبی پیش رفته و حال به 
ایستگاه پایانی خود رسیده است. در واقع، طبق دیدگاه 
کارشناســان امنیتی و بین المللی کشورهای عربی با 
رصد میزان توانایی آمریکا در چهار دهه گذشته به این 
نتیجه رسیدند که به علت ناتوانی آمریکا و خارج شدن 
حساسیت منطقه در نگاه آمریکایی و تمرکز یافتن آنها 
بر منتطقه پاسفیک، هیچ کشــور یا ائتالف منطقه ای 
نمی توانــد در برابر ایران ایســتادگی کنــد. بر همین 
اساس، دولت های غرب آسیا به واسطه میانجی گری 
قطر، عمان و عراق به دنبال کاهش تنش ها با تهران و 
آغاز فصل جدید از تعامل و همکاری با همسایه بزرگ 

خود هستند.

 B ناتوانی و ضعف رژیم صهیونیستی
سال ها پیش حمایت تام آمریکا از رژیم صهیونیستی 
و ضعف کشــورها در منطقه، باعــث قدرت گیری و 
مانوردهی رژیم صهیونیســتی در منطقه شده بود؛ به 
گونه ای که کشــورهای عربی هم در یک محاسبه غیر 
واقعی، مسیر همراهی با رژیم صهیونیستی برای ضربه 
زدن به جمهوری اســالمی ایران و محور مقاومت را 
در پیــش گرفتند. همکاری آنها در ســوریه و عراق به 
صورت آشــکار و پنهان، حمایت مالی سعودی ها در 
طرح های ضد ایرانی محور عبری ـ غربی، بخشی از 
این راهبرد غیر واقعی بود. با موفقیت هایی که محور 
مقاومت در یک دهه اخیر به دست آورده، ضعف رژیم 
صهیونیستی بیشتر آشکار شده است.  عدنان منصور، 
وزیر خارجه پیشین لبنان در مصاحبه ای اعالم می کند: 
»در آن دوران که اســرائیل حمله می کرد و پاســخی 
دریافت نمی کرد، گذشته است و جنگ 2006 به نقطه 
عطفی در جنگ با اسرائیل تبدیل شده است. اسرائیل 
نمی تواند نتیجه هر گونه اقدام نظامی  را تضمین کند. 
عذرخواهی اسرائیل نتیجه شکست و ضعف اسرائیل 
اســت، چرا که تل آویو از پیشــرفت امور علیه خود 
هراس دارد. اســرائیل در شــرایطی نیست که بتواند 
وارد جنگ شــود و این رژیم به خوبی می داند هزینه 
وارد شــدن به هر جنگی بسیار هنگفت خواهد بود.« 
اختالف و ناتوانی رژیم صهیونیســتی در موضوعات 
داخلی، باعث تزلزل این رژیم شده و نابودی این رژیم 
را به همگان را یادآوردی کرده اســت. »تامیر پاردو« 
رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد در گفت وگو با 
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعالم کرد: 
»بزرگ ترین تهدید برای اســرائیل خود اسرائیلی ها 
هستند نه ایران یا فلسطینیان.« وی افزود: »اسرائیل از 
زمان جنگ ژوئن 1967 یک »کشور« بدون استراتژی 
بوده است و هیچ مقام اسرائیلی نمی تواند به سؤالی در 
مورد دیدگاه خود جهت ایجاد کشوری برای یهودیان 
در 30 سال آینده پاسخ دهد. سیستم خودباختگی که 
طی سال های گذشته در اسرائیل در حال انجام است یا 
افزایش یافته، بزرگ ترین تهدید برای اسرائیل به شمار 
می آید و مشــابه دوره تخریب معبد دوم در سال 516 
قبل از میالد اســت.« »یوآل دیســکین« رئیس سابق 
شــاباک نیز چندی قبل هشدار داده بود که اختالفات 
داخلی در جامعه اسرائیل در روند خطرناکی حرکت 
می کند و اسرائیل تا نسل بعدی باقی نخواهد ماند. در 
همین چارچوب به تازگی »ایهود باراک« نخست وزیر 
وقت رژیم صهیونیستی اعالم کرد، نگران است نفرین 
دهه هشتم که سایر دولت های یهودی را در برگرفته، 

گریبان گیر حکومت فعلی اسرائیل نیز بشود.

 Bشکست صلح به اصطالح آبراهام
غرب برای عمق بخشــی سیاســت ضد ایرانی در 
غرب آســیا و خــروج رژیم صهیونیســتی از انزوا، 
طــرح به اصطالح صلح ابراهــام را مطرح کرد و با 
عادی ســازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی، به 
دنبال »یکرنگ ســازی منطقه« علیه ایران بود که به 
دلیل محبوبیت نداشــتن این طرح در بین ملت ها با 
شکست دیگری روبه رو شــد.  اندیشکده واشنگتن 
با انتشار یک نظرسنجی از کاهش قابل توجه میزان 
طرفداران عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در 
کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات خبر 
داد. طبق این نظرسنجی با گذشت دو سال از امضای 
توافق عادی ســازی روابط با رژیم تل آویو، بیش از دو 
سوم اهالی کشــورهای مذکور با این توافق مخالف 
هستند. در نظرسنجی که در سال 2020 انجام شده 
بود، 47 درصــد اماراتی ها، 45 درصد بحرینی ها و 
41 درصد عربستانی ها با توافق سازش موافق بودند؛ 
اما در نظرسنجی اخیر که در ماه مارس انجام گرفته 
اســت، تنها  25 درصد بحرینی ها موافق ســازش 
هســتند  و 71 درصد مخالف هستند. در امارات نیز 
فقط 20 درصد حامی  سازش و 76 درصد مخالفند و 
در عربستان سعودی نیز 19 درصد موافق و 75 درصد 
اعالم کرده اند که مخالف عادی سازی روابط با رژیم 

اشغالگر قدس هستند.
 

 Bهندسه جدید در روابط بین الملل
ســفر رئیس جمهور روســیه به همراه رجب طیب 
اردوغان به کشــورمان در چارچوب نشست آستانه 
برای برقراری آرامش و امنیت در ســوریه، نشان داد 
که امنیت منطقه در گرو همکاری کشورهای منطقه 
تحقــق پیدا می کند. این در حالی اســت که آمریکا 
از طریق رســانه عبری ـ غربی به دنبال القاسازی این 
گزاره بــود که امنیت منطقه و جهــان بدون حضور 
آمریکا محقق نمی شود که نشست آستانه مهر باطلی 
بر این ادعای آمریکا بــود. در واقع همکاری نزدیک 
ایران با روســیه و ترکیه برای برقراری آرامش، باعث 
تغییر معادالت منطقه به نفع جمهوری اسالمی  ایران 
شــده اســت. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع 
که خاورمیانــه در دوران جدید نظم بین المللی تأثیر 
بســزایی دارد، باید گفت که کاهش تأثیر و حضور 
آمریکا در منطقه باعث شــده است که این کشور از 

کانون اصلی توجهات منطقه ای کنار گذاشته شود. 
نکته مهم نوع نگاهی اســت که روســیه و ایران 
نســبت به مقوله امنیــت و ثبات در منطقــه دارند. 
 جمهوری اسالمی  ایران که مبدع تفکر جریان 

ً
عمال

مقاومت بعد از شکل گیری انقالب اسالمی است و 
برای بازتعریف محور مقاومت تالش های بسیاری 
کرده است، کوشــش کرده تا کشورهای بیشتری را 
از مناطق مختلف دنیا وارد ادبیات سیاســی محور 
مقاومت کند، در همین راستا این جمهوری اسالمی  
ایران بود که از روســیه دعوت کرد در جنگ سوریه 
برای مقابله با گســترش تروریسم ورود کند. روسیه 
با در نظر گرفتن خطر افراط گرایی که نشئت گرفته از 

اتاق فکرهای آمریکاست، دعوت ایران را پذیرفت.
برخی از گزارش ها نشــان می دهــد، به اعتقاد 
روس هــا ایــران آخرین پایــگاه مقاومــت در برابر 
تکفیری هــا و افراط گرایی مذهبــی در منطقه غرب 
آسیااست، یعنی اگر خدای ناکرده ایران آسیب ببیند، 
روس ها و در گام بعدی چینی ها نیز از گزند پیشروی 

افراط گرایان در منطقه در امان نخواهند بود. بنابراین 
آنها همــکاری نزدیکی را برای برقــراری امنیت در 
منطقه دارد.  کارشناسان روابط بین الملل معتقدند، 
روس ها در موضوع ســوریه به کمک ایران آمدند و 
بر اساس مدلی که ایران تعریف کرده، آنچه ایران در 
حین محور مقاومت تعریف کرده عالوه بر روســیه، 
امروز شاهد هستیم کشورهای آمریکای جنوبی نیز در 
این مدار قرار گرفته و علیه استعمار فعالیت می کنند. 
پس می توان ادعا کرد ایران و روسیه جریان سازی را 
در دنیا کلید زده اند که نمونه آن را می توان به برگزاری 
رزمایشی اشاره کرد که در آینده نزدیک از سوی ایران، 
روسیه و چین و 10 کشور دیگر در آب های آمریکای 

جنوبی در ونزوئال برگزار می شود.
مهدی خرسند، کارشناس مســائل اروآسیا طی 
مصاحبه ای می گوید: »این موضوع بیانگر آن است که 
تشریک مساعی در دوران گذار نظم بین المللی بین 
قدرت ها نوظهور منطقه ای، مثل ایران و قدرت های 
نوظهور بین المللی مثل روسیه شکل گرفته است؛ به 
نحوی که این کشــورها می توانند در مقابل بی ثباتی 
و تفکــر آمریکایی ها که تــالش می کند قدرت های 
نوظهور مختلف دنیا را دچار بی ثباتی، ناامنی و ایجاد 
آشوب و در جنگ های فرسایشی درگیر کند، مقابله 

نمایند.« 

 Bایران محور اقتصادی منطقه
سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باعث 
شــده اســت که در مدت کوتاهی، میزان صادرات 
و همــکاری اقتصادی ایران با کشــورهای منطقه و 
همســایه افزایش باالی 50 درصدی داشــته باشد. 
امضای قرارداد همکاری بلندمدت ایران با روسیه و 
چین، تمدید قرارداد گازی ایران با ترکیه، همکاری 
اقتصــادی ایــران و برخی از کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس، فعال شــدن جایگاه کریدوری ایران در 
اتصال اقتصاد کشــورهای جنوب ـ شمال و غرب ـ 
شرق، باعث شده است که وضعیت منطقه از سیاست 
فشــار حداکثری به همکاری حداکثری تغییر کند. 
روزنامه »نیویورک تایمز« چندی پیش اشــاره کرده 
بود که نگاهی به توانمندی نظامی و هســته ای ایران 
و نقــش فعال تهران در حل و فصــل منازعات، این 
واقعیت را آشــکار می کند که تحریم ها و تنگناهای 
سیاسی ـ اقتصادی غرب تاکنون نه تنها کارساز نبوده 
که نتیجه عکس داده  اســت. این روزنامه تأکید کرد، 
این ســنگ اندازی ها بر ســرعت نظامی و هسته ای 
شــدن ایران کمک کرده اســت. حتی کارزار »فشار 
حداکثری« ترامــپ علیه ایران نیز به ســقوط نظام 
جمهوری اسالمی منجر نشــد و دیگر اهداف کاخ 
سفید نیز چون محدودسازی فعالیت های منطقه ای 

ایران و دستیابی به توافق ثانویه تحقق نیافتند.

 Bنکته پایانی
شکست پروژه تحریم و انزواگرایی ایران و به تازگی 
روســیه، ناتوانی آمریکا در مدیریت انرژی در داخل 
کشــور خود و جهان، خروج شــبانه از منطقه غرب 
آسیا، شــروع همکاری ایران با کشورهای همسایه 
خود و... همگی حاکی از شکست آمریکا در مقابل 
کشورهای مســتقل دنیا به ویژه ایران است. بنابراین 
گردش منطقه به ســمت ایران و ایستادگی جهان در 
مقابل زیاده خواهی آمریکا، نویدبخش روزهای بهتر 

است. 

 گردش به سمت ایران
نقشآفرینیایرانوروسیهدرنظمجدیدبینالمللی

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

 تغییر راهبرد، نتیجه شکست 

اندیشــکده های غربی بارها به مسئله نفوذ 
 ایــران در خاورمیانه و تــوان تأثیرگذاری 
جمهوری اســالمی بر معادالت منطقه ای 
پرداخته اند و بــه تاثیرگذاری  ایران اذعان و 
اعتراف کرده اند. تحوالت منطقه از جمله 
در یمن، سوریه، عراق، افغانستان و فلسطین 
و... نشــان می دهد که سیاست های محور 
عبری ـ غربی در مقابل گفتمان مقاومت در 
منطقه شکســت خورده است و پیامد های 
 این شکست یکی پس از دیگری در قالب 
موفقیت های محــور مقاومت و جمهوری 
اسالمی  ایران، خود را نشان می دهد. ناتوانی 
آمریکا در انجام تعهدات خود به کشورهای 
منطقه و نگاه  این کشور در انجام تعهدات 
خود به منافع اقتصادی اش، باعث کمرنگ 
شدن نفود سیاســی و امنیتی واشنگتن در 
منطقه شده اســت. به طوری که دیگر  این 
کشــور در منطقه به عنوان یک قدرت، نه 
تنها تمام کننده نهایی در معادالت نظامی، 
سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه باید نسبت 
به رفتار خود به قدرت های بزرگ همچون 
 ایران، روسیه و چین پاسخگو و یا هماهنگ 
با آنها نیز باشــد. نکته بعدی  این است که 
شــرکای راهبردی آمریکا نیز نتوانستند در 
سیاست های کالن منطقه ای نیز به موفقیت 
برسند. شکست عربستان و امارات در یمن، 
شکست رژیم صهیونیستی در سرزمین های 
اشــغالی و ناتوانی آنهــا در مقابل خیزش 
جدید فلسطینیان و...، همگی نوید بخش 
روزهای خوب در منطقه است. البته در این 
موضعیت محور عبری ـ غربی شکست های 
مســتقیمی را هم از  ایران خوردند. بعد از 
ترور حاج قاسم ســلیمانی، سپاه با حمله 
مستقیم به بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق، 
به ابهت پوشــالی  این کشور برای همیشه 
پایان داد و روند کاهش نفوذ آمریکا به عنوان 
یک کشــور به اصطالح پشتیبان برخی از 

کشورهای حاشیه آغاز شد.
بین المللــی  »مؤسســه  اندیشــکده 
مطالعات اســتراتژیک« انگلیس اخیرا با 
انتشار کتابی تحت عنوان »شبکه های نفوذ  
ایران در خاورمیانه« نفوذ  ایران از جنبه های 
مختلف بررسی کرده و در آخر نیز به نفوذ  
ایران در قالب نیروهای نیابتی اشاره کرده 
است. گرچه استفاده از نیروهای نیابتی یک 
لفظ تفرقه افکنانه اســت، اما  این واقعیت 
وجــود دارد که نفوذ جمهوری اســالمی 
 ایران در منطقه نه تنها نظامی نیست، بلکه 
 ایران اســالمی بر اساس نوع نگاهی که به 
صلــح و وحدت در منطقــه دارد؛ باعث 
نفوذش در بین ملت های مســلمان شده 
است. شکســت های آمریکا باعث شده 
است اکنون آمریکا به دنبال »موازنه سازی 
از راه دور« )Offshore Balancing( برای 
غرب آســیا اســت، به این معنا که ایاالت 
متحده پس از 20 ســال حضور مستقیم 
نظامی در منطقه و هزینه های وحشــتناک 
)به گفته ترامپ آمریکا بیش از هفت هزار 
میلیارد دالر در منطقه هزینه کرده است( 
اکنون زمانی کــه تهدیدات جدی تری در 
سیاســت خارجی خود یعنی مهار روسیه 
و چین وجود دارد، به دنبال این اســت که 
نظم ســازی منطقه را بــرای تأمین منافع 
خود به متحدین خود در منطقه بســپارد، 
که مهم ترین آنها رژیم صهیونیستی است. 
لذا بایدن با سفر به سرزمین های اشغالی 
و عربستان ســعودی و عادی سازی روابط 
بین این دو کشور می خواهد مطمئن شود 
که می تواند روی عربســتان ســعودی به 
عنوان متحد خود، برای بار دیگر حساب 
کند. در حالیکه تجربه تاریخی نشان داده 
این خیال خام و رویایی دست نیافتنی برای 

آمریکایی هاست.

گروه سیاسی
صبح صادق
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صلح با اوکراین  کیسینجر الظواهری زنده است هشدار 
رئیس جمهور پیشین روســیه تأکید کرد، مسکو به همه اهداف 
خود در اوکراین خواهد رســید و شرایط توافق صلح را تعیین 
خواهد کرد. »دیمیتری مدودف« رئیس جمهور پیشــین روسیه 
گفت، مســکو در اوکراین پیروز خواهد شــد و شرایط را برای 
توافق صلح آینده با کی یف تعیین خواهد کرد. به گزارش رویترز، 
مدودف که اکنون نایب رئیس شــورای امنیت روسیه است، در 
پســتی در تلگرام نوشت، روســیه به تمام اهداف خود دست 
خواهد یافت. صلح محقق خواهد شد طبق شرایط ما. والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهور روســیه همواره تأکیــد دارد که اهداف 

عملیات نظامی این کشور در اوکراین محقق خواهد شد. 

براســاس گزارشــی از »تیم پشــتیبانی تحلیلی و نظارت بر 
تحریم ها« در سازمان ملل، »ایمن الظواهری« سرکرده القاعده 
که در جریان حمالت یازده ســپتامبر معاون اســامه بن الدن 
بود، »زنده بودنش تأیید شده و آزادانه ارتباط برقرار می کند.« 
ســازمان ملل اعالم کرد، ائتالف طالبــان ـ القاعده همچنان 
قدرتمند اســت و رهبران شاخه های القاعده در شمال و شرق 
آفریقا مســئولیت نقش هایی را در سلسله مراتب جانشینی در 
گروه القاعده بر عهده گرفته اند. برخی از تحلیلگران تروریسم 
 مدعی شــدند، الظواهری ُمرده و تازه ترین مورد آن هم به 

ً
قبال

نوامبر 2020 باز می گردد. 

»هنری کیســینجر« وزیر خارجه اسبق آمریکا در گفت وگویی 
اختصاصی با »بلومبرگ« نســبت به »تقابل بی پایان« دولت 
آمریکا با چین هشدار داد. به گفته کیسینجر، دولت کنونی جو 
بایدن و دولت پیشــین دونالد ترامــپ در نوع مواجهه با چین، 
بیشــتر تحت تأثیر جنبه های سیاســت داخلی آمریکا بودند و 
در مقابله با چین بر اســاس اولویت های سیاست داخلی عمل 
می کنند و نه بر اســاس ارزیابی های واقعی. وی تالش آمریکا 
برای جلوگیری از »هژمونی چین یا هژمونی هر کشور دیگری 
در جهان« را بسیار مهم دانست، اما به دولت بایدن هشدار داد، 

این هدف چیزی نیست که با تقابل های بی پایان به دست بیاید.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

با افزایش یافتن میزان چالش هــا و درگیری های 
موجود در روابط اتحادیه اروپا و روســیه، به نظر 
می رسد غیر از تابستان داغ و همراه با آتش سوزی، 
کشورهای اروپایی زمستان بسیار سختی را نیز در 

پیش داشته باشند. 
بهای نفت خام در اروپا در سال جاری به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته؛ بــه گونه ای که از آغاز 
ســال جاری میالدی تاکنون 48/41 درصد رشد 
یافته اســت. بهای گاز طبیعی نیز از ژانویه ســال 
جاری تاکنــون بیش از 98 درصــد افزایش یافته 
است. این اتفاقات مدیران شرکت های نفتی را به 
این نتیجه رسانده که باید درباره زمستان پیش رو به 
مردم و دولت های اروپایی هشدار دهند. در همین 
راستا، مدیرعامل هلندی شرکت نفتی شل هشدار 
داده است که زمستان سختی پیش روی اروپاست. 
»بن ون بوردن« مدیرعامل شل با بیان اینکه بهای 
گاز همچنان به رشــد خــود ادامــه خواهد داد، 

می گوید: »در بدترین حالت اروپا ممکن اســت 
مجبور به جیره بندی مصرف انرژی شود.«

وی در عین حال تأکید کــرد: »اگرچه ممکن 
اســت برخی کشــورها عملکرد بهتــری در این 
خصوص داشــته باشــند، اما در نهایت همه ما با 
تشدید بســیار زیاد قیمت انرژی مواجه خواهیم 
بود.« ون بوردون مقصر اصلی وضعیت کنونی را 

وخامت روابط با روسیه دانست.
اروپــا نزدیک به 40 درصد انــرژی خود را از 
روســیه وارد می کند و در مقابــل انگلیس تنها 4 
درصد انرژی مورد نیاز خود را از مسکو می خرد. 
روسیه برای شکستن تحریم های غرب به اقدامات 
بی   سابقه   ای دست  زده است. روسیه می تواند بدون 
صادرات گاز ادامــه دهد؛ چراکه تنها 2  درصد از 
تولید ناخالص داخلی   اش به آن وابسته است. مسکو 
گمان می کند با کم کردن شــیرهای گاز می تواند 
ضربه ای بیشــتر از آنچه خود متحمل می شود به 
اروپــا وارد کند. در همین حال فاتح بیرول، رئیس 
آژانس بین المللی انرژی، در اظهاراتی جدید تأکید 
کرد اتحادیه اروپا باید در ماه های پیش رو از مصرف 
گاز خود به شــدت بکاهد تا خود را برای زمستان 
ســخت احتمالی آماده کند. به گزارش بلومبرگ، 

فاتح بیرول در سخنان خود خطاب به اتحادیه اروپا 
مراحلی را برشمرد که معتقد است این نهاد برای 
جلوگیری از بحران گاز در زمستان آینده باید به کار 

بگیرد.
او همچنین به برنامــه اتحادیه اروپا برای قطع 
کامل واردات گاز از روســیه به اروپا اشاره کرد و 
گفت، این اقدام باعث کاهش شدید ذخایر گاز در 
آستانه زمستان می شود. بیرول هشدار داد ممکن 
است اتحادیه اروپا در موقعیتی بسیار آسیب پذیر 

قرار گیرد.
بیرول ابراز نگرانی کــرد که حتی اگر اتحادیه 
اروپا تــا 90 درصد ذخایرش را هــم پر کند، در 
 متوقف 

ً
صورتی که صادرات گاز از روسیه را کامال

کند، باز هم با مشــکل شدید تأمین انرژی روبه رو 
خواهد شد. رئیس آژانس بین المللی انرژی عالوه 
بر این هشــدار داد، اگر روسیه پیش از اینکه اروپا 
ذخایرش را تأمین کند، شــیر گاز را به روی اروپا 
ببندد، بحران انرژی در این قاره شــدیدتر خواهد 

بود.
در عین حــال، گزارش ها نشــان می دهد در 
پی کاهش عرضه گاز روســیه بــه اروپا و افزایش 
چشمگیر قیمت انرژی، بدهی شرکت های اروپایی 

بیش از 50 درصد رشد داشته است.
مقامــات و رهبــران اروپایی از هــم اکنون به 
شهروندان خود اعالم کرده اند که منتظر روزهای 
سخت باشند. »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری 
فرانســه در سخنرانی روز پنج شــنبه خود در روز 
باستیل )جشــن روز ملی فرانسه( خطاب به مردم 
گفت، آماده سهمیه بندی انرژی، از جمله خاموش 
کــردن چراغ های خیابان در شــب باشــند. وی 
همچنین خواستار یک زمان برای هشیاری انرژی 
در کشور شد. همه اینها در حالی است که به نظر 
می رسد اوضاع از این هم بحرانی تر خواهد شد. 
خبرگزاری »رویترز« مدعی شــد، شرکت نفت 
دولتی گاز پروم روسیه با ارسال نامه ای به خریداران 
اروپایی خود با اشاره به یکی از بندهای قرارداد، به 
صورت تلویحی از احتمال قطع زودهنگام عرضه 
گاز خبر داده و تأکید کرده اســت دیگر ارائه آن را 

تضمین نمی کند.
شــرکت نفتی گازپروم، غول نفتی روســیه در 
اقدامی به دلیــل آنچه که تالفی تحریم های غرب 
علیه مسکو خوانده شده، به مشتریان اروپایی خود 
اعالم کرده اســت به دلیل شــرایط »فوق العاده« 

نمی تواند عرضه گاز را تضمین کند.

 کابوس 
زمستان 

نگرانی اروپایی ها از قطع گاز روسیه

 گرمای بی سابقه 

 

 

سازمان هواشناسی انگلیس طی بیانیه ای 
اعالم کرد، دمای هوا در ســاعت 12:50 
دقیقه به وقت محلی در فرودگاه »هیترو« 
لندن 40/2 درجه ثبت شد. این باالترین 
دمای اندازه گیری شده در تاریخ این کشور 
بوده است. با افزایش بی سابقه دمای هوا در 
انگلیس و خطر ابتال به بیماری های جدی 
و حتی مرگ افراد، برای اولین بار روز سه 
شنبه هفته گذشته هشدار دمای شدید هوا 
در این کشــور صادر شــد. گرم ترین روز 
انگلیس تاکنون در ســال 2019 با 38/7 
درجه ثبت شــده بود. هشــدار »قرمز« 
برای دمای شدید که تأثیر منفی بر سفر، 
خدمات بهداشــتی و آموزشی دارد تا 19 

جوالی ادامه خواهد داشت.
به تازگی گرمای شدید هوا به باندهای 
فرودگاه لوتون آسیب رساند و باعث تأخیر 

در پروازها شد.
گرمای بی ســابقه باعث شد مقامات 
بریتانیا که اغلب برای حفظ سرویس دهی 
شــبکه های اصلی حمل ونقل کشور در 
وضعیت جوی غیرمنتظــره، مانند برف 
سنگین یا بادهای شــدید آمادگی کامل 
دارند، در ایــن روز وضعیت »اضطراری 

ملی« اعالم کنند.

سالح بی فایده 

از زمــان آغــاز حمله نظامی روســیه به 
اوکراین، والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
این کشــور به دفعات خواســتار دریافت 
سالح های سنگین برای عقب زدن قوای 

مهاجم شده است. 
روزنامــه »وال اســتریت ژورنال« در 
مقاله ای در این زمینه نوشته است، ارسال 
سالح شــاید الزم باشــد؛ اما نمی تواند 
توازن نظامی بین اوکراین و روســیه را به 

نفع کی یف تغییر دهد. 
کشورهای غربی تحت هدایت آمریکا 
و اتحادیه اروپا هفته هاست مشغول ارسال 
تجهیزات و سالح به اوکراین هستند و تا 
کنون هزاران قبضه اسلحه سبک و سنگین 
به همراه میلیون ها گلوله و فشــنگ به این 
کشور فرستاده اند؛ با این حال کشورهای 
حامی اوکرایــن در مقطع ابتدایی جنگ 
از بیم واکنش روســیه و کشــیده شــدن 
جنگ بــه فــرای مرزهــای اوکراین از 
خودداری ســنگین  ســالح های   ارسال 

 می کردند. 
امــا حاال همــه کارشناســان نظامی 
معتقدند، نبرد بر ســر دونباس در شــرق 
اوکراین تنها با سالح های سنگین به دست 
می آید و متحدان اوکراین نیز رفته رفته به 
آورده اند.  رو  تسلیحات سنگین تر  ارسال 
آمریکا نیز تالش دارد سالح های بیشتری 
بــه اوکراین بفرســتد؛ امــا می داند این 
ســالح ها نمی تواند موازنه قــوا را به نفع 

اوکراین تغییر دهد. 

پیشخوان

جهان

مذاکرات بر ســر صادرات ایمــن غالت میان 
هیئت های روسیه و اوکراین که با نظارت سازمان 
ملل و میانجی گری ترکیه از هفته گذشته آغاز شد، 
در حال رسیدن به نتیجه است و مسکو و کی یف 
بر سر ســازوکارهای نظارتی صادرات غالت و 
عبور و مرور کشتی های ورودی و خروجی بنادر 

اوکراین، از جمله بندر اودسا به توافق رسیده اند.
مذاکــرات تحت نظارت ســازمان ملل و با 
میانجی گری ترکیه در حال رسیدن به نتیجه است 
و مســکو و کی یف به توافــق در مورد صادرات 
غالت از اوکراین نزدیک شده اند، هرچند هنوز به 
راه حلی مبنی بر تضمین امنیت کشتی ها و بنادر 
دست پیدا نکرده اند. براساس این توافق، دو مرکز 
کنترل یکی در استانبول و دیگری در دریای سیاه 
ایجاد می شود و روسیه هم تضمین داده است، به 

کشتی های باری حامل غالت حمله نکند.  
با این حال، هیئت اوکراینی از پیشــنهادهای 
طرف روس رضایت کامل نداشــته و خواستار 
تعهد روسیه مبنی بر حمله نکردن به بنادر اوکراین 
است. کارشناسان امیدوار هستند طرح توافق به 

زودی اجرا شــود، هرچند نبود هیچ توافقی هم 
به معنای این است که دست کم تا سه هفته دیگر 
صادرات غالت همچنــان بالتکلیف می ماند. 
ارائه نشدن غالت اوکراین به مشتریان بین المللی 
باعــث ایجــاد تــورم در قیمــت محصوالت 
کشــاورزی در بسیاری از کشــورهای دنیا شده 
است. با این حال بخش مهمی از این گفت وگوها 
در ســفر اردوغان و پوتین به تهران به ســرانجام 
رسید و به نظر می رسد با وجود اینکه چشم انداز 
روشنی از پایان یافتن بحران انرژی در اروپا وجود 
ندارد، اما می توان امید داشت محصوالت غالت 
اوکرایــن به زودی بحران تــورم را تا حد زیادی 

کاهش دهد. 
 مذاکرات بر ســر صادرات غالت از تاریخ 
13 ژوئیــه )22 تیــر( میان هیئت هــای نظامی 
روســیه، ترکیه و اوکراین و نمایندگان ســازمان 
ملل آغاز شد. به گفته »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
سازمان ملل این مذاکرات گام مهمی در جهت 
تضمین صادرات ایمن مواد غذایی از اوکراین از 

مسیر دریای سیاه است.

   تحلیل    

لحظه  شماری دنیا
غالت اوکراین آزادسازی می شوند؟

   گزارش    

سرکوب در کنگره
بازداشت ۱۷ نماینده  معترض به دیوان عالی آمریکا 

درگیری ها بر سر قانون جدید دیوان عالی آمریکا 
درباره ممنوعیت سقط جنین، این بار به بازداشت 
17 نماینــده ترقی خواه کنگــره آمریکا انجامید. 
پلیس آمریکا اعالم کرد، دست کم 17 قانون گذار 
دموکــرات از جمله ترقی خواهان برجســته ای، 
چون الکساندریا اوکاســیو ـ کورتز و ایلهان عمر 
در اعتراضات مرتبط با حقوق سقط جنین که در 
مقابل دیوان عالی در واشنگتن برگزار شده بود، 

بازداشت شدند.
پلیــس واشــنگتن در توئیتــی اعــالم کرد، 
معترضان در یکی از خیابان های نزدیک به دیوان 
عالــی ترافیک ایجاد کرده بودنــد و پیش از آنکه 
افسران  آنها را بازداشت کنند، سه هشدار دریافت 
کردند. پلیس اعالم کرد: »ما به طور کلی 35 نفر 
را به دلیل ازدحام، مانع تراشــی و ایجاد دردسر 
بازداشــت کردیم. 17 نفر از بازداشت شدگان، 
اعضای کنگره هســتند.« این درگیری ها نشــان 
از شدید شــدن اختالفات فرهنگی و اجتماعی 
در جامعه آمریکا دارد؛ زیرا نظرســنجی ها نشان 
می دهد جمهوری خواهان و دموکرات ها اختالف 

آشکاری در مســائل اجتماعی با یکدیگر دارند 
و مردم نیز بر اســاس دســته بندی های سیاسی، 
هر کدام از یک گروه حمایت کرده و در مســائل 
اجتماعی و فرهنگی مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

ایلهان عمر، قانون گــذار آمریکایی از ایالت 
مینه سوتا در توئیتی نوشت: »در حالی که در یک 
اعتراضات مدنی با تعدادی از همکارانم در مقابل 
دیوان عالی شرکت داشتم، بازداشت شدم؛ اما باز 
هم هر کار بتوانم برای هشدار دادن انجام خواهم 

داد.« 
کارولین مالونی، قانون گذار آمریکایی از ایالت 
نیویورک نیز در این رویداد بازداشــت شــد و در 
بیانیه ای گفت: »اگر زنان بر تصمیمات مربوط به 
سالمتی شان از جمله درباره باروری هیچ کنترلی 
نداشته باشــند، هیچ دموکراسی وجود نخواهد 
داشــت.« وی افــزود: »حــزب جمهوری خواه 
و افراط گرایــان جنــاح راســت که پشــت این 
تصمیم گیری قرار دارند؛ حامی حیات نیســتند، 
بلکه حامی کنترل داشتن بر جسم زنان و دختران 

هستند.«
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گروه اقتصاد
صبح صادق

عبور از گره های کور 
اقتصادی

جهان در ماه های گذشته با مسائل پیچیده  ای 
روبه رو شــده اســت. درگیری با پیامدهای 
کرونا، شروع جنگ اوکراین، افزایش قیمت 
و کمبود مواد غذایی )به ویژه کاالهای اساسی 
از جمله گنــدم، ذرت، روغن و...(، جهش 
قیمت انرژی، ســرعت گرفتن تغییرات آب 
و هوایی در جهان و گسترش خشکسالی  ها، 
از جمله چالش  های جدی هســتند که این 
روزها بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه 
کشــورهای اروپایی و آمریکا با آنها مواجه 
شده اند. در کشور ما عالوه بر مسائل فوق، 
نیز  اقتصادی  تحریم  ها و سوءمدیریت  های 
مزید بر علت بوده اســت. مشکالتی که در 
صورت بی توجهی به آنها در ماه های آینده و 
برنامه ریزی نکردن برای حل شان، می  توانند 
به گره های کور تبدیل شوند تا جایی که بانک 
جهانی در گزارشی اعالم کرده است، خطر 
بازگشــت جهان به سال1970 و بروز رکود 

اقتصادی گسترده در جهان وجود دارد.
تورم: رشــد تورم در بیشــتر کشورهای 
جهان بــه چالش اصلی اقتصــاد جهانی و 
البته کشور ما بدل شده است. عوامل اصلی 
این رشد، شیوع کرونا در سال های گذشته، 
جنگ روســیه و اوکرایــن و افزایش قیمت 
انرژی در جهان هستند. یک سوم کشورهای 
اروپایــی که در ســال های گذشــته تورم 2 
درصدی داشته اند، امسال تورم شان دورقمی 
شده و تورم آمریکا هم به 8/6 درصد رسیده 
است که یک رکورد 40 ساله در این کشور 
به شمار می آید. در این بین، بانک جهانی در 
گزارشــی پیش بینی کرده است، روند رشد 
تورم و کمبود کاالهای اساســی در بسیاری 
از کشورها ادامه داشــته باشد. در ایران هم 
ما به تبع رشد تورم جهانی و همچنین تورم 
داخلی شــاهد رشــد تورم در ماه گذشــته 
بوده ایم. اگرچه در ماه های پایانی سال1400 
و دوماه ابتدایی سال )فروردین و اردیبهشت( 
تورم به 38/7 درصد رســید و کمی کاهش 
یافت؛ ولــی در خرداد دوباره تــورم 13/2 
درصد نسبت به ماه قبل )تورم نقطه به نقطه( 

رشد داشته است.
بحران آب و تأمین مواد غذایی: سازمان 
خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو( در 
گزارش اخیر خود نســبت بــه بروز بحران 
جهانی تأمین مواد غذایی در سطح جهان و 
رشد قیمت محصوالت اساسی کشاورزی، 
از جمله غالت )گنــدم، ذرت، برنج و...( 
هشدار جدی داده است؛ چالشی که از چند 
سال پیش با افزایش خشکسالی  ها در مناطق 
مختلف جهان، از جمله آفریقا و خاورمیانه 
شروع شــد؛ ولی در سال جاری میالدی به 
دنبال شروع جنگ اوکراین )با توجه به اینکه 
روسیه و اوکراین تأمین کنندگان اصلی گندم، 
ذرت، دانه های روغنی و... بودند( به بحران 

اساسی بدل شده است.
آشــفتگی مالی نظام بانکــی: گزارش 
اخیر وزارت امــور اقتصــادی و دارایی از 
بانک  هــای دولتی در  صورت  های مالــی 
نشــان دهنده   1399 و   1398 ســال های 
زیان انباشــته گســترده این بانک هاســت. 
از آنجــا که می  دانیــم قســمت بزرگی از 
سرمایه گذاری  های جدید در کشور از طریق 
بانک  ها انجام می  شود، بنابراین سامان دادن 
به وضعیت نظام و شبکه بانکی کشور و تغییر 
ریل بانک  ها از بانک داری به جای بنگاه داری 

از موارد اداره بانک  هاست.
بی توجهــی به صــادرات: بســیاری از 
کشورها تالش کرده اند از ظرفیت صادرات 
به مثابه ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی 
کشورشــان بهــره ببرند، حال آنکــه ما در 
این مســیر نه تنها ضعیف عمل کرده ایم که 
پسرفت هم داشته ایم؛ در حالی که یکی از 
عوامل محرک و تأمین کننده رشد اقتصادی، 

افزایش صادرات کاال و خدمات است.

بازار

یادداشت 

راهکارهایی که برای قطع وابســتگی بودجــه به نفت وجود 
دارد، به اختصار به شــرح زیر است: 1ـ لزوم جداسازی درآمد 
نفت از حســاب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت 
ســرمایه گذاری مولد؛ 2ـ پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت 
به سیاست تولید داخلی؛ 3ـ ارتقای بنیان های تولید و کمک به 
تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه، به 
ویژه در بخش کشاورزی؛ 4ـ سرمایه گذاری روی نیروی انسانی 
متخصص، متعهد و عمل گرا و حمایت مستمر از پژوهش های 
کاربــردی و 5ـ تعهــد به اجــرای سیاســت های راهبردی و 
گزاره هــای برنامه ای مصوب در افق چشــم انداز و برنامه های 

میان مدت.

 پنج راهکار
منهای نفت

غول مواد غذایی ایاالت متحده، یعنی مارس )Mars( با یک 
شکایت دسته جمعی مواجه شد که ادعا می کند آب نبات های 
معروف اســکیتلز )Skittles( این شــرکت »برای مصرف 
انسان نامناســبند«؛ چرا که حاوی »ســم شناخته شده ای« 
 هستند که این شرکت در سال 2016 متعهد به حذف آن شده

 بود. 
»جنیل تیمز« در یک شکایت دسته جمعی پیشنهادی در 
دادگاه منطقه ای ایاالت متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا 
اعالم کرد، این آبنبات ها به دلیل »افزایش سطح« دی اکسید 
تیتانیوم، یک افزودنی غذایی، برای مصرف کنندگان بســیار 

مضر هستند.

 تهدید غول
شاخص

به میزان ارزشی که از کاالهای ارزشمند کاسته شده یا عمر 
کاسته شده از آنها، »اســتهالک« گفته می شود. به عبارت 
دیگر، کاالیی که بر اثر زمان کهنه شده و کارایی اش، مانند 
گذشــته نیســت یا با به روی کار آمــدن کاالهای جدیدتر 
کاالهای قدیمی تر کنار گذاشــته شده اند. همچنین روشی 
برای تخصیص هزینه خرید یا اکتســاب دارایی مشهود در 
طول عمر مفید آن است. برخی شرکت ها برای کاهش بار 
مالیات و اهداف حســابداری دارایی های خود را مستهلک 
می  کنند. این مفهوم با اهداف حسابداری، نشان می دهد از 
سمت دارایی هایی که تحت تملک یک شرکت است، چه 

مقدار درآمد عاید می شود و آیا مطابقت دارند یا خیر؟

چیست؟ استهالک   
افزوده

پس از پایان جنگ جهانی دوم با راه اندازی شــبکه 
پولی برتون وودز آمریکا که از طرفی پیروز جنگ بود 
و از طرفی هم از عمده کشورهای درگیر در جنگ 
طلبکار بود، با استفاده از سیستم پشتوانه دالر برای 
ســایر ارزها، دالر خود را پول غالب معرفی کرد. 
آمریکا با چاپ دالر بدون پشــتوانه تسلط خود را 
بر اقتصاد جهانی عینیت بخشید و با استفاده از این 
ابزار مخالفان خود را دچار نابسامانی اقتصادی کرد. 
دالر نوعی از سلطه آمریکاست که به ناحق در نظام 
اقتصادی دنیا تحمیل شده است. آمریکا با استفاده 
از مدیریت خود در بحث دالر اقتدار سیاســی را 
عملی کرده و هرکسی را که بخواهد تحریم و تعزیر 
می کند. به عبارتی آمریکا بنا دارد با سلطه ای که در 
زمینه دالر دارد، به همه اهداف خبیث و شوم خود 
دست یابد. کشورهای اروپایی برای برون رفت از 
تسلط دالر آمریکا بر اقتصاد خود اقدام به راه اندازی 
واحد پولی یورو کردند. کشــورهای بزرگ دیگر، 
مانند چین نیز با ســازوکارهای گوناگون خود را از 
زیر یوغ دالر تا حدودی خارج کرده اند. متأسفانه، 
کشورهای در حال توسعه به دلیل سهم اندک خود 
از اقتصــاد بین المللی و تجــارت جهانی هنوز در 
مقابل دالر که امروز یک ابزار سیاسی است نه یک 
واحد پولی، ضربه پذیر هستند که نمونه آن نوسانات 

اقتصاد ایران در چند سال اخیر است.

 Bمشت اول 
 دولت سیزدهم به چهره دالر

خوشــبختانه به منظور استقالل اقتصادی و اعتماد 
ملی کشــور در مقابــل دالر سیاســی و در ادامه 
سیاســت های اقتصادی دولت سیزدهم به منظور 
گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه، هفته 
گذشــته در جریان حضور رؤسای جمهور روسیه 
و ترکیــه در تهران، رایزنی هــای اقتصادی هم در 
دستور کار مســئوالن کشور قرار گرفت. در همین 
زمینه، گفتنی است، نماد معامالتی روبل در بازار 
متشــکل ارزی کشــور وارد می شــود. بر اساس 
اعالم بانک مرکزی، با اضافه شدن نماد معامالتی 
جدید و آغــاز معامالت روبل در بازار متشــکل 
ارزی، صادرکننــدگان ایرانــی از طریق بانک ها و 
صرافی های کارگزار بازار متشکل معامالت ارزی 
می توانند همانند اسکناس دالر و یورو، روبل را با 

نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند.

 B آمریکا 
ابر بدهکار جهانی

در ســال های اخیر، میزان بدهی دولت آمریکا به 
شــدت افزایش یافته است؛ به گونه ای که مقدار آن 
به رقم 20تریلیون دالر رســیده و اکنون دولت این 
کشور بزرگ ترین بدهکار جهانی است. این مبلغ 

معــادل کل تولید ناخالص داخلی این کشــور در 
یک ســال است. حدود یک سوم از این رقم متعلق 
به بانک های مرکزی کشــور های دیگر اســت که 
در میــان آنها چین با 2/ 1 تریلیــون دالر و ژاپن با 
یک تریلیون دالر بیشــترین سهم را دارند. افزایش 
حجم بدهی های دولت آمریــکا موجب نگرانی 
بسیاری از اقتصاددانان بین المللی شده است؛ چرا 
که در صورت ناتوانی دولت این کشــور در ایفای 
بدهی های خود، پیامدهای آن تأثیر شدیدی بر کل 
اقتصاد دنیا خواهد گذاشــت. نگرانی از بی ثباتی 
دالر باعث شده اســت چین و روسیه در سال های 
اخیــر خواهان ایجــاد ارز واحد جهانی ازســوی 
صندوق بین المللی پول شــوند. این اقدام تبعات 
مثبت و منفی متفاوتی بر اقتصاد کشــورها خواهد 
گذاشــت؛ اما به علت اختالفات سیاســی به نظر 
نمی رسد در آینده نزدیک اجماع بین المللی برای 

ایجاد ارز واحد جهانی امکان پذیر باشد.
به دلیل همین نگرانی هــا و به خصوص بعد 
از بحران مالی ســال 2008، در سال های اخیر 
بسیاری از کشور ها برای ایجاد رونق در تجارت 
بین المللی اقدام به بستن پیمان های پولی دوجانبه 
و چندجانبه کرده اند. پیمان تاخت پولی دوجانبه 
)Currency Swap( قــراردادی اســت که بین 
بانک مرکزی دو کشــور بــرای مبادالت تجاری 
به ارزهای ملی خود اســتفاده می شــود. در این 
حالت بازرگانان و شــرکت های دو کشور دیگر 
نیازی به استفاده از ارز کشور ثالث برای مبادالت 
تجاری بین خود ندارند. این اقدام موجب ایجاد 
ثبات ارزی برای دو طرف پیمان پولی می شــود؛ 
چراکه می تــوان از این ابزار برای تأمین نقدینگی 
در مواقع وقوع بحران ارزی و کنترل نوســان نرخ 
ارز استفاده کرد. برای نمونه، بانک مرکزی اروپا 
بعد از بحران سال 2008 به منظور جلوگیری از 
تکرار بحران ارزی اقدام به برقراری پیمان تاخت 
ارزی با فــدرال رزرو آمریکا، بانک های مرکزی 

انگلســتان، ســوئیس، کانادا و چند کشور دیگر 
از جملــه چین کرد. بانک مرکــزی چین نیز در 
سال های اخیر به منظور گسترش مبادالت تجاری 
با یوآن و جهانی سازی آن اقدام به برقراری پیمان 
پولی با بیش از 32 کشور کرده است. این پیمان ها 
منجر به استفاده هرچه بیشتر از یوآن در مبادالت 
تجاری بین المللی شده است. همچنین به تازگی 
دولت چین تصمیم گرفته است قراردادهای خرید 
نفت را با اســتفاده از ســازوکار پیمان های پولی 
بر اســاس یوآن منعقد کند. برخی از بزرگ ترین 
صادر کنندگان بازار نفت، از جمله روسیه و حتی 
عربستان از این اقدام استقبال کرده اند. پیش بینی 
می شود، در چند سال آینده 600 تا 800 میلیارد 
دالر از فروش نفت دنیا بر اساس یوآن انجام گیرد.

 Bحذف دالر 
 از مبادالت

یکــی از موضوعات مورد عالقه ایران و روســیه، 
حذف دالر از مبــادالت تجاری طرفین اســت. 
به گزارش تســنیم، دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
ریاست جمهوری روســیه در این زمینه با اشاره به 
سفر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به تهران 
گفت که روســیه و ایران به تدریج تعامل با دالر را 
کنار خواهند گذاشــت. وی افزود: »روسیه و ایران 
قادرند بــرای کاهش پیامدهای تحریم های اعمال 
شده علیه خود همکاری کنند. امیدواریم به زودی 
توافق همکاری راهبری گسترده با ایران امضا کنیم 

و در این راستا، طرحی برای تهران ارائه کردیم.«

 B رشد تجارت دو کشور 
با اجرای تفاهم نامه پولی و بانکی

رئیس  اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه هم 
درباره روابط تجاری دو کشــور اظهار داشت: »در 
سال های اخیر اعمال تحریم های بانکی بر اقتصاد 

ایران، همواره یکی از موارد مهم در محقق نشــدن 
رشــد موردنظر در حوزه تجــارت خارجی بوده 
است.« »هادی تیزهوش تابان« در گفت وگو با ایرنا 
با اشاره به توافقات پولی و بانکی در سفر اخیر رئیس 
 کل بانک مرکزی کشــورمان به مسکو، تأکید کرد: 
»در صورت اجرای صحیــح تفاهم نامه، تجارت 
میان ایران و روسیه تسهیل می شود و می توان انتظار 
داشــت که آمارهای تجاری بهبود یابد. از ســوی 
دیگر برای تحول تجارت کشور ضرورت دارد ابتدا 
تولیدات داخلی متناسب با استانداردها و الزامات 
بازار هدف تغییر یابد و از هر لحاظ )کیفی و قیمتی( 
شــرایط الزم جهت رقابت با سایر رقبای قدرتمند 

منطقه  ایجاد شود.«
وی یادآور شــد: »بر اساس آمار اعالم شده از 
سوی نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران، 
گردش مالی و تجاری بین روســیه و ایران برای 
ســال 2021 با رشد 81 و هفت دهم درصدی به 
چهار میلیارد و 35 میلیون دالر رســید.« رئیس 
 اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه درخصوص 
امضــای رئیس جمهوری روســیه بــرای تمدید 
تجارت ترجیحی با اوراســیا، خاطرنشان کرد: 
»امضای تفاهم نامه هایی از این دســت می تواند 
مســیر را برای تجارت دو کشــور هموار کند و 
اثرات مطلوبی بــر میزان مبــادالت تجاری دو 
کشور برجای گذارد، اما نیاز به تغییر نگاه به مقوله 
صادرات نیز وجود دارد تا اتفاق چشــمگیری در 

حوزه صادرات غیرنفتی رخ دهد.«

 B پیش بینی رشد ۲/۵ برابری 
تجارت ایران و روسیه 

میرهادی رهگشــای، کارشناس اقتصاد بین الملل 
در گفت  وگو با خبرگزاری فــارس، درباره تمدید 
قانون تجارت آزاد ایران و اوراســیا از سوی پوتین، 
با اشــاره به تأثیر ایران در کریدور شمال ـ جنوب و 
بخش تجارت خارجی کشــورهای آسیای میانه با 
کشورهای جنوب آسیا، اظهار کرد: »با توجه به سفر 
رئیس جمهور روسیه به ایران، می توان عزم جدی دو 
کشور به ویژه روسیه را درخصوص گسترش روابط 
تجاری مالحظه کــرد.« او تصریح کرد: »تمدید 
قانون تجــارت آزاد ایران و اوراســیا می تواند گام 
بلندی در زمینه رشد تجارت خارجی ایران با آسیای 
میانه و روسیه باشد، ایران نیز باید زیرساخت های 
ترانزیتی خود را گسترش دهد.« کارشناس اقتصاد 
بین الملل با بیان اینکه در حال حاضر تجارت ایران 
با روسیه چهار میلیارد دالر است، گفت: »در چهار 
سال آینده با توجه به عزم جدی دو طرف، این عدد 
می تواند تا 10 میلیارد دالر رشد داشته باشد.« وی 
افزود: »زیرســاخت های بنادر در شمال و جنوب 
کشور،  جاده، ریل و زیرساخت های لجستیکی و از 
این قبیل باید در کشــور فراهم باشد تا ایران بتواند 
از این فرصت به خوبی استفاده کند؛ دولت در این 

زمینه باید عزمی جدی داشته باشد.«

 مشت اول دولت سیزدهم 
به چهره دالر

محمد یاسینی
خبرنگار



آیت اللــه محمدتقــی بهجــت)ره(: آیت الله بهجــت)ره( 
می فرمودند که برای چی وقتی می آیی خانه و زن و بّچه می آیند 
دور و برتان، تازه کتاب باز می کنید و می گویید می خواهم اینها 
را مطالعه کنم؟ چون فردا می خواهم آن درس را مباحثه کنم؟ 
باید طوری برنامه ریزی کنید که وقت زن و بّچه ضایع نشــود و 
به آنها هم برســید. اهل خانواده هم حقوقی دارند. باالخره زن 
ت های حالل 

ّ
و بچه و حّتی خــود آدم نیازهایی دارد که اگر لذ

نباشد، همان عبادتش هم با نشاط نیست، درس خواندنش هم 
نشاط چندانی ندارد.

به نقل از حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی

»امر به معروف« را نباید فقط یک فرع دینی بدانیم 
و فکر کنیم جایگاه آن در حد دیگر فروعات دینی 
است. اگر امربه معروف و نهی ازمنکر را فقط یک 
فرع دینی و »امامت« را یک اصل دینی بدانیم، 
نمی توانیم درک کنیم که گاهی اصل فدای فرع 
شــده و امام حسین)ع( کشــته امربه معروف و 
، خود امام حسین)ع( 

ً
نهی ازمنکر باشــد. اوال

در وصّیت شان به محمدبن حنفیه، هدف اصلی 
قیام و نهضت عاشورا را »اصالح امور اّمت که 
ل شده بود و امر به معروف و نهی از 

ّ
به فساد مبد

َرْجت 
َ

ما خ منکر« اعالم کردند و فرمودند: »ِاَنّ
ی الله 

ّ
د  صل ی ُمَحَمّ

ّ
ه َجد َمّ

ُ
 فی ا

ِ
ِب ااِلْصالح

َ
ل

َ
ِلط

ْنهی 
َ
َمْعُروِف َو ا

ْ
ْن آَمَر ِبال

َ
 ا

ُ
رید

ُ
م ا

ّ
علیه و آله وســل

ِر...«. شاید در منطوق این بیان شریف 
َ
ُمْنک

ْ
َعِن ال

نیامده باشد، شهید امربه معروف اما وقتی سیر 
حرکت امام)ع( را بررسی می کنیم، می فهمیم 
امام حسین)ع( خود را فدا کرد تا یک فرع دینی 
که می تواند اصول دین را احیا کند، زنده شود و 
 امام)ع( در 

ً
مردم به  سمت آن حرکت کنند. ثانیا

خطبه منا با امربه معروف و نهی ازمنکر خواص 
را دو سال قبل از واقعه عاشورا مورد خطاب قرار 

می دهند و پس از آن به اهمیت این فریضه الهی 
اشاره می فرمایند.

امام حسین)ع( یک  سال قبل از مرگ معاویه 
و حدود دو ســال قبل از عاشــورا در »منا« به 
یاران خود امر فرمود همه کســانی را که امسال 
از اصحاب پیامبــر)ص( که معروف به صالح 
و عبادت  بوده و بــه حج آمده اند، نزد من جمع 
کنید. در پی این دعــوت بیش از هفتصد نفرـ 
که بیشــتر آنان از تابعین و حدود دویســت نفر 
از اصحــاب پیامبر)ص( بودنــدـ در خیمه آن 
حضرت گرد آمدند. امام)ع( در میان آنان برای 
ایراد خطبه برخاست و پس از حمد و ثنای الهی 
فرمود: »اما بعد، این شخص طغیانگر)معاویه( 
درباره ما و شــیعیان ما اعمالی را روا داشت که 
دیدید و فهمیدید و شــاهد بودید. می خواهم 
مطلبی را از شــما بپرسم، اگر راست گفتم مرا 
تصدیق کنیــد و اگر دروغ گفتــم مرا تکذیب 
کنید. ]و بی تفاوت نمانید.[« امام حســین)ع( 
در مورد امامت و والیت و جانشــینی حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( سؤاالت متعددی پرسیدند و 
همه جمع حاضر آن را تصدیق کردند. ســپس 
امام حسین)ع( ضرورت امربه معروف را شرح 
دادند و ایــن فریضه الهی را تبییــن فرمودند. 
امام)ع( از مردم می خواهد با توجه به دستورات 
دین به این فریضه عمل کنند. پس آنها را متوجه 
آیه 44 سوره مائده فرمودند که می فرماید: »ما 

تورات را نازل کردیم در حالی که در آن، هدایت 
و نور بود؛ و پیامبران، کــه در برابر فرمان خدا 
تسلیم بودند، با آن برای یهود حکم می کردند؛ 
و )همچنین( علما و دانشــمندان به این کتاب 
که به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند، داوری 
می نمودند. بنابرایــن، )به خاطر داوری بر طبق 
آیات الهی( از مردم نهراسید! و از من بترسید! و 
آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید! پس آنها که 
به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند، 

کافرند.« 
حضــرت اباعبدالله)ع( ضــرورت جامعه 
الهی را عمل به دســتورات اســالمی می دانند 
و از مــردم می  خواهند از ترس خداوند و بدون 
ترس از مردم )که معاویــه و والیان منصوب او 
هم جزئش هســتند( عمل به دستورات دین را 
بخواهنــد. به عبارتی می فرماینــد ای مردم، از 
کسانی که ضداســالمی عمل می کنند نترسید 
و آنهــا را امربه معروف و نهی ازمنکر کنید. امام 
حسین)ع( در این خطبه می فرمایند: »خدا از امر 
به معروف و نهی از منکر به عنوان تکلیف واجبی 
از خود، آغاز کرده است، زیرا می دانسته که اگر 
این فرضیه ادا شود و برپا گردد، همه فرایض ـ از 
آسان و دشوارـ برپا شوند، چه آنکه امربه معروف 
و نهی ازمنکر دعوت به اسالم است...« امام)ع( 
قوام اصول دین را عمل به یک فرع دینی دانستند 
که وقتی تعطیل شود، اصول دین تعطیل می شود 

یا با ظاهر اسالمی و باطن شرک عرضه می شود. 
حضرت سیدالشهدا)ع( در ادامه خطبه علما و 
بزرگان آن زمان را ســرزنش فرموده که چرا در 
مقابل ظلم سکوت می کنید. ایشان می فرمایند: 
»... می بینید که پیمان رســول خدا)ص( خوار 
و ناچیز شــده... در خور مســئولیت خود کار 
نمی کنید و به کسانی که در آن راه تالش می کنند، 
وقعی نمی نهید و خود به چاپلوسی و سازش با 
ظالمان آســوده اید...« امام حسین)ع( دو سال 
قبل از قیام و شهادت شان به طور صریح به مردم 
می فهمانند که با ترک یک فرع دینی و سکوت 
در مقابل ظالم، یک اصل دینــی را که »امام« 
باشد، به مقتل می فرستید. این در حالی بود که 
هیچ یک از افراد حاضر در خیمه اباعبدالله)ع( 
به دستور امام)ع( عمل نکرده و این عمل نکردن 
ســبب می شود مســلمانان دچار بالیی عظیم 
شوند و سلســله اتفاقات غیرالهی و غیرانسانی 
رخ بدهد. ترک امربه معروف مســلمانان را در 
تاریکی و جهل قرار می داد که برای نجات شان 
یک امام معصوم الزم می بیند خون قلب خود را 
فدا کند تا آنها را نجات دهد. اینجاست که باید 
بگوییم امام حسین)ع( کشته ترک امربه معروف 
و نهی ازمنکر است. خطاب امام حسین)ع( البته 
در طول تاریخ نقشه راه آزادگی و آزادگان است 
و عمل به دستورات ایشان در هر زمان و مکانی 

نجات بخش انسان های متدین و الهی است.

چرا امام حسین)ع( را کشته امربه معروف خطاب می کنند؟
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

روایــت داریــم در خانه کمــک نمی کند، مگر 
کسی که صدیق یا نبی باشد؛ یعنی متکبر نباشد؛ 
یعنی مثــل بعضی ها در خانه دیکتاتور نیســت. 
همیشــه دســتور می دهند. اول شخصیت عالم، 
پیامبر)ص( در خانــه کار می کردند. پیامبر)ص( 
ما لباس و کفش شــان را وصله می زدند. گوسفند 
می دوشیدند. جارو می زدند. یک  روز پیامبر)ص( 
به خانه حضــرت زهرا)س( آمدنــد؛ دیدند که 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( مشــغول کار هستند؛ 
عدس پاک می کننــد. فرمودند: »از طرف خدای 
خــود می گوییم، اگــر مردی در خانــه کار کند، 
خداوند به اندازه یک  سال عبادت که روزها 
روزه و شب ها به عبادت ایستاده است، 
ثواب می دهد. به عدد هر موی که 
در بدنش اســت، خداوند یک 
شــهر در بهشــت برایش بنا 
روایت  خیلی   ». می کند... 
مفصلــی اســت. یــک 
من  می گفت:  خانمی 

یک  روز سفره را بعد از غذا جمع نکردم. تا غروب 
عارشان می شــد که ســفره را جمع کنند. بیاییم 
خودمان را بشکنیم. ال اله اال الله، یعنی شکستن 

خود. گفت:
مادر بت ها، بت نفس شماست 

 ز آن که آن بت، مار و این بت اژدهاست
حاج آقا دوالبی می فرمودنــد: »بچه ها وقتی 
بازی می کنند، می گویند: بشــکن بشــکن، من 
نمی شــکنم... باید خودت را بشــکنی. آخر هم 
می شــکنند«؛ یعنی »موتوا قبل أن تموتوا«، یعنی 
خودت رو بشــکن و طاقچــه باال نــذار. ما اگر 
خودمان را یک سر و گردن از دیگران پایین بدانیم، 
همه مشکالت ما حل می شود. ما اشتباهات مان 
را همیشــه می خواهیم گردن دیگــران بیندازیم. 
همیشــه می خواهیم رد گم کنیم تا نفهمند که ما 
 می بینی قاتل از 

ً
این خــراب کاری را کردیم. مثال

مادر و زن و بچه های مرده، بیشــتر شــلوغ کاری 
می کند... پشت ماشینی نوشته بود: »اگر من یکی 
خوب بشــم، چقدر خوب می شــود.« ما همش 

می خواهیم دیگران را آدم کنیم. از خودمان غافل 
هستیم. پدر سیگار می کشد، به بچه می گوید: اگر 
سیگار بکشی چشمت را در می آورم... همه باید 
به خودشــان بگویند: »من یکی اگر خوب بشوم، 
ْم 

ُ
ْیک

َ
ذیَن آَمُنوا َعل

َّ
َها ال یُّ

َ
چقدر خوب می شود.« »یا أ

ْم«؛ ای مؤمنان هوای خودتان را داشــته 
ُ
َســک

ُ
ْنف

َ
أ

باشــید. هی به چپ و راست و همه عالم بد نگو. 
خودت را درســت کن. ما همش از دیگران انتقاد 
می کنیم... حاج آقا دوالبی می فرمود: »اگر شــما 
برید جلوی آیینه ببینی که صورت شما زغالی شده 
اســت؛ ما اگر صد سال هم دستمال بگیریم آیینه 
را پاک کنیم صورت مان پاک نمی شــود.« ما باید 
صورت مان را پاک کنیم. اگر پاک کردیم، تصویر 
آیینه هم صورتش پاک می شود. برای نمونه، وقتی 
دیدی خانومت اخالقش خوب نیســت؛ اگر تو 
صورت خودت را دستمال بکشی، یعنی تو خودت 

خوش اخالق باشی، او هم خوب می شود.
آیینه  گر شکل تو بنمود راست 

 خود شکن، آیینه شکستن خطاست

خوش اخالقی در خانواده
   منبر    

خانواده حقوق 
سلوک

قانون و حکم شرعی 
راهنما

حجت االسالم محمدجواد ارسطا: قانون مساوی با حکم ثابت 
شــرعی نیســت. قانون می تواند مبین یک حکم ثابت شــرعی 
باشد... در کنار اینها، موادی داریم که ناظر به حکم ثابت شرعی 
نیســت... کشوری که می خواهد بر اساس موازین اسالمی اداره 
 حکم ثابت نیست؛ بلکه 

ً
شود، نیازمند قانون است، قانون الزاما

احکام متغیر شرعی نیز در زمره قانون قرار می گیرد. اکنون به سؤال 
اصلی بحث می رســیم که در وضع قانون در چارچوب موازین 
اســالمی در یک حکومت اسالمی، با توجه به فتاوای مختلف، 
فتوای کدام فقیه باید معیار وضع قانون باشــد. نمی توانیم بدون 

وجود قانون و فقط بر اساس فتاوی کشور اسالمی را اداره کنیم. 

خمس با اجازه
احکام

گفتاری از  حجت االسالم حبیب الله فرحزاد به مناسبت سوم مرداد ماه، روز خانواده

پرسش:

 بعضی از اشــخاص از طــرف خود قبض آب و برق ســادات را 

پرداخت می کنند، آیا احتساب آن از خمس جایز است یا خیر؟ 

پاسخ:

 آنچه تاکنون به قصد سهم ســادات پرداخته اند، مورد قبول 

 است؛ ولی برای موارد بعدی، قبل از پرداخت، الزم است اجازه

 بگیرند.

اجوبة االستفتائات، س ۱0۱3

 حجاب مقابله
 با برهنگی است؟

»و باید روســری خود را بر گردن خویش 
]فــرو[ اندازنــد و زیورهای شــان را جز 
برای شوهران شــان یا پدران شان یا پدران 
شوهران شــان یا پسران شــان یا پســران 
شوهران شــان یا برادران شــان یا پســران 
برادران شان یا پسران خواهران شان یا زنان 
]همکیش[ خود یا کنیزان شان یا خدمتکاران 
مــرد که ]از زن[ بی نیازند یا کودکانی که بر 
عورت های زنان وقوف حاصل نکرده اند، 

آشکار نکنند... .«)نور/ 31(
از  قانــون حجــاب اســالمی  اصل 
آنجایی کــه از ضروریات و بدیهیات دین 
مبین اســالم اســت، به هیــچ وجه قابل 
مخدوش  شــدن و تردید پذیری نیست؛ 
زیرا مســئله حجاب از مواردی است که 
هم قرآن مجید بر آن تصریح کرده اســت 
و هم روایات بسیاری بر وجوب آن گواهی 
می دهند؛ از همین رو فقیهان شیعه و سنی 

باالتفاق بر وجوب آن فتوا داده اند.
برای  درباره وجوب حجاب اسالمی 
خانم ها، در قرآن کریم دو آیه صریح وجود 
دارد؛ نخســت در ســوره نور که از واژه 
ِرْبَن 

ْ
َیض

ْ
ُمر« استفاده شــده است: »َو ل

ُ
»خ

«؛ و روسری های  ُمِرِهنَّ َعلی ُجُیوِبِهنَّ
ُ

ِبخ
خود را بر سینه خود افکنند )تا گردن و سینه 
با آن پوشانده شود( و آیه 59 سوره احزاب 
که از واژه »جلباب« یاد شــده است؛ »یا 
 َو ِنســاِء 

َ
 َو َبناِتک
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همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: 
جلباب ها ]روســری های بلند[خود را بر 
خویش فروافکنند، ایــن کار برای اینکه 
شناخته شــوند و مورد آزار قرار نگیرند، 

بهتر است.
ُمــر« جمع »ِخمــار« و به معنای 

ُ
»خ

روسری و سرپوش است و »جیوب« نیز 
از واژه »جیب« به معنای قلب و ســینه و 
گریبان اســت. خداوند در این آیه پوشش 
بانوان را به دو شــکل گسترش می دهد: 
پوشیدگی سر و گردن و دیگری پوشاندن 

زینت ها. 
عالمــه طبرســی در کتاب تفســیر 
مجمع البیان خود می گوید: »زنان مدینه، 
اطراف روسری های خود را به پشت سر 
می انداختند و ســینه و گردن و گوش های 
آنان آشــکار می شد و بر اســاس این آیه، 
موظف شــدند اطراف روســری خود را 
به گریبان ها بیندازنــد؛ تا این مواضع نیز 

پوشیده باشد.«
در روایتی پیامبر اسالم)ص( به اسماء 
می فرماید: »اســماء! وقتی زن بالغ شد، 
شایسته نیست که )در برابر نامحرم( جز 

صورت و دست هایش دیده شود.«
حال شاید برخی مدعی شوند حجاب 
به معنای مقابله با برهنگی اســت؛ چرا 
که در هیــچ کجای قرآن از پوشــش مو 
سخنی به میان نیامده است. نادرستی این 
سخن، آشکار است؛ زیرا عالوه بر گفتار 
بزرگان و مفسران دین و نیز شأن نزول آیه، 
این واقعیت تردیدناپذیر اســت که زنان 
مسلمان حّتی قبل از نزول این آیه موهای 
خود را می پوشاندند و آشکار بودن گردن 
و گوش و زیر گلوی شــان، تنها مشکل به 
شــمار می آمد. از طرفی هم اشاره آیه به 
روسری خود شاهد بزرگی است که مسئله 
و صورت مسئله بیان شده را به کلی ذبح 

می کند.
همچنیــن در ابتدایی تریــن صورت 
ممکن باید از آنها پرســید: آیا روســری 
جــز آنچه بر ســر می افکننــد و موها را 

می پوشانند، معنایی دارد؟
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دین

آیه

سید محمد میرصانعی
کارشناس علوم دینی
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 نگاهی به اهمیت رشدجمعیت
 در پیشرفت و توسعه  

جهان
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 توطئه دستکاری 
در آمار جمعیتی

به صدا در آمدن بحران جمعیتی در کشورمان و 
حرکت سن جمعیت به سمت کهنسالی سبب 
شده اســت قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت در کشــورمان به منزله یک »فوریت« 
در نظر گرفته شود. همه وزارت خانه ها، ارگان ها 
و نهادهای کشــور در »محور حمایتی« از این 
موضوع قرار دارند. بحرانی که به اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان، نقــش آن در امنیت، اقتصاد، 
فرهنگ و سیاســت به مراتب بیشــتر از سایر 
مقوله ها، تأثیرگذار اســت. بررســی وضعیت 
رشــد و توســعه جمعیتی در هفتاد سال اخیر 
نشــان می دهد، میانگین ســنی ایران از 18 به 
33 ســالگی در 1400 رسیده است. طبق آمار 
در ســال 1345 میانگین سنی کشور در حدود 
18/6 سال بوده اســت و از این زمان به بعد تا 
ســال 1375 همچنان زیر 20 سال باقی ماند. 
در سال 1380 میانه سنی پس از سه دهه به 20 
سال می رسد و از این سال به بعد روند افزایشی 
خود را طی می کند و سال 1400 به حدود 33 
سال رسید. پیش بینی می شود در سال 1430 به 

رقمی در حدود 47 سال می رسد. 
از این  رو قانون حمایت از جوانی جمعیت به 
اندازه ای مهم است که جدا از توجه به آمارهایی 
که زنگ هشدار را به صدا درآورده است، توجه 
به دیدگاه در این زمینه حساســیت جمعیتی را 
صد چندان می کند. برژینسکی، مشاور امنیت 
ملی کارتر چند سال پیش گفته است: »از فکر 
حمله پیش دستانه علیه تأسیسات هسته ای ایران 
دوری کنید و گفت وگوها با تهران را حفظ کنید، 
چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در 
ایران به نفع نظام کنونی نیست.« اگرچه ادعای 
حمله به تأسیسات هسته ای دروغی بیش نبود و 
هیچگاه عملی نخواهد شد؛ اما به نظر می رسد 
دشمن نیز از طرق مختلف به دنبال دست کاری 
در آمارهای جمعیتی و زاد و ولد در کشورمان 
است. بدون شک، مؤلفه جمعیت تأثیر بسزایی 
در قدرت ملی دارد و بــه نوعی جمعیت زیاد 
تولیدکننده قدرت برای کشور به شمار می آید. 
در واقع، اگر کشوری جمعیت جوان و پویایی 
داشته باشد، مؤلفه ای مهم در رشد اقتصادی و 
حتی زیربنای آن را در اختیار دارد. به همین دلیل 
بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته نظیر 
آلمان، ژاپن، آمریکا و هلند با وجود اســتفاده 
بهینــه از نیروی کار همچنــان به دنبال افزایش 
فرزنــدآوری و جوانی جمعیت هســتند؛ چرا 
که به  خوبی می داننــد پیری جمعیت موجب 
تضعیف اقتصادی آنان خواهد شــد. بنابراین 
کوتاهی در این زمینه از طرف هیچ کس پذیرفته 
نیست که اگر این کوتاهی عمدی باشد، بدون 
شــک خیانت به کشــور و امنیت کشورمان به 
شمار می آید. البته گاهی در برخی جاها نسبت 
به اجــرای قانون جوانی جمعیت کوتاهی های 
صــورت می گیرد که برخــی بانک ها در رأس 
این نافرمانی قرار دارند. رفت وآمدهایی که در 
بانک ها نسبت به وام ازدواج و سایر تسهیالت 
فرزندآوری صورت می گیرد، یکی از مصادیق 
مورد اشــاره اســت. انتظــار مــی رود، روند 
اصالحی این موضوع با قدرت بیشتری تداوم 
یابد و اجازه برخورد ســلیقه ای نیز به شعبات 

بانک ها داده نشود. 

   پیش درآمد    

اکبر معصومی 
دبیر گروه پرونده

ســا ل های ســال اســت که رهبر معظم انقالب، 
پژوهشــگران و کارشناسان جمعیت شناسی کشور 
در خصــوص رونــد خطرنــاک فرزنــدآوری در 
کشــور هشــدار می دهند؛ امری که امروز به یکی 
از اســتراتژیک ترین مباحث در کل دنیا مبدل شده 
اســت. فرزندان امروز نیروی کار، تفکر، اقتصاد و 
سیاست سا ل های آینده هستند؛ نیروهایی که چرخ 
تولید و اقتصاد را خواهند چرخاند، سیاســت را در 
عرصه داخلی و بین الملل هدایــت کرده و در یک 
کالم کشــور را اداره خواهند کرد. کشورهای غربی 
خیلی پیشتر به مسئله مهم و راهبردی جمعیت واقف 
شدند؛ بنابراین برای بقا و ماندگاری نسل های شان به 
سیاست های تشــویقی دست زدند؛ در حالی که در 
همان سا ل ها در ایران سیاست های خانمان برانداز 
کنترل جمعیت اجرا می شــد و شــعارهایی نقل و 
نبات بود که هدفی جز مقطوع النســلی برای ایران 
اسالمی نداشت. سا ل هایی که برای گرفتن شناسنامه 
بچه ســوم مشکالت بســیاری وجود داشت و حق 
اوالد تنها بــه دو فرزند تعلق می گرفت و حتی بیمه 

کردن بچه سوم دردسرهای بسیاری داشت.

 Bخبری در راه است؟   
امــا چرا؟ چــرا در همان ســا ل هایی که ایــران با 
سیاســت های تخریبی و مقطوع النسلی دیکته شده 
غربی ها در حال تیشــه زدن به آینده خود بود، غرب 
سیاست های تشــویقی برای فرزندآوری به مردم و 
مســئوالنش دیکته می کرد؟ مگر چه اتفاقی در راه 
بود؟خبر این بود که جمعیت ایران اسالمی  با سرعتی 
طبیعی در حال رشد بود و فرزندآوری روند طبیعی 
خود را طی می کرد و به ازای هر زن شش فرزند وجود 
داشــت و این وحشت غربی ها را از آینده دو چندان 
می کرد. ایران کــه خود آینده حیات غرب را تهدید 

می کرد، با رشدی طبیعی پیش می رفت؛ اما غربی ها 
به سبب مشکالت معیشتی، اقتصادی و اجتماعی به 
سوی انحطاط و کاهش فرزندآوری و افزایش روابط 
خارج از خانواده می رفتند.این بود که سیاست های 
جمعیتی در ایران با دیکته غربی ها کنترلی، تنبیهی 
و بــرای کاهش جمعیت بود و در غرب تشــویقی، 
افزایشــی و در جهت حفظ خانــواده بود . همزمان 
شوهای نمایشی غرب برای خانواده های غربی به راه 
افتاد. حاال فضای رسانه ای غرب پر از سلبریتی های 
خانواده دوســت بود که هر یک چندین فرزند ریز و 
درشت داشتند؛ اما رســانه های ایرانی فرزند کمتر 

زندگی بهتر را تبلیغ می کردند.

 Bدوان دوان تا سالمندی 
حاال جمعیت ایران با نابخردی مسئوالن با سرعتی 
عجیب به سوی ســالمندی و کهنســالی می رود. 
جمعیت جوانی که روزگاری مورد توجه و وحشت 
کشورهایی بود که برای نابودی ایران و ایرانی دندان 
تیز کرده بودند. کاهــش نیروی مولد، یعنی کاهش 
تــوان کار و تولید در یک کشــور و کاهش تولید به 
کاهش سرمایه و تهی شــدن آن سرزمین از عوامل 
اســتقالل منجر می شود و شــاید همین مهم است 
که کشورهای متخاصم نســبت به ایران را واداشته 
تا مدت های مدیدی نســبت به رســیدن به کاهش 
جمعیت در ایران برنامه ریزی های پر هزینه ای انجام 
دهند و کاهش جمعیت برای ما و افزایش جمعیت 
برای خودشــان را در دســتور کار قرار دهند.رهبر 
معظم انقالب بارها و بارها نسبت به سیاست های 
جمعیتی در کشور و نرخ رو به زوال جمعیت هشدار 
داده اند؛ اما تاکنون مســئوالن بــه عمق فاجعه پی 
نبرده بودند و آنچنان ســرگرم مسائل دیگر بودند که 
جمعیت عمال به حاشیه رانده شده بود؛ در حالی که 
باید به مبحث جمعیت در کنار دیگر مسائل مهم و 
اساســی، همچون معیشت و اقتصاد توجه می شد؛ 
همانند همان اتفاقی که ســا ل ها پیــش در پی نفوذ 

فرهنگی دشــمن برای کاهش جمعیت در کشــور 
انجام شد. 

 Bدیگر جوان نیستیم
حاال کشــور ما که روزگاری با عنوان جوان در دنیا 
شــناخته می شد، جوان نیســت؛ بلکه به میانسالی 
رسیده اســت و قریب الوقوع است که به سالمندی 
و کهنســالی برسد، آن هم کهنسالی که به رسیدگی 
و نگهــداری نیاز دارد؛ اما آیا آن روز جمعیت جوان 
به حدی خواهد بود که برای نگهداری از سالمندان 
در کنار اداره کشور و تولید و اقتصاد نگرانی نداشته 
باشیم. به گفته پژوهشگران حوزه جمعیت در ایران 
طی پنج سال گذشته سریع ترین روند کاهش نسبت 
جوانی جمعیت در ایران اتفاق افتاده است؛ این امر 
به معنای این است که نسبت تعداد جوانان به شدت 
کاهش پیدا کرده است و امروز میانگین سنی کشور 
حدود 34 سال است؛ متأســفانه امروز نمی توانیم 
ایرانی را که ایراِن جواِن سربلند نامیده می شد،ا یران 
جوان بنامیم. کشــور ما در حال حاضر یک کشور 
میانسال است که با سرعت زیادی به سوی سالمندی 
جمعیت در حرکت اســت؛ لذا امــروز با چالش و 
بحرانی روبه رو هستیم که آن را ابر بحران جمعیت 
می نامیم و همه ســاختار های کشور را دچار آسیب 

خواهد کرد.

 Bسراشیبی جمعیتی 
مطابق با آنچه آمارها به ما می گوید امروز 10 درصد از 
جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و برآورد 
دو برابر شدن جمعیت سالمند کشور تا سال 1420 
بسیار تکان دهنده است. در ســا ل های اول انقالب، 
نرخ رشد جمعیت  کشــور حدود سه درصد بود؛ به 
این معنا که جمعیت ساالنه حدود سه درصد نسبت 
به سال قبل افزایش می یافت.اما از اواخر دهه 60 از 
این درصد کاسته شد و این رقم در ابتدای ورود به دهه 
80 به حدود 1/5 درصد رسید و در سال 1398 رشد 
جمعیت کشور برای اولین بار به کمتر از یک درصد 

رسید. میزان رشد جمعیت در سال 1399 به 6 دهم 
درصد رسید که حکایت خطرناک افول جمعیتی را 
روایت می کند.بر اســاس آمارهای رسمی،  در سال 
1398 در کشور 170 هزار نوزاد کمتر از سال 1397 
به دنیا آمده و در سال 1399 هم نسبت به 1398، 80 
هزار نوزاد کمتر متولد شده است. اما خطرناک تر آنکه 
نسبت سالمندی و سالخوردگی جمعیت در 20 سال 
آینده به حدود دو برابر می رسد؛ ایران از سال 1395 
بیشتر به سمت سالمندی رفته و برآورد می شود که تا 
سال 1430 سالخورده و پیر شــود. در سال 1335، 
میانه سنی جمعیت 20/2 سال بوده و در سال 1395، 
میانه ســنی حدود 30 سال محاســبه  شده است که 
نشــان می دهد جمعیت ایران حدود 10 سال پیرتر 
شده اســت. مطابق با نظرات کارشناسان، حد بهینه 
جمعیت ســالمند بین 6 تا 7 درصد جمعیت کشور 
است؛ بنابراین، اگر نسبت جمعیت سالمند کشوری 
بیش  از حِد مطلوب باشد، کشور گرفتار آسیب های 
جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاســی خواهد شد. 
همانطور که شواهد حاکی است مؤلفه های ساختار 
جمعیتی کشــور در حال تغییر است، روند پیر شدن 
جمعیت ایران آغاز شده است و به عبارتی در حال از 
دست دادن جوانِی جمعیت هستیم.داده های جدید 
سازمان ملل نشــان می دهد، میان کشور هایی مانند 
ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا و کره جنوبی که به سمت 
سالمندی جمعیت حرکت می کنند، ایران ششمین 
کشوری اســت که به مرحله فوق سالمندی جمعیت 
خواهد رسید، اما نکته تأمل برانگیز اینکه ایران کنار 
کره جنوبی دارای کمترین فاصله زمانی تا رســیدن 
به مرحله فوق ســالمندی است. این آمارها در حالی 
روایت می شود که غربی ها در حال جذب نخبگان و 
نیروی جوان و کارآمد ما هستند؛ یعنی کشور را برای 
روزگار سالمندی آماده می کنند تا خودشان کارآمد و 
ایران اســالمی  بدون نیروی کارآمد دچار مشکالت 

عدیده ای شود.

مسئولیت دولت
سیاستهایتشویقیدرکنارسیاستهایبازدارنده

زرین موسوی 
خبرنگار

این روزها مبحث جمعیت، یکی از پرچالش ترین 
مباحث در دنیا به شمار می رود؛ تا جایی که برخی 
تحلیلگران آن را موضوعی ژئوپلتیکی و راهبردی 
در قدرت و اقتدار ملی یک جامعه می دانند و برخی 
آن را ثروت واقعی هر کشــور و یکی از اصلی ترین 
مؤلفه های قدرت دولت  ها و راهبرد دفاعی، عنوان 

می کنند.

 Bابزار نابودی ملت ها
نگاهی بــه جمعیــت کشــورهای دنیا بیانگــر این 
مطلب اســت که جمعیت می تواند بــا برنامه ریزی و 
سیاست گذاری درســت به یکی از مؤلفه های رشد و 
توسعه اقتصادی منجر شود. چنانچه به باور برخی از 
پژوهشگران این حوزه، جمعیت زیاد، اعتماد به نفس 
در داخــل و ترس و احترام در خارج را به همراه دارد؛ 
پس می تواند توجه دشــمنان را بــرای تبلیغات ضد 
فرزندآوری و اینکه افزایش جمعیت منجر به تخریب 
محیط زیست و... می شود، به همراه داشته باشد. بدین 
معنا که می توان ملتی را بدون به کارگیری سالح خاصی 
تنها از طریق نهادینه کردن فرهنگ ضد جمعیتی و سوق 

دادن آن ملت به ســمت کاهش فرزندآوری، از پای در 
آورد. متأســفانه این روزها ایران اسالمی هم با بحران 
کاهش جمعیت و سالمندی قریب الوقوع روبه رو شده، 
که این امر در تاریخ کشور بی سابقه است و می تواند بر 
قدرت ملی کشــور آثار منفی بگذارد. چنانچه ژاپن به 
عنوان یکی از ابرقدرت های اقتصادی تراز اول دنیا، با 
به کارگیری راهبرد جایگزینی تکنولوژی به جای نیروی 
انسانی و سیاســت گذاری نادرست کاهش جمعیتی 
امروز با مشکل شدید کاهش نیروی انسانی مواجه شده 
است. برای بررسی بیشتر این مؤلفه، باید گذری بر آمار 
جمعیت کشورهای مختلف دنیا و نقش این جمعیت بر 

قدرت ملی، اقتصادی و نظامی آنها داشته باشیم.

 Bآمارهای جمعیتی از چین تا ایران
باید عنوان کرد در میان قاره های مختلف، اروپا دارای 
کم ترین میزان رشد بوده است. جمعیت اروپا با رشد 
منفی 0/2 درصدی در حال کاهش اســت. در حال 
حاضر با توجه به داده های جدول باال، جمعیت اروپا 
11/5 درصــد از جمعیت جهان را در بر می گیرد. در 
حالیکــه چین و هند به تنهایــی 35 درصد جمعیت 
زمین را به خود اختصاص داده اند، آمریکا با جمعیتی 

نزدیک به340 میلیون نفر در رتبه سوم دنیا بوده و 4/2 
جمعیت دنیا را دارد و ایران در میان این کشــورها با 
جمعیــت 85 میلیون نفــری، تنهــا 1/07 درصد از 
جمعیت دنیا را داشــته و در رتبــه هفدهم قرار دارد. 
نقش جمعیت در شــکل گیری قدرت چین و هند به 
عنوان غول هــای جمعیت دنیا همــواره مورد توجه 

تحلیلگران بوده است.

 Bراهبرد دفاعی ملت ها
باید اذعان داشــت تأثیر جمعیــت در قدرت ملی به 
اندازه ای اســت که حتی با افزایش نقش عواملی نظیر 
پیشرفت  های فناوری در تولید ثروت و قدرت کشورها، 
توانســته اهمیت خود را حفظ کنــد. لذا جمعیت از 
دیدگاه استراتژیست ها به خودی خود، یکی از عناصر 
اصلی قدرت دولت هاســت و یک عنصر کلیدی در 
دفاع و راهبرد دفاعی محسوب می شود.  آمریکا یکی از 
کشورهایی بوده که در قرن هجدهم جمعیت محدودی 
داشــته، ولی در طول دو قرن اخیر تبدیل به جمعیتی 
بزرگ شده که تعداد آن از مجموع چند کشور اروپایی 
هم بیشتر است. بنابراین گفته می شود این کشور یکی از 

مؤلفه های قدرت را دارد.

 Bمنبع اقتدار
در گذشــته وقتی قدرت کشــورها با نیروی نظامی و 
پیاده نظام آنها ســنجیده می شده است، کشوری موفق 
بوده و می توانسته بر کشور دیگر برتری یابد که سرباز 
بیشتری داشــته باشــد. در مباحث نظامی، جمعیت 
یکی از مســائل مهم بوده و معادل سرباز در نظر گرفته 
می شده است.  تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که 
جمعیت تحصیلکرده و آگاه موجب افزایش مشارکت 
عمومی می شود و از طریق راه های مدنی و مشارکت 
در رای گیری و با دوراندیشی، به صورت دموکراتیک بر 

آینده کشور اثر می گذارند. 

 Bاقتصاد پویا
از طرفــی چیــن و هند بــا بهره گیری از همیــن ابزار 
ثروت یعنــی جمعیت و نیروی انســانی امروز یکی از 
ابرقدرت های اقتصادی دنیا است و تجربیات کشورهایی 
که در مسیر کاهش جمعیت و جایگزینی تکنولوژی گام 
برداشته و راهبردهای ضد جمعیتی داشتند که بیانگر این 
مهم است: جمعیتی که با برنامه ریزی و سیاست گذاری 
درست مسئوالن و تصمیم گیران آن همراه باشد می تواند 

نمادی از قدرت و اقتدار ملی شود.

 نماد قدرت ملی
نگاهیبهبخشیازآثارمثبتجمعیتدردنیایامروز

درصد از جمعیت جهان جمعیت کشور

17/63 درصد ١٬۴۰6٬۴۴۲٬۴۹۸   چین

17/53 درصد ١٬3۹۰٬36۲٬۰۲3   هند

۴/۲ درصد ٣33٬3۲6٬٠۲۴   آمریکا

3/۴7 درصد ٢77٬۰16٬67۸   اندونزی

3 درصد ٢۲6٬١6۰٬۲53   پاکستان

۲/77 درصد ٢١٩٬۴6٣٬٨6٢   نیجریه

۲/6۹ درصد ٢١٣٬5١٠٬۴٩٢   برزیل

۲/۰7 درصد ١6۴٬٠٩٨٬٨١٨   بنگالدش

1/۸ درصد ١۴٢٬٣٢٠٬٧٩٠   روسیه

1/6۴ درصد ١٣٠٬٢٠٧٬٣٧١   مکزیک

درصد از جمعیت جهان جمعیت کشور

1/5۸ درصد ١٢5٬٣٠٠٬٠٠٠   ژاپن

1/۴۹ درصد ١١٧٬٨٧6٬٠٠٠   اتیوپی

1/3۹ درصد ١١٠٬٠٠٩٬٩٨٩   فیلیپین

1/۲۹ درصد ١٠٢٬٢6۴٬۴١١   مصر

1/۲3 درصد ٩٧٬5٨٠٬٠٠٠   ویتنام

1/1۸ درصد ۹۲,37۸,۰۰۰   کنگو

1/۰7 درصد ۸۴,۸73,3۴6   ایران

1/۰3 درصد ۸۴،۸7۲،۹۹6   ترکیه

1/۰3 درصد ۸3،1۹۰،556   آلمان

۰/۸۴ درصد 67,۸۸6,۰۰۴   بریتانیا
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جمعیت و افزایش نسل یکی از راهبردی ترین 
مباحــث در عصر حاضر اســت؛ موضوعی 
که بسیاری از کشــورها برای دستیابی به نرخ 
معقولی از آن سیاســت های تشویقی بسیاری 
بــه کار می بندند تا بتوانند آینــده ملیتی خود 
را تضمیــن کــرده و نیــروی کار فعالی برای 
آینده ای نه چندان دور داشته باشند؛ اما ایران 
بی تدبیری هایی  درگیر  اسالمی  سال هاســت 
اســت که امروز نرخ باروری را به ۱/2 به ازای 
هر زن تقلیل داده اســت. در همین زمینه پای 
صحبت های دکتر فرشته روح افزار، پژوهشگر 
حوزه زنان و خانواده نشسته ایم. این مصاحبه 

را پیش رو دارید.

 BBBB چرا وضعیت جمعیت کشور امروز 
به اینجا رسیده است؟ سیاست فرزند 
کمتر زندگی بهتر از کجا آمده است و 
چرا مسئوالن تدبیر الزم در این زمینه را 

نسنجیده اند؟ 
سیاست »فرزند کمتر، زندگی بهتر« قبل از انقالب 
و از سال 1330 کلید خورد. در واقع، با این سیاست 
از همان ابتدا به دنبال کاهش جمعیت ایران بودند 
 جریان های سیاسی بسیاری در پشت پرده 

ً
و قطعا

بود. متوسط جمعیت فرزندان خانوار ایرانی باالی 
شش نفر بود که در اوایل انقالب به دلیل افزایش 
مهاجرت به ایران از کشــورهایی، مانند عراق و 
افغانستان مقداری افزایش جمعیت داشتیم.  نرخ 
رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد حدود 6/1 بود که با 
سیاست کاهش جمعیت که مسئوالن آن موقع هم 
به شدت پشت این سیاست ایستادند، رو به کاهش 
رفت. از جمله کارهایی که برای کاهش جمعیت 
انجام می شد عمل توبکتومی  روی خانم هایی بود 
که باردار می شدند بدون اینکه خودشان در جریان 
باشند)گزارش های آن هم موجود است.( یا درباره 
عمل وازکتومی  می گفتند که قابل بازگشت است؛ 
در حالی که چنین نبود و بعدها پزشــکان متعهد 
گفتند که چنین چیزی صحت ندارد. ما بزرگ ترین 
مرکــز وازکتومی ایران را در ارومیه داشــتیم و در 
روستاها و خانه های بهداشت وسایل پیشگیری به 
صورت رایگان بین مردم توزیع می شد که در نتیجه 
این اقدامات با کاهش جمعیت روبه رو شدیم.  در 
سال 1372 نرخ رشد جمعیت کشورمان از 6/1 به 
2/1 رسید؛ یعنی به ازای هر دو نفر زن و شوهر دو 
تا بچه و این یعنی جمیعت با ثبات می ماند و رشد 
نمی کند. در همان زمان هم قانون تنظیم خانواده 
در مجلس نوشــته شد واین سیر کاهش جمعیت 
ادامه یافت و این یعنی به  اندازه همان دو نفر هم ما 

جایگزینی نداریم. هر چند قانون جوانی جمعیت 
نوشته شده و قدم های مؤثری برداشته شده است؛ 
ولی این طرح هم کافی نیســت و بحث جمعیت 
قانونی پیش نمی رود و حتما باید کار فرهنگی هم 

بشود.

 BBBB گفته می شود پنجره جمعیتی کشور  
تا چند سال آینده بسته می شود و راه 

جبران دیگری هم وجود ندارد؟
بله، اینکه عنوان می شود کشور به سمت سالمندی 
می رود و پنجره جمعیتی بسته می شود، به همین 
دلیل اســت؛ البته عوامل دیگری هم وجود دارد، 
 سن ازدواج باال رفته و میزان و شانس باروری 

ً
اوال

در ازدواج هم با باال رفتن ســن کمتر می شــود. 
یکسری دروغ هایی هم در سایت who نوشته شده 
بود که زنان ایرانی تا 45 سالگی می توانند باردار 
شــوند، در همین کشــورمان هم برخی پزشکان 
غیرمتعهــد در مراکز بهداشــت به زنــان اعالم 
می کردند که شما تا 30 سالگی بیشتر نمی توانید 
باردار شوید که یک حرف بی پایه و اساس است.  
از طرفی جمعیت با کاهش نسل جوان به سمت 
سالمندی می رود و افراد مسن هم به نگهداری و 
مراقبت و بودجه نیاز دارند، اگر همین روال ادامه 
پیدا کند و ما به دریچه سالمندی برسیم و جوانان 
کم شوند؛ چه کسانی کشــور را اداره کنند و چه 
کسانی از این سالمندان مراقبت کنند؟ هر چقدر 
سطح این پنجره جمعیتی پایین تر بیاید و ازدواج 
کمتر و فرزندآوری کمتر شــود، پنجره جمعیتی 
زودتر بســته می شود. این هشــدارها همه به این 
دلیل اســت که در جریان خطــر نیفتیم؛ چراکه 
پیش بینی هایی که برای ایران شده، خیلی خطرناک 
اســت و سازمان ملل جمعیت بسیار پایینی برای 

ایران در چند سال آینده عنوان کرده است.

 BBBB چــرا برخــی نســبت بــه افزایش   
جمعیت واکنش هــای منفی دارند و 
سیاســت های تشــویقی را به سخره 
می گیرند؟ آیا این رویکرد تنها مختص 

ایران است؟
ما ایــن همه اســتعداد و نخبه داریــم، چرا باید 
کشورمان به سمت ضعف برود؟ کاهش جمعیت 
در حوزه مسائل اقتصادی پتانسیل خیلی پر اهمیتی 
است. موضوع افزایش جمعیت فقط رویکرد ایران 
نیســت؛ اما طوری بحث می شــود که انگار این 
رویکرد فقط مختص به ایران است؛ در حالی که 
اکنون رویکرد همه  جهان بحث افزایش جمعیت 
اســت. چنانچه االن متوسط نرخ رشد جمعیت 
در سرزمین فلسطین اشــغالی و صهیونیست ها 
هفــت فرزند اســت. چالــش افزایش جمعیت 
اکنون در همه دنیا جزء دغدغه های مهم اســت و 
سیاست های تشویقی بســیاری در همه جا اجرا 

می شود. 

 BBBB سقط جنین یکی از معضالتی است   
که اکنون برخی والدین هم به بهانه های 

مشکالت معیشتی و اقتصادی به آن 
متمایل شــده اند، ارزیابی شما از این 

امر چیست؟ 
ما به جز اینکه مشــکل نرخ رشد جمعیت داریم، 
باید مراقبت کنیم که در دامن مافیاهای این موضوع 
نیفتیم؛ بحث ســقط جنین یکی از این موارد است 
تا جایی که روزانه آمــاری 350 هزار تا 500 هزار 
مورد هم برای سقط جنین گزارش شده است. بعد 
مهم  دیگر این اســت که ما تا 10، 15 سال گذشته 
غربالگری به این شــکل را نداشتیم، مادران دچار 
استرس نمی شدند و میزان معلولیت مان در جامعه 
به آن میزان نبوده است. بعد از اینکه دیدند آن قانون 
تنظیم خانواده به آن شــکل نمی تواند اجرا شــود، 
جامعه را به سمت غربالگری سوق دادند. اصال در 
دنیا اجازه نمی دهند که یک خانم 22 ساله غربالگری 
کند مگر اینکه مورد حاد باشد؛ یعنی فرزند معلول 
از قبل داشته باشد یا ژنتیکی مشکل داشته باشد. اما 
در کشــور ما نزدیک به 90 درصد زنان باردارمان 
غربالگری می شــوند که هیچ کجای دنیا این آمار 
را نداریم. بحث غربالگری غیرکارشناســی است 
که حال به دلیل تجهیزات قدیمی یا غیرمتخصص 
بودن ممکن است گاهی تشخیص اشتباه داده شود 
و همچنین بحث سقط های غیرقانونی که به وفور در 

جامعه دیده می شود.

 BBBB یکــی از موارد مهــم در خصوص   
این  فرزنــدآوری  و  کاهش جمعیت 
است که خانواده ها به ویژه زوج های 
جوان به سمت زرق و برق و تجمالت 
می روند؛ نظر شــما چیســت؟ چه 
عواملی ســبب نگرانی خانواده ها از 

فرزندآوری می شود؟
بله، یک تهاجم فرهنگی گسترده  در مورد این بحث 
فرزندآوری وجود دارد و خانواده ها هنوز فرزندشان 
به دنیا نیامده، نگران اتاق و تجهیزات کودک شان 
هســتند. همچنین هزینه های گزاف و بی خودی 
 لزومی  نــدارد و همین 

ً
انجام می شــود که اصال

ســبب نگرانی های بیجا در بیشــتر مادران باردار 
می شــود. یکی از مسائل مضر دیگر مشاوره هایی 
اســت که به خانواده ها داده می شــود که مثال پنج 
ســال اول بچه دار نشوید، یعنی چه؟ متوسط سن 
ازدواج دختران ما االن 24 یا 25 ســال اســت؛ 
پنج ســال هم بچه دار نشود، می شــود 30 سال؛ 
این چه حرفی اســت؟ چرا پنج سال اول بچه دار 
نشــود؟ می گویند اینها طــالق می گیرند، ما باید 
فکری به حال پیشگیری از طالق در جامعه بکنیم. 
تجمل گرایی، چشم و هم چشمی و تحقیر از جمله 
مســائل دیگر در کاهش تمایل به فرزندآوری در 
کشور اســت. ما با هجمه های فرهنگی بسیاری 
مواجهیم؛ بــرای نمونه، تاریخ تولد فرزندشــان 
2/2 باشــد یا 3/3 و مادران را مجبور می کنند که 
سزارین کنند و هیچ کس هم از مضرات سزارین 
نمی گوید. چندســال پیش مــا 80 درصد زایمان 

سزارین داشتیم و آمریکا 20 درصد. یکی از موارد 
دیگری که ســبب نگرانی مادران باردار می شود؛ 
همین بحث غربالگری هاست. در این زمینه هم ما 
با یک هجمه روبه رو هستیم؛ در گذشته هر خانواده 
هفت یا هشت بچه به دنیا می آورد و هیچ مشکلی 
هم نداشــت، من نمی گویم ما غربالگری نداشته 
باشیم؛ در برخی موارد نیاز هم هست، ولی در چه 
سنی؟ خانمی  اگر در سن باال باردار می شود، باید 
غربالگری شــود؛ ولی در سنین پایین آنچنان نیاز 
نیست. اینها حرف های من نیست، آمار است و در 
وزارت بهداشت بر سر آن بحث می شود، ما برای 
اینکه یک بچه سندروم داون پیدا کنیم، داریم 20 
تا بچه سالم را سقط می کنیم. این اتفاق همینجا و 
در ایران می افتد.  حاال فرض کنید که به یک مادر 
بگویند بچه تو معلولیــت دارد، در بارداری بعدی 
اصال وارد نمی شــود و طول می کشد تا این تنش 
از وجود این مادر خارج شــود. بچه های سندروم 
داون اینطور نیســت که نتوانند زندگی کنند؛ بلکه 
ازدواج می کنند و بعضا بچه های سالمی  هم به دنیا 
می آورند. باید در مورد این مســائل بحث شده و 
مانور داده شود برای همین طرح جوانی جمعیت 
که می خواهد اجرا شــود چقدر جاها کارشکنی 
می شود؛ ولی چون مجلس پشت طرح است هرجا 
 مجلس پیگیری 

ً
که کارشــکنی می شود و... حتما

می کند. اگر بخواهیم به همین منوال ادامه بدهیم، 
در آینده جمعیت خیلی کمی  خواهیم داشــت که 
اگر آنها هم بیشترشان سالمند باشند، همین منابع 
کشــور خودمان را نمی توانیم حفــظ کنیم. رهبر 
معظم انقالب به اینکه ما خیلی منابع نابی داریم، 
اشاره کرده اند و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، 
اصال معلوم نیست کشورمان همین شکل خودش 
را داشــته باشــد. مردم با فرهنگی داریم که اکثرا 
فرزندان نخبه ای دارند. هوش و استعداد و توانایی 
و تاریخ و فرهنگ و... ایران را به نابودی می کشانیم 
و این بچه ها را در فرآیند سقط جنین از بین می بریم 
یــا ذهن پدر و مادر را آنقــدر آلوده کردیم که بچه 
می خواهی چه کار؟ بچه باقیات و صالحات است، 
ثمره زندگی پدر و مادر است، بچه می تواند نشاط 
به خانه بیاورد. کســانی کــه دارند با طرح جوانی 
جمعیــت مخالفت می کنند و در بحث ســقط و 
غربالگری فعالیت می کنند، واقعا به نوعی عملکرد 
منافقانه از خودشان نشان می دهند. من از پزشکان 
متعهد و اخالق مدارمان خواهش می کنم وارد این 
موضوعات بشوند و جلوی این هجمه ها را بگیرند 
و ان شــاءالله یک آینده جوان و با نشاط و به همین 
نســبت هم زبده و خبره برای کشور ایران ببینیم. 
کشورهای سوئد، سوئیس، دانمارک و... همگی 
مشوق های وحشتناکی برای فرزندآوری دارند، به 
اینها توجه کنیم؛ چرا که مسائل خیلی مهمی  است، 
اما ما بی تفاوت از کنارشان عبور می کنیم. ما باید 
از این ظرفیت هایی که در اختیارمان است، استفاده 

کنیم و از سیاست های غلط عبور کنیم.

وشن با  ایران جوان   آینده ر
گذریبرکاهشجمعیتازتحدیدنسلتاسقطجنیندرگفتوگوباپژوهشگرحوزهزنان

ملیحه زرین پور
خبرنگار

 موتور محرک پیشرفت را 
روشن نگه داریم

ایران اسالمی  اکنون شــاهد آمارهای تأسف باری در 
حوزه جمعیت اســت؛ از کاهش آمار فرزندآوری تا 
افزایش آمار تعداد سالمندان و حرکت کشور به سوی 
کهنســالی، همه مواردی اســت تا موضوع جمعیت 
را به امری مورد توجه تبدیل کنــد؛ اما این امر مهم و 
مورد توجه نه تنها برای ایران اســالمی؛  بلکه همه دنیا 
از ســوی دولت قبل با بی مهری شدیدی مواجه بود و 
هر چند دولت ســیزدهم برای اجرای سیاســت های 
ابالغــی رهبر معظم انقالب در حوزه جمعیت تالش 
بسیاری برای تصویب و اجرای طرح جوانی جمعیت 
داشت؛ اما نمی توان بی مهری دولت قبل به این مهم را 
کنار گذاشت. در همین زمینه با الله افتخاری، نماینده 
اسبق مجلس شورای اسالمی گفت وگویی داشته ایم که 

در ادامه می خوانید. 

 BBBB خانم افتخاری چــرا جمعیت از موضوعات 
مورد توجه در کشور است و چرا دولت تدبیر 
و امید با بی تدبیری نســبت به آن سبب عقب 
ماندن کشــور در موضوع آمارهــای جبران 

جمعیتی شد؟
جمعیت داســتانی طوالنی دارد و بحث ســر این اســت 
که مدت های مدیدی برای کنترل آن با سیاســت هایی که 
پیشــینه ای نامشخص دارد، تالش شــده است و جمعیت 
به دلیل برخی مشــکالت همچون معیشــتی، اقتصادی 
و فرهنگی به مقدار بســیاری کاهش یافــت و این کاهش 
آســیب های بسیاری برای کشــور در پی داشت؛ از جمله 
اینکه جمعیت به سرعت به سوی پیری می رود و جمعیت 
پیر مشکالت و مصائب بسیاری دارد؛ هزینه بردار می شود 
و نیروی جوان و مولد کاهش می یابد و نمی توان نیروی کار 
از دیگر کشورها وارد کرد؛ بنابراین با توجه به سیاست های 
ابالغی رهبری در خصوص جمعیت و لزوم توجه به آن در 
مجلس نهم طرحی تهیه کردیم؛ اما با توجه به دیدگاه های 
منفی در خصوص جمعیت این طرح به تصویب نرســید؛ 
البته با توجه به تأکیدات رهبرمعظم انقالب و تالش دولت و 
نمایندگان در مجلس اخیر این طرح تصویب و قانون شد و 

دولت هم برای اجرای آن همت کرد.

 BBBB چرا این طرح با وجود اهمیت بسیار از سوی  
دولت قبل با بی توجهی بســیاری همراه بود؟ 
طرحی که به دلیل سالخورده شدن جمعیت در 
بیشتر کشورها توجه ویژه ای به آن وجود دارد!

ببینید علت شــاید باور نداشتن این مسئله مهم و شاید هم 
به نوعی کســب رضایت آن ور آبی ها بوده است و شاید به 
عمق مسئله پی نبرده بودند و همسویی دولت و مجلس در 
این مسئله مهم در بی توجهی بیشتر به آن کمک کرده است 
و همه اینها سبب تأخیر نسبت به توجه به جمعیت و شاید 
هم تخریب و کارشکنی نسبت به تصویب قانون مهم جوانی 

جمعیت شده بود.

 BBBB علــت اصلــی ایــن امــر، یعنــی اجرای  
سیاســت های کاهش جمعیتی در کشور چه 
بود؟ آیا کنترل جمعیــت و بی توجهی به بازه 
مورد اجرای آن بود یا نقشــه و هدفی از پیش 
تعیین شــده از ســوی دشــمن برای کاهش 

جمعیت بود؟
شــاید به دلیل اطالعات غلطی که داده شــده بود و درک 
نکــردن عمق فاجعه، فرصتی که بــا افزایش جمعیت دهه 
60 به دســت آمد و شــاید هم باور نداشتن برخی افراد به 
تحقق وعده های الهی که به ازای هر نیروی انسانی اگر منابع 
درســت برنامه ریزی و تدبیر شود، منابع و برکات آن هم از 
سوی خدا تأمین می شود. همه این موارد در کنار هم منجر به 
کاهش جمعیت در آن سال ها تا امروز شد. اگر زمین درست 
بهره برداری شود و استفاده از منابع با برنامه ریزی نادرست 
همراه باشد، حتی جمعیت کم هم می تواند زمین را تخریب 
و نابود کنــد و ربطی به جمعیت ندارد. وقتــی زباله ها در 
طبیعت ریخته می شــود و جمع آوری و مدیریت نمی شود، 
کوه هایی که گیاهانــش جمع آوری می شــود و جایگزین 
نمی شود و جنگل هایی که برای چوب و ویالسازی تخریب 
می شود و فرآیندی طوالنی برای جایگزینی دارد، تخریب 
زمین ها و مصرف نادرســت آنها، استفاده از سوخت های 
نامناسب و افزایش آالینده ها و آلودگی هوا و مسائلی از این 
قبیل. وقتی انســان درست با طبیعت رفتار نکند، جمعیت 
 اندک هم می تواند منجر به تخریب آن شــود؛ اما جمعیت 
زیاد با برنامه ریزی دقیق همانطور که در آیات قرآن هم آمده 

می تواند سبب آبادانی زمین شود.

 BBBBکاهش جمعیت چه آسیب هایی در بر دارد؟ 
مشــکالت و آسیب های بســیاری می تواند در پی کاهش 
جمعیت ایجاد شــود؛ از جمله آسیبی  که به کانون خانواده 
می زند و فرزندانی بدون خواهر و برادر یا عمه و عمو خواهد 
شــد. خانواده هایی که فرزندی ندارند و بی پشــتوانه شدن 
جوانان، افسردگی ها، نبود پشتوانه قومی  و فامیلی و نداشتن 
تجربه دوستی اجتماعی و... با کاهش نیروی جوان و افزایش 
سالخوردگان ســبب کاهش نیروی کار و عدم فرزندآوری 
می شود و صنایع و تولید داخلی با مشکالت بسیاری مواجه 

می شود.

اللهافتخاری
درگفتوگوباصبحصادقمطرحکرد

فاطمه علوی
خبرنگار
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ترفند بنی صدر

 برای رفع چالش قوه مجریه با قوه مقننه در 
تعیین نخست وزیر قرار شد که رئیس جمهور 
و رئیس مجلس هــر دو جداگانه دو نفر را 
برای نخست وزیری پیشنهاد بدهند.  مجلس 
در یــک جمع بندی در جلســه ای با حزب 
جمهوری اســالمی جالل الدین فارسی را 
معرفی کرد؛ اما بنی صدر با ترفندی تصمیم 
گرفته بود که مجلس را در برابر خود تسلیم 
کنــد و آن، اینکه از فردی منســوب به امام 
خمینی)ره( استفاده کند؛ لذا مرحوم حاج 
ســیداحمدآقا خمینی، فرزند امام را برای 
تصدی مقام نخست وزیری پیشنهاد کرد تا 
آنها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. 
متن نامه بنی صدر به امام خمینی)ره( به این 

شرح است:
»حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، 
رهبر انقالب اســالمی ایــران،  به عرض 
می رساند در این اوضاع و احوال و با توجه به 
اینکه جامعه ما جامعه جوانی است و هیجان 
مثبــت کار برای قرار دادن کشــور در خط 
تولید و فعالیت، جنبه معنوی و هیجان آفرین 
را جنبه اصلی می گرداند، حجت االسالم 
حــاج احمــد آقا یکــی از مناســب ترین 
نخســت وزیری  تصدی  برای  اشــخاص 
است،  در صورتی که موافقت فرمایید، عین 

صواب است.«
در پاسخ امام راحل با هوشیاری خاص 
و بدون اندکی تأملی این ترفند سیاســی را 
رد کردند؛ چون اگر ایشــان نخست وزیری 
فرزندانــش را می پذیرفتنــد، مجلس نیز 
چاره ای جز پذیرفتن نظر ایشــان نداشت. 
در این صورت مجلس که یکی از سه رکن 
اصلی نظام جمهوری اســالمی به شــمار 
می آمد، از انجــام وظیفه خود باز می ماند، 
 همچنین این عمل می توانست بدعتی برای 
آینده باشــد،  از ســوی دیگر باعث می شد 
که بنی صدر و جناح طرفدار وی بیشــترین 
بهره سیاسی را از آن قضیه ببرند. بنابراین، 
امام خمینــی)ره( توطئه بنی صدر را خنثی 
کردند و نوشتند: »بســمه تعالی،  بنا ندارم 
اشخاص منسوب به من متصدی این امور 
شــوند. احمد خدمتگزار ملت است و در 
این مرحله بــا آزادی بهتر می تواند خدمت 
کند.« قبل از مطرح شــدن ایــن دو گزینه، 
حزب جمهوری اســالمی جلســه ای در 
تاریخ 30 تیر ماه 1359 تشکیل داده بود و 
درباره محمد غرضی، محمدعلی رجایی و 
مصطفی میرسلیم نیز برای نخست وزیری 
در  و  بودنــد  کــرده  بحــث  پیشــنهادی 
روزنامه های جمهوری اســالمی و انقالب 
اسالمی هم درج شده بود، اما بنی صدر در 
یادداشت های روزنامه اش در تاریخ 31 تیر 
ماه 1359 می نویسد که با اعضای شورای 
سابق انقالب دیدار و چندین ساعت درباره 
تشکیل دولت بحث کردیم و به آنها گفتم: 
»رئیس جهموری نمی تواند دولتی را که با او 
هماهنگی ندارد،  تأیید کند، ناچار باید نظر 
خود را راجع به این دولت روشــن بکند تا 
یک امیدی،  یک احتمال دیگری هم متصور 
باشد برای مردم،  بنابراین من چنانکه در آن 
نامه نوشته بودم و بارها گفته بودم آماده ام اگر 
گروهی هم متصور باشد برای مردم، بنابراین 
من چنانکه در آن نامه نوشــته بودم و بارها 
گفته بودم آماده ام اگر گروهی داوطلب است 
دولت را تشکیل بدهد و مسئولیت اوضاع را 
به عهده بگیرد،  موافقت کنم؛ اما مسئولیت 
آن دولت را نمی پذیرم،  مدتی گفت وگو شد. 
فهرســتی هم تهیه کرده بودند که من گفتم 
بسیاری از این فهرست را صالح نمی دانم. با 
این حال اگر حزب جمهوری مایل باشد که 
این دولت را بپذیرید، من همین لیست را به 

مجلس معرفی خواهم کرد.«

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

»موساد« را می توان پدر حقیقی ساواک دانست. 
بنــا برخاطرات فردوســت، مقامات موســاد 
برای بهره گیری بیشــتر از امکانات ساواک در 
پایگاه های خود، حتی به برخی مقامات ساواک 
ماهیانه مقرری هایی می پرداختند که فردوست از 
آن به رشوه تعبیر کرده است. فردوست فعالیت 
این پایگاه ها را برای اهداف جاسوســی موساد 
بســیار مفید ارزیابی و تصریح می کند که برای 
اداره آنها از مأمورانی بسیار ورزیده و کارآزموده 
بهره گرفته می شد. در بخش هایی از خاطرات 

فردوست در این باره چنین می خوانیم:
»زمانی که در سال 1340 به ساواک رفتیم، 
ســرتیپ علوی کیا )قائم مقام ســابق ساواک( 
فردی به نام یعقــوب نیمرودی را به من معرفی 
کرد و گفت که محمدرضا اجــازه داده که او با 
ســاواک رابطه داشته باشــد و تبادل اطالعات 
نماید. نیمرودی درجه سرهنگ دومی داشت و 
رئیس اطالعات ســفارت مخفی اسرائیل بود. 
او یک ماه بعد به دیدن من آمد و ضمن تشــکر 
از همکاری برخی ادارات کل ساواک )ادارات 
کل دوم و سوم و هشتم( پاکتی به من داد. دیدم 
کــه در پاکت مبلغ 80 هزار تومان )یا 60 هزار 
تومان( وجه نقد اســت. از او پرســیدم که این 
مبلغ چیســت؟ پاســخ داد: »از بدو همکاری 
برون مرزی هر ماهه این مبلغ به سرتیپ علوی 
کیا بابت هزینه هایی که ساواک در این همکاری 
متحمل می شود، پرداخت می گردد!« پاکت را 
 نزد خودتان باشــد 

ً
به او پس دادم و گفتم: فعال

تا با علوی کیا مالقات و موضوع را مطرح کنم. 
او هم پس گرفت و خداحافظی کرد. با سرتیپ 
علوی کیا مالقات کردم و جریان را پرســیدم. 

گفت: »مدتی اســت که اسرائیلی ها سه پایگاه 
برون مــرزی در غرب و جنوب ایــران احداث 
کرده اند و بابت هزینه هایی که ســاواک از این 
بابت متحمل می شــود، هر ماهه این مبلغ را به 
ساواک می پردازند که به مسئول هزینه های سّری 
ساواک داده می شود.« گفتم: اگر ساواک اجازه 
ایجاد این ســه پایگاه را داده، دیگر اجاره  خانه 
پرسنل اســرائیلی و تهیه غذا و سایر تسهیالت 
که با ســتاد مرکزی ساواک نیســت و اینها در 
هر محلی که هســتند رئیس ساواک آن منطقه 
می تواند تسهیالت را فراهم آورد و هزینه مربوطه 
را خودشان بدهند. در حالی که پرداخت وجه به 
قائم مقام ساواک مثل این است که بابت اجازه 
ایجاد ســه پایگاه به مقام عالی ســاواک رشوه 
می دهند. علوی کیا گفت: »هر طور مصلحت 
 راه حل پیشنهادی شما صحیح تر 

ً
بدانید. ظاهرا

اســت!« به این ترتیب مسئله پول منتفی شد و 
نیمرودی دیگر هیچ بحثی در این باره نکرد.«

 رشوه موساد 
   دهلیز    

در شماره گذشته مروری گذرا بر فعالیت سیاسی 
مصطفی تــاج زاده تا پایان عمر دولت اصالحات 
داشــتیم. در جریــان دهمیــن دوره انتخابــات 
ریاســت جمهوری بود که بار دیگر نام مصطفی 
تــاج زاده بیــش از پیش شــنیده شــد. او در این 
انتخابات از هیچ تالشی برای تخریب نامزد رقیب 
فروگــذاری نکرد. وی در ســخنرانی های متعدد 
کوشید تا این گونه القا کند که در صورت پیروزی 
احمدی نــژاد، ایران به یک »زیمباوه اســالمی« 
تبدیل خواهد شــد: »بنده به احمدی نژاد عرض 
می کنم که زنگ انشــا تمام  شــده و اکنون زنگ 
حســاب است. ایشان باید نســبت به چهار سال 
عملکرد خود به مردم پاســخ دهد. باید در مورد 
وعده هایی که به مردم دادند پاسخگو باشند، قرار 
بود ایران، ژاپن اسالمی شود، ولی اکنون ایران به 
سمتی است که اگر آقای احمدی نژاد بار دیگر رأی 
آورد، بعید نیست که ایران زیمباوه اسالمی شود.«  
وی در ادامــه با این تحلیل که پیروزی اوباما از 
حزب دموکرات در آمریکا وضعیت مناســبی را 
برای ارتباط دو کشور فراهم کرده است، این گونه 
نتیجه می گیرد: »اکنون شرایط بین المللی شرایط 
بسیار حساسی است. آمدن اوباما فرصت بزرگی 
است که اگر بد عمل کنیم، به تهدیدی بزرگ علیه 
ایران تبدیل می شــود. نباید تصور کرد که حضور 
دموکرات ها در صحنه آمریکا شــرایط را به نفع 
ایران خواهد کرد؛ چرا که سخت ترین تحریم ها 
علیه ایران در دوره  اول ریاست جمهوری کلینتون 
بــود کــه در دوره دوم ریاســت جمهوری اش که 
مصادف با پیروزی خاتمی بود گرم ترین ارتباطات 
برقرار شــد... چشم بسیاری از کشورهای دنیا به 
انتخابات ایران است؛ به گونه ای که می توان گفت 
مهم ترین حادثه ســال 2009 می تواند انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران باشــد؛ به عبارت دیگر 
نتیجه انتخابات ایران می تواند به تقویت بنیادگرایی 
و یــا تقویت صلــح و روش هــای دموکراتیک، 

همچون دوره خاتمی منجر شود.« 
در حوادث پــس از 22 خرداد، تاج زاده نقش 
کلیدی داشــت و در اتاق فکر کودتای مخملین 
نقش آفرینی می کرد. بنابراین، در همان ابتدای کار 

از سوی دستگاه های امنیتی دستگیر و زندانی شد 
و سرانجام در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی به 
اتهام اجتمــاع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت 
تبلیغی علیه نظام با اســتناد به مواد 610 و 500 
قانون مجازات اسالمی در مجموع به شش سال 
حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت در 

احزاب و مطبوعات محکوم شد. 
وی در دوران محکومیت در زندان نیز با انتشار 
مقاالت و یادداشــت هایی به مسیر انحراف خود 
ادامــه داد و حتی از توهین به حضرت امام)ره( و 

ارزش های انقالب اسالمی نیز دریغ نورزید.
تــاج زاده که با صــدای بلند در رســانه های 
مختلف، ادعای دروغ تقلب در انتخابات را بارها 
تکرار کرده بود، در ششم مرداد سال 1389 رسوا 
شد. آنگاه که فیلمی در وبگاه های مختلف داخلی 
و خارجی منتشر شد که در آن تاج زاده خطاب به 
محسن صفایی فراهانی و عبدالله رمضان زاده از 
اعضای حزب مشارکت می گوید: »برای بنده که 
تجربه انتخابات رو دارم، می دونم که در انتخابات 
تقلب نشده، ممکنه که یکی دو میلیون عقب جلو 
شده باشــه؛ ولی ما نتیجه انتخابات رو باختیم. 
حاال به جای 25 میلیون و 14 میلیون، شده باشه 
، ما انتخابات رو 

ً
24 میلیــون و 15 میلیون مثــال

باختیم.«

انتشــار این فیلم نشان داد، چگونه جریان فتنه 
که همواره بر طبل واهــی »تقلب در انتخابات« 
می کوبید، در حالی به »دروغ بزرگ« خود اصرار 
داشت که بســیاری از مهره های اصلی آن خود به 

این دروغ بزرگ اعتراف دارند.
تاج زاده در طول دوران حبس خود تالش کرد 
تا با صدور بیانیه، اعتصاب غــذا و روزه داری در 
زندان، همچنان توجهات سیاسی را به خود جلب 
کرده تا در حبس به فراموشی سپرده نشود! لذا در 
طول دوران محکومیت به طور مرتب به بهانه های 
مختلف اخباری از وی در رســانه های فتنه گران 
و ضدانقالب منتشر شــد. این برنامه تبلیغاتی با 
دبیری همسر وی، فخرالسادات محتشمی پور و 
بخشی از دوستان فتنه وی دنبال شده و رسانه های 

همسو نیز آن را پوشش می دادند.
اما اوج انحطاط تاج زاده را می توان در مقاله ای 
با عنوان »پدر، مادر، ما باز هم متهمیم!« مشاهده 
کرد که در آن نســبت به سوابق و مواضع خود در 
دهه اول انقالب اسالمی اعالم برائت کرد! وی در 
بند سوم این نوشــتار با عنوان »اعترافات من« در 
بررسی وضعیت دهه اول انقالب اسالمی اعالم 
می دارد: »همــه مــا در آن دوره خطاهای جدی 
داشتیم« و ســپس به شمارش آن خطاها مشغول 
می شود و اقدامات نظام اسالمی را نفی می کند و 

با سیاه نمایی از گذشته؛ از دوران امام)ره( به منزله 
لکه های تاریک تاریخ یاد می کند و اعالم می دارد 
که باید »تکلیف مــان را با لکه های تاریک تاریخ 

خودمان مشخص کنیم.«
حمایت از گروهک های مطرود امام و جریانی 
که تالش داشــت با اســتحاله انقالب اسالمی، 
زمینه  حاکمیت نظامی لیبرالیستی را فراهم آورد 
و آن را به کشــوری در منظومه نظام سرمایه داری 
غربی مبدل کنــد، بخش دیگری از این اعترافات 
اســت. تاج زاده که به خوبــی با نظرات حضرت 
امام)ره( نســبت به لیبرال هــا و گروهک نهضت 
آزادی آگاه است و خیانت های آنها در طول جنگ 
تحمیلی را می داند، با چشم پوشــی از این سابقه 
سیاه می نویســد: »باید از برخوردهای ناصوابی 
که بــا مهندس بازرگان و دکتر ســحابی صورت 
گرفت، عذر خواست و نیز باید از همه سیاسیونی 
که خواهان فعالیت قانونی بودند و حقوق شان به 

بهانه های مختلف نقض شد، پوزش طلبید.« 
اوج اعترافات تاج زاده که آن را می توان سرمنشأ 
دیگر انحرافات دانســت، نفی حکومت اسالمی 
در عصر غیبت و زیر ســؤال بردن نظریه تشکیل 
نظام اسالمی مبتنی بر نظریه والیت فقیه و ترویج 
تفکرات سکوالریستی اســت. وی با صراحت 
اعالم مــی دارد: »بزرگ ترین خطــای ما تعمیم 
مناســبات سیاســی در عصر  عصمت  به عصر  
غیبت  بود« و در شرح آن می نویسد: »در حقیقت 
 درک کنیم حکومت 

ً
ســال ها طول کشید تا کامال

در عصر غیبــت، با وجود و حضور انســان های 
متوسط که نه به همه اسرار و رموز جهان و جامعه 
و انســان آگاهند و نه از حــب و بغض ها و منافع 
شخصی بری هستند، نمی تواند سعادت اخروی 
شــهروندان را تأمین کند. گذاشتن چنین باری بر 
 به معنای آن است که دولت 

ً
دوش حکومت عمال

در تمام عرصه های زندگی شهروندان دخالت کند 
و به ایــن ترتیب ضمن نقض حقوق و آزادی های 
آنان، در تأمین رفاه مردم و نیز توسعه علمی و فنی 
اقتصادی میهن با مشکالت عدیده مواجه شود.« 

وی سپس به سیر استحاله خود و همفکرانش 
اشاره و از آن چنین یاد می کند: »البته ما کوشیده ایم 
از این خطاها درس بگیریم و به ویژه پس از جنگ، 

رفتار و گفتار خود را اصالح کنیم.«

مروری بر روابط دیکتاتوری پهلوی و رژیم صهیونیستی
نخســتین دریانوردان اروپایی که وارد سرزمین 
آفریقای جنوبی شدند، پرتغالی ها بودند که در 
مسیر رسیدن به شرق و فتح هند به آن رسیدند. 
در قرن هفدهم میالدی، هلند بر این سرزمین 
تسلط یافت. نویســنده کتاب تاریخ آفریقا در 

این باره می نویسد: 
»موقعیت جغرافیایی مناســب و شــرایط 
اقلیمی مساعد خیلی زود هلندی ها را متوجه 
آفریقای جنوبی کرد. »شــرکت هند شــرقی 
هلند« که ابزار اســتعمار بورژوازی نو خاسته 
هلند بود، به سال 1652 مهاجرنشین کوچکی 
در کاپ )دماغــه( به وجود آورد و برای تقویت 
آن مهاجــرت هلندی ها را به آن تشــویق کرد. 
ساکنان این مهاجرنشین رفته رفته افزایش یافته 
و در صــدد تســخیر اراضی مجــاور طوایف 
محلی آفریقا برآمدند و مهاجرنشــین خود را 
به صورت کانون حمله و تجاوز به مردم آفریقا 
درآوردند. مهاجران هلندی به مناطق سکونت 
بوشیمن و ناما تاختند و آنها را از سرزمین خود 
بیرون راندند یا به اســارت و بردگی کشیدند و 
با اســتفاده از کار آنها کلنی کوچک خود را به 
یک مهاجرنشــین بزرگ خودکفای کشاورزی 
تبدیل کردند. آنهــا رفته رفته در مناطق داخلی 
آفریقا نفوذ کردند و به صورت ملت درآمدند. 
آنها دیگر خود را نه هلندی که بوئر )کشاورز( 
یا آفریکانر می خواندند و این عقیده مسخره را 
تبلیغ می کردند که خداوند آفریقایی ها را برای 
خدمت بوئرها آفریده اســت. بــه این ترتیب، 
عصــر آپارتاید یا جدایــی و تبعیض نژادی که 
مبتنی بر بردگی یــا کار ارزان آفریقایی ها بود، 

آغاز شــد.« در ســده های 17 و 18 میالدی، 
این جمعیت هلندی به آرامی بیشــتر شد؛ اّما 
در پایان جنگ هــای ناپلئون و تصرف هلند در 
سال 1814 میالدی، بریتانیا مستعمره هلندی 
کیپ تاون در آفریقای جنوبی را اشــغال کرد. 
هلندی های ساکن آفریقای جنوبی نیز به ناچار 
راه شــمال را در پیش گرفتند و بین ســال های 
1835 تا 1837 طی مهاجرتی که در تاریخ به 
نام »راهپیمایی بزرگ« معروف اســت، حدود 
12 هزار نفــر از بوئرها از مســتعمره کیپ به 
سمت شمال مهاجرت کردند و وارد سرزمین 
قبایل »زولو« شدند و سرزمین ایشان را از طریق 
جنگ و کشــتار تصّرف و جمهوری »ناتال« را 

تأسیس کردند.
کشــف الماس )1868( و طــال )1888( 
در ســرزمین های مجاور دو ایالت بوئرنشین، 
رقابت سه جانبه بریتانیایی ها، بوئرها و زولوها 
را بر ســر این منطقه پیچیده تر کرد که این امر 
ســرآغاز جنگ های بوئرها و انگلیسی ها بود. 
جنگ در 31 ماه می سال1902 با امضاد پیمان 
»ورینیگینگ« پایان یافت. این قرارداد حاکمیت 
مطلــق بریتانیا بر جماهیــر آفریقای جنوبی را 

تثبیت کرد.

   حافظه    

یقا در خدمت بوئرها!  آفر
مروری بر ادعای حقوق بشر غربی

 ارتجاع و برائت از گذشته!
مروری بر فراز و فرودهای سیاسی مصطفی تاج زاده  ـ ۲

مهدی سعیدیتقویم انقالب
دبیر گروه  تاریخ
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دین

بدون تردید، از مؤلفه های مهــم بقا و پایداری 
نظام ها و حکومت ها، مردم  پایه بودن آنهاست. 

اعتمــاد و اعتقاد مردم به انقالب اســالمی 
یکی از اصول اساسی برای پیشبرد اهداف نظام 
اسالمی اســت. اینکه امروز دشمنان انقالب 
اســالمی جنگ روایت و وارونه نمایی واقعیت 
به راه انداخته اند، حاکی از این حقیقت اســت 
که دشــمن این عامل مهم را به خوبی دریافته 
اســت و با دروغ ها و دغل ها برای ناامید کردن 
مــردم و کنار زدن مــردم از صحنه تمام تالش 
خــود را در همه عرصه های زندگی اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی به کار بســته اســت تا به 
مقصود خود برسد. در همین راستا، رهبر معظم 
انقالب اســالمی در بیانات خود، ضمن تبیین 
ارزش حضور مردم در صحنه، در رابطه با ثمره 
جهاد تبیین برای تداوم و استمراربخشی به این 
حضور پرشکوه مردمی در عرصه های مختلف 
دفاع از دیــن، انقالب و ملیت ایرانی که مؤلفه 
اصلی قدرت ایران اسالمی است، می فرمایند: 
»انواع توطئه  ها و ترفندها را در این ســی وچند 
ســال از آنان دیده  ایم. چیزی کــه مکر آنان را 
نقش بر آب کرده اســت، در اصــل دو عامل 
اساسی است: ایستادگی بر سر اصول اسالمی 
و حضور مردم در صحنه. این دو عامل در همه 
جا کلید فتح و فرج است.« در ادامه رهبر حکیم 
انقــالب، تضمین بقای عامــل اّول را در گرو 
»ایمان صادقانــه به وعده   الهی« و عامل دوم را 

نیز بــه برکت تالش مخلصانه و تبیین صادقانه 
می دانند. همین برداشت دقیق نقش جهاد تبیین 
را پررنگ و ضروری نشان می دهد. هر جا ملت 
ایران با عزم راسخ در صحنه ماند، هیچ قدرتی 

نتوانست آن را شکست دهد. 
مسلم است که مسئوالن هم وظیفه و رسالت 
بزرگی بر عهده دارند و آن، خدمت بی منت به 
آنهاست. مسئوالن در این راه نباید خسته یا از 
مردم منقطع شوند. رهبر معظم انقالب حفظ و 
تقویت قدرت پشتیبانی مردم از انقالب و نظام 
اســالمی را در گرِو جهاد تبیین و روشــنگری 
می دانند و تأکید می کنند: »مردم را باید حفظ 
کرد، باید نگه داشــت؛ و این از عهده  شــماها 
برمی آید؛ از عهده  روشــنفکران، نویسندگان، 
شــاعران، علمای دین. از همه مؤثرتر، علمای 
دین هستند که وظیفه  سنگینی بر عهده دارند؛ 
برای مردم تبییــن کنند، روشــن کنند که چه 
می خواهند، تبیین کنند کــه در کجای این راه 
قرار دارند، تبیین کنند که موانع چیست، دشمن 
کیست؛ مردم را آگاه و با بصیرت نگه دارند، آن 

وقت هیچ صدمه ای نمی تواند وارد شود.«

 در عصــر نبــرد اراده، هــر طرفی که 
اراده اش زودتر ضعیف شود، شکست 
خواهد خورد.در واقع، در جدال اراده ها، تفوق و 
برتری، موقعی حاصل می شــود کــه تأثیر روانی 
معین و مشخصی بر روی دشمن محسوس شود و 
آن هنگام است که او متقاعد می شود شروع یا ادامه 
جنگ و ستیز بی فایده خواهد بود.)بوِفر، 1366: 
31 ـ33( از نظر رهبــر معظم انقالب، این اتفاق 
زمانی رخ خواهــد داد که ایمان و انگیزه آن ملت 
فرو ریزد: »مهم ترین ســنگر یک انسان، ایمان و 
انگیزه و عشق اوست. نباید اجازه دهید این سنگر 
را در دل ها فرو بریزند و از بین ببرند.«)1380/7/4( 
از مهم ترین آثار شکسته شدن اراده ملت هم این 
است که تنها راه حل وضعیت را در کنار گذاشتن 
اصول و ارزش های خود و هضم شــدن در نظام 
سلطه ببیند. در واقع، از منظر رهبر معظم انقالب، 
ت ایران را به این نتیجه 

ّ
دشــمن می خواهد: »مل

برساند که بن بست است، راه حل وجود ندارد مگر 
پناه بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا.«) 
1397/6/15( هدف مهم دیگــری که بازیگران 
نفوذ در پناه ناامیدســازی جامعه دنبال می کنند، 
شــکاف انتظاراتی توأم با ناامیدی بــرای ایجاد 
بی ثبات سازی و تعمیق شکاف دولت ـ ملت است. 
این هدف برگرفته از نظریه جامعه شــناختی »تد 
گر« است که می گوید: هرگاه بین آنچه افراد حق 

خود دانســته و انتظار دارند برآورده شود، با میزان 
توانایــی آنها در برآوردن آن انتظــارات، فاصله و 
شــکاف افتد، انتظارات مردم تحت شرایطی به 
سمت اعتراض تمایل پیدا می کند.)تدگر، 1388: 
47( بازیگران نفوذ با توســل به این یافته، تالش 
می کنند حداقل سه کار اساسی برای آماده کردن 
بروز شکاف انتظاراتی تحمل ناپذیر را با توسل به 
ناامیدســازی انجام دهند تا مــردم در برابر نظام 
سیاسی قرار گرفته و به نافرمانی مدنی روی آورند.

یک ـ آنها از طریق رسانه ها و تکنیک های عملیات 
روانی تالش می کنند در شرایطی که توانایی های 
ارزشی حاکمیت)قدرت تأمین و ارضای نیازهای 
مادی معنوی جامعه( ثابت اســت، داشــته های 
مردم را پایین نشــان داده و انتظارات ارزشی را به 
قدری باال ببرند که شکاف میان مردم ـ حاکمیت به 

صورت شدید فعال شود.
دوـ آنهــا از طریق عوامل مؤثر اطالعاتی ســعی 
می کنند در شرایطی که انتظارات با شیب ثابت و 
مثبت)مالیم( پیش می رود، توانایی حاکمیت در 
برآوردن ارزش ها را رو به اضمحالل نشان دهند.
)الگوی محرومیت صعودی( و از این رهگذر به 

جنبش سازی و مدیریت نافرمانی مدنی نایل آیند.
ســه ـ مهم تر از همه، خاموش کردن نور امید در 
شرایط مزبور است. جامعه زمانی دست به عصیان 
و اعتراض خیابانــی می زند که هر نوع امید برای 
اصالح وضع موجود و آینده بهتر از رهگذر نظام 
مستقر را از دست بدهد. رهبر معظم انقالب در 
تحلیلی در سخنرانی اول سال حرم مطهر رضوی 
در ســال 1386 بــه این موضوع به طــور دقیق و 

مبسوط اشاره کرده اند. 

چهره پنهان سیاست ـ ۴۸

رخنه در نظام انگیزشی
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی

جنگ روایت ها و جهاد تبیین  ـ ۱۱

حفظ حضور

خرد

   آفاق       تبیین    

   سیاست نامه    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

آیــا آزادی قابلیت تحریــف دارد؟ در صورت 
امکان، پیامدهای تحریف آزادی چیســت؟ در 
اینکه مفهوم آزادی همانند مفاهیم و ارزش های 
دیگر قابلیت تحریف دارد، تردیدی نیست. یکی 
از تحریف هایــی که در آزادی به وجود می آورند 
وارد کردن هرج و مرج بــه دایره معنایی آزادی 
است. به این معنا که با سوءاستفاده از جهل مردم 
نسبت به فرهنگ آزادی و با ایجاد هرج و مرج به 
نام آزادی، مردم را نســبت به این مفهوم بدبین و 
در تقدیــس آن تردید وارد کرده تا بدانجا که این 
باور غلط در اذهان شــکل گیرد که برای فرار از 
وضع موجود و هرج و مرج و نابسامانی ناگزیرند 
از رجوع به یک استبداد قدرتمند .)بیانات رهبر 

معظم انقالب، 1379/12/9(

 Bدهن  کجی به دین با شعار آزادی
از دیگــر تحریفات آزادی حمله به مقدســات 
و ارزش هــای جامعه اســت که با ژســت های 
منورالفکری، از جملــه آزادی بیان و آزادی قلم 
صورت می گیرد. جریان های منورالفکری و قلم 
به دستان منتسب به آنها که در تناقضی آشکار بین 
اصول مدعایی خویش، همچون احترام به عقاید 
مختلف، آزادی اندیشــه، حقوق شهروندی... 
و عملکردشان به ســر می برند، در حالی داعیه 
احترام به عقاید و آرای گوناگون و مخالف را دارند 
که بارها به عقاید مسلم اکثریت مطلق هموطنان 
خویش، بلکه همه شــیعیان تعــرض کرده اند. 
در مســلک اینان هر نوع اهانت به مقدســات و 
ارزش هــا و آرمان های ملــت در حیطه آزادی 
اندیشه و آزادی بیان تفسیر و توجیه می شود؛ اما 
هرگونه مخالفت با آرای آنان و نقدشان مساوی با 
تحجر و واپس گرایی است! اینان درحالی شعار 
»زنده باد مخالف من« ســر می دهند، که آزادی 
را جــاده ای یک طرفه و اختصاصی به خویش و 
افکارشان می دانند و شــعار »زنده باد مخالف 
من« به شرط بســته بودن دهان مخالفان است! 
در واقع اینگونه رفتارهای متناقض خود تحریف 
آزادی و تفســیر آن در راســتای اهداف و امیال 
شخصی و حزبی است که متمسکان این سلوک 

از آزادی به مثابه ابزاری در راســتای مشروعیت 
بخشیدن به هتک و تعرضات شان و نیز چماقی 

بر سر منتقدان شان بهره می جویند.

 Bممانعت از حجاب با لباس آزادی
از دیگر مصادیــق تحریــف آزادی می توان به 
قائله »حجاب اجباری« اشاره کرد. در اینجا نیز 
»آزادی« دســت مایه ای است در تحقق بی بند و 
باری و نقض شــئونات اسالمی و اجتماعی، که 
با تحریف و توسعه نامعقول معنایی آن و تسری 
دادن مفهــوم آن بــه بی بند و بــاری و رفتارهای 
خالف عرف، مذهب و قوانین کشــور صورت 
می پذیرد. چگونه می تــوان حجاب اختیاری را 
پذیرفت؛ در حالی که نقض فاحش یک دستور 
و واجب دینی و قانونی است. الزمه این اختیاری 
دانستن حجاب، سرایت اختیار در همه قوانین و 
همه واجبات دینی اســت و ثمره ای جز هرج و 
مرج ندارد. به دیگر ســخن، با پذیرش اختیاری 
بودن حجاب باید اختیاری بودن تمامی واجبات 
دینی و تمامی قوانین الزام آور حقوقی و اجتماعی 
را نیز پذیرفت؛ چرا کــه پذیرش اختیاری بودن 
یکی و نپذیرفتــن اختیاری بودن دیگری ترجیح 
بالمرجح است. اگر با وجود مناط الزامی بودن 
در حوزه حجاب رأی به اختیار دهیم، چرا نتوان 
این اختیار را در دیگر حوزه های الزام آور، همانند 

قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین حقوقی و... 
نیز تسری داد، و اگر آنجا نمی توان حکم به اختیار 

کرد چگونه اینجا می توان چنین حکم کرد؟!  

 Bحدود و ثغور آزادی
اکنون که مشخص شد مفهوم آزادی قابلیت این 
را دارد تا دســتخوش تحریفات شود، پرسشی 
که باید به آن پاســخ داد این اســت که آیا آزادی 
قلمرویی دارد تا به واسطه آن از تحریفات مصون 

بماند؟
باید دانســت کــه واژه آزادی هــر تعریفی 
داشــته باشــد برای اینکه بروز و ظهور یابد، در 
هر سطحی که باشــد، محدود می شود. انسان 
آزاد آفریده می شــود، امــا در برخورد با محیط، 
خانواده، جامعه، دولت، دین و... از آزادی اش به 
نحو محسوسی کاسته می شود و محدود و مقید 
به قوانین پذیرفته شــده می شود. به دیگر سخن، 
آزادِی مطلق محال اســت.)آزادی سیاســی در 
اندیشه مطهری و بهشتی، شریف لک زایی، ص 
25( علت مطلق نبودن آزادی را باید در تابعیت 
وصــف از موصوف چه در موجودیتش و چه در 
شئون و ویژگی هایش جســت، چه اینکه آزادی 
وصف انسان است، بنابر این اگر موصوف مقید 
به قید محدودیت باشد، حتما وصف نیز به همان 
قید مقید می شود و از آنجا که انسان چه در مرحله 

هستی خویش و چه در اوصاف و افعالش محدود 
است، آزادی وی نیز که وصف او به شمار می آید، 
محدود می شــود و ذات الیتناهی حق تعالی به 
ٍر«)قمر/ 49( تنها 
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مرجع شایسته برای این حدگذاری است.
از ســوی دیگر، آزادی باید به سمت تکامل 
و تعالی نفس انسانی حرکت کند؛ اما اگر برای 
رهایی نفسانیات حیوانی باشد و باعث لطمه زدن 
به نفس انسانی یا به تعبیر شهید مطهری در کتاب 
آزادی معنوی، »لطمه زدن به خود عالی« شــود 
باید محدود شود، و این محدودیت، درحقیقت 
تحدید توحش و شــهوات نفســانی است. این 
لطمه زدن به نفس انسانی، گاه به واسطه تجاوز 
به حقوق و کرامت دیگران حاصل می شود و گاه 
به واســطه تجاوز به کرامت خویش، و در هر دو 
حالت »خود عالی« یا همان نفس انســانی فرد 
تنزل کرده و لطمه می خورد که این خود موجب 

محدودیت در آزادی می شود.
در واقع ایــن محدودیت، همــان قلمرویی 
اســت که آزادی در درون مرزهای آن هم ایمن 
از تحریف و هم باعث کمال انســان می شود و 
تجاوز از این مرزها سبب می شود تا حقیقتی به 
نام آزادی که یکی از اسباب تکامل بشری است، 
اکنــون به ابزاری در جهت تنازل و به قهقرا بردن 

وی بدل شود.

 ِاعوجاج در بطن آزادی

 سیدمحمدکاظم یزدی  ـ 3۹ 

   از کشته شدن هم 
باکی ندارم

 
 استعمار از قدیم االیام به دنبال نفوذ سیاسی، 
اقتصــادی و حتی فیزیکی در کشــورهای 
اســالمی به ویژه کشــورهای غرب آســیا 
بوده اســت. در این راستا گاه علل و عوامل 
اقتصادی ســبب حضور یا نقش آفرینی آنان 
در این کشــورها می شده و گاه علل سیاسی 
و برخــی اوقات نیز علل دیگر که البته علل 
سیاســی و اقتصادی از علل عمده حضور 
قدرت هــا در ایــن منطقه بوده اســت. در 
عصر سیدمحمدکاظم یزدی نفوذ بیگانه به 
کشورهای اســالمی به شکل های گوناگون 
اقتصادی، سیاسی و حتی فیزیکی صورت 

گرفته است.

 Bنفوذ اقتصادی بیگانه
مهم ترین علــت اقتصــادی را که موجب 
استعمار شده است، می توان به پس از رخداد 
انقالب صنعتی در غرب بازگرداند؛ زیرا این 
کشــورها از دو سو به کشورهای غرب آسیا 
نیازمند بودند. از یک ســو کشورهای غربی 
برای مواد اولیه کارخانجات خود نیاز مبرم به 
منابع و ذخایر داشتند و از سوی دیگر تولید 
زیاد کارخانجات صنعتی آنان نیازمند بازار 
مصرف مناسبی بود و کشورهای غیر صنعتی 
می توانست بهترین بازار برای آنان به شمار 
آید. ســیدکاظم یزدی این مســئله را چنین 
تحلیل کرده اســت: »در این زمان که دول 
خارجه به انواع حیل رشــته کسب و صنایع 
و تجارت از دســت مسلمین ربوده و شغل 
اهل اســالم به تدریج منحصــر به داللی و 
بیع و شراء اجناس خارجه شده با آن که اکثر 
مواد اجناس را به ثمن بخس از بالد مسلمین 
جلب کنند و به الوان متعدد و اشکال مختلفه 
به اعلی القیم در بازار مسلمین مثقال مثقال 
فروش رود مناسب است مسلمین از خواب 
غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات 
خود را از خارجه بنمایند.«  ســید عالوه بر 
این نامه ها به گونه های مختلف از مؤسسان 
شرکت اسالمی نیز که با تأسیس شرکت تا 
حدودی نیاز مسلمانان به پارچه خارجی را 
کم کردند، تقدیر کرده است و بدین وسیله 
حمایت خود را از مبارزه عملی با استعمار 
اقتصادی غــرب به اطالع عموم رســانده 

است.

 Bسلطه سیاسی بیگانه
ســلطنت قاجار به ویــژه در دوره طوالنی 
ناصری به دلیل ظلم و ســتم بیش از حد و 
ضعف حاکمان از حمایت مردمی چندانی 
برخوردار نبود و سوءاســتفاده دشمن از این 
آشــفته بازار به اوج خود رسید. نفوذ روس 
و انگلیس از شــمال و جنوب کشور اوضاع 
نابسامانی را نصیب این کشور کرد. علمای 
نجف از جمله ســیدمحمدکاظم یزدی به 
دنبال کم کردن ظلم حاکمان بودند. تا پیش 
از اوج گرفتن ظلم و ستم سلطنت طلبان علما 
با مشروطه مخالفتی نداشتند. به قول شیخ 
فضل اللــه عموم مراجع با اصل مشــروطه 
تندروی  بوده انــد.  موافق  کردن ســلطنت 
مشــروطه خواهان و ضدیت برخی از آنان 
با علما و شــیوع روزنامه هایی که افکار غیر 
اسالمی را رواج می دادند، باعث شکاف بین 
بسیاری از علمای تهران و مشروطه خواهان 
شد که در همین راستا شیخ فضل الله اصل 
دوم متمم قانون اساســی را پیشنهاد داد؛ از 
سوی دیگر سید نیز از امضای مطلق مجلس 
خودداری کرد و لزوم تطابق قوانین مجلس 
با اسالم را شــرط امضا قرار داد؛ در نجف 
طرفداران مشروطه سید و حامیانش را تهدید 
کردند تا امضای بدون قید و شــرط در تأیید 
مشروطه بگیرند، ولی سید مقاومت کرد و به 
طور علنی جواب رد داد و تصریح کرد که از 

کشته شدن هم باک ندارم.

حسن نوروزی
پژوهشگر

گروه  اندیشه
صبح صادق
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برای گسترش و مدیریت شبکه 
از تجهیزاتــی، نظیر ســوئیچ و 
مســیردهنده اســتفاده می شود 
کــه در ســازمان ها، ادارات و 
شرکت ها به کار می رود. سوئیچ 
اطالعات در بستر شبکه به جای 
ارســال به تمامی دســتگاه های 
موجود در شــبکه، داده را برای 
مقصد مربوطه ارسال می کند که 
این امر سبب کاهش چشمگیر 

ترافیک در شبکه می شود. تولید سوئیچ ایران ساخت سبب شده 
تا حدود 15 فرصت شــغلی به صورت مستقیم ایجاد شود که 
 از دانش بومی  و از دانش آموختگان داخلی 

ً
در این عرصه کامال

بهره گرفته شده است.

 سوئیچ ایران 
شبکه های مخابراتی بومی  

شرکت های  به  دولت  اندونزی 
فنــاوری اعــالم کــرد، اگــر 
می خواهنــد در ایــن کشــور 
بایــد طبق قانون  فعالیت کنند 
مجوز  درخواست  کشــور  این 
بدهند. دولت همچنین می تواند 
شرکت ها را به افشای ارتباطات 
و اطالعات شــخصی کاربران 
خاص در صورت درخواســت 
مجــری قانون یا ســازمان های 

دولتی مجبور کند. دولت می گوید قوانین جدید برای اطمینان 
درباره حفاظــت از داده های کاربــران از طریق ارائه دهندگان 
خدمات اینترنتی و استفاده از محتوای برخط به شیوه ای »مثبت 

و سازنده« تدوین شده است.

اولتیماتوم   
اندونزی خط و نشان کشید

دانش بنیان«  »همیــار  نرم افزار 
سعی دارد از طریق جریان سازی، 
فرهنگ ســازی، تولید محتوا و 
مشــاوره کســب وکار در زمینه 
رشد وتوسعه اقتصاد دانش بنیان 
و صنایع خالق و فناوری های نرم 
کمک کوچکی در رشد و توسعه 
زیســت بوم فناوری و نوآوری و 
باشد.  داشته  این عرصه  فعاالن 
با  آشــنایی کامل  بستر ســازی 

صنایع خالق فرهنگی و دانش بنیان، آگاه سازی از آخرین اخبار 
و فعالیت های اکوسیستم خالق و صنایع دانش بنیان، بهره گیری 
از تولید محتوا و رسانه سازی اجتماعی به صورت برخط و... از 

جمله کمک هایی است که این برنامه به کسب وکارها می کند. 

دانش بنیان همیار 
فرهنگ سازی برای کسب وکارها

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

در چند ماه گذشــته، به احتمال زیاد با پیامی برخورد 
کرده اید که هشدار حذف برخی از محتویات صفحه 
شخصی شــما در فضای مجازی باشد، به ویژه اگر 
فعالیت تان کمی زیاد باشــد و به انتشــار محتواهای 
صوتی و تصویری مشغول باشید. حقوق مؤلف همیشه 
یکی از مواردی بوده است که در فضای مجازی جدی 
گرفته نمی شــده است، حتی در کشورهایی که قانون 
کپی رایت در آنجا اجرا می شود، شبکه های اجتماعی 

باز هم بســتری برای انتشــار محتواهایی هستند که 
حق مؤلف در آنها رعایت نشــده است؛ اما آنطور که 
مشخص است، شــرکت های فناوری تمرکز خود را 
بر روی پایان دادن به این مسئله گذاشته اند. استفاده از 
هوش مصنوعی یکی از ابزارهای این شرکت ها برای 

پایان  دادن به استفاده غیر مجاز از آثار دیگران است.

 Bکپی رایت چیست؟
کپی رایت) Copyright( یا حق نشر قانونی است که 
برای حمایت از کار تمام ناشــران آثار مختلف روی 
کار آمد. تصور کنید شما به منزله خالق یک اثر برای 
خلق کردن چیزی که قرار است از آن سود مالی کسب 

کنید، زحمات زیادی کشــیده اید. حاال یک یا چند 
نفر به ســادگی نتایج زحمات شما را با کپی کردن بر 
باد داده و خودشــان از نتایج مالی یا سود آن بهره مند 
می شــوند. در واقع، این یکــی از غیرمنصفانه ترین 

کارهایی است که می توان در حق ناشر انجام داد.

 Bچرا کپی رایت مهم است؟ 
پاسخ ساده است، همانطور که حفاظت از دارایی های 
ســنتی افراد و دست درازی نکردن به آنها مهم است، 
دارایی های معنــوی افراد هم مهم اســت و باید در 
اســتفاده بدون اجازه از آنها دقت کنیم. گاهی اوقات 
یک هنرمند یا یک ناشــر وقتی اثری را خلق می کند، 
چه بسا بیشــتر از به دست آوردن یک دارایی فیزیکی 
هزینه مالی و زمانی داده باشد، بنابراین احترام به اثر 

او، الزم االجراست.

 Bکپی رایت در ایران
در کشورمان برخورد با قانون کپی رایت پیچیدگی  های 
بسیاری دارد. در زمینه نرم افزارهای ایرانی و تولیدات 
ســمعی و بصری، استفاده بدون اجازه از آثار مؤلفان 
و منتشــران طبق فتوای بسیاری از عالمان دینی ایراد 
دارد. خواندن کتاب هایــی که می دانیم برای تهیه آن 
باید به ناشر هزینه پرداخت می کردیم یا تماشای فیلم 
و ســریال هایی که آنها را از بستر اصلی منتشرکننده 
دریافت نکرده ایم و... به نوعی اســتفاده غیرمجاز و 
دارای مشکل قانونی و شرعی است. در زمینه تولیدات 
خارجی، بســیاری از نرم افزارهــا و کتاب ها و دیگر 
تولیدات، به دلیل تحریم کشورمان، قابل خریداری 
به صورت قانونی نیستند و درگاه های پرداخت ناشران 
آن تولیدات، برای ما قابل اســتفاده نیست و به دلیل 
وجود این مشکالت، فرآیند خرید چنین تولیداتی با 
سختی هایی همراه است که حتی اگر شخص بخواهد 
نسخه قانونی را هم خریداری کند، امکان پذیر نیست.

 Bکپی رایت و هوش  مصنوعی
با پیشــرفت فناوری و نمود بیشــتر هوش مصنوعی 
در زندگی انســان ها، به زودی شاهد خواهیم بود که 
محتواهای بدون مجوز کمتر منتشــر خواهند شــد. 
شروع این کار با اینســتاگرام بود که به کاربران خود 
نسبت به انتشــار بدون مجوز آثار دیگران هشدار داد 

و حتی پست های مربوطه را حذف کرد. با استفاده از 
هوش  مصنوعی می تــوان کاربران را ملزم به رعایت 
حقوق مؤلفــان و کپی رایت کرد، هرچند این فناوری 
در ابتدای راه خود است و برای نمونه در برخی موارد 
به صاحبان اصلی اثر هشــدار رعایت نکردن حقوق 
مؤلف ارسال کرده بود! اما به مرور با فراگیری بیشتر 

داده ها، بهتر عمل خواهد کرد.

 Bچه چیزی در انتظارمان است؟
استفاده از هوش مصنوعی در ملزم کردن کاربران به 
رعایت حقوق مؤلفان، تازه ابتدای این مسیر است. 
تصور کنید زمانی را که هــوش مصنوعی جلوی 
انتشار اخبار دروغ را بگیرد و شایعه سازان توان به راه 
انداختن شایعه را نداشته باشند. امروزه صفحات 
وب مملو از داده های اشــتباه و دروغ اســت که به 
کمک هوش مصنوعی می توان آنهــا را به راحتی 
پاالیش کرد. بی اعتباری داده ها در فضای وب حتی 
در دایرالمعارفــی، مانند ویکی پدیا هم وجود دارد 
که افراد به راحتی می تواننــد آن را ویرایش کنند و 
با وجود سختگیری های ویکی پدیا، ماه گذشته یک 
نوجوان توانسته بود 27 هزار مدخل این دانشنامه 
را دســتکاری و اطالعات اشــتباه در آن وارد کند. 
به همین دالیــل هوش مصنوعی در آینده در چنین 
زمینه هایی بیشتر به کار خواهد آمد؛ اما نکته ای که 
باید به آن توجه کرد، این است که هوش مصنوعی 
یک ابزار اســت، نحوه استفاده بستگی به این دارد 
که چه کسی این ابزار را به دست بگیرد. همانطور 
که می تواند کمک های مثبتی به پاکســازی فضای 
وب داشته باشــد، این ابزار می تواند به یک سالح 
برای مسموم کردن فضای مجازی برخی کشورها 
تبدیل شود. نمونه مشاهده شده آن حذف تصاویر 
حاج قاســم به وسیله هوش مصنوعی از صفحات 
شخصی کاربران ایرانی اســت تا نمود این شهید 
بزرگــوار را در فضای مجازی میان کاربران ایرانی 
کم کنند و کم اهمیــت جلوه دهند! به همین دلیل 
مدتی است بر هوش مصنوعی تأکید شده و دستیابی 
و رشد هوش  مصنوعی یکی از سیاست های کشور 

شده است.

مجازستان

میخائیل اولیانوف، ســفیر و نماینده روسیه نزد 

ســازمان های بین المللی: به طــور دقیق باید 

اعالم کنم که ایران در واکنش به سیاســت 
فشــار حداکثری آمریکا که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشــین آغاز کرد و از ســوی 
جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا ادامه 
یافته است، اورانیوم غنی شده در سطح 60 
درصد تولید می کند؛ اما باالترین مقامات 
ایران مدت ها پیش با صراحت اعالم کردند 
که تهران به دنبال تولید سالح های هسته ای 
نیست. داشــتن توانایی به معنای تمایل یا 
برنامه ریزی نیست. در هر صورت، وضعیت 
فعلی برنامه هســته ای ایران نتیجه سیاست 

فشار حداکثری ترامپ و بایدن است. 

محمدصادق فضلی، دســتیار وزیــر خارجه و 

مدیرکل غرب آســیا و شــمال آفریقای وزارت 

خارجه: شکســت یا پیروزی نه در رسانه ها، 

بلکه در میدان رقم می خورد! به نظر شــما 
سال گذشته چند عملیات در سرزمین های 
اشغالی انجام شده است که بایدن در قفس 
سخنرانی می کند؟ کسی که گنبد آهنینش از 
شیشه است، سرانجام سنگ پرانی را خواهد 
دید. اشــغالگر در خانه سست عنکبوتیش 

آرامشی به خود نخواهد دید. 

رستم قاســمی،  وزیر راه و شهرسازی: به مدیر 

روابط عمومی  وزارتخانه دستور دادم تا امکان 
بازدید از پروژه های نهضت ملی مســکن 
برای اصحاب رسانه را در تمام کشور مهیا 
کند. شما خبرنگاران، سفیران اطالع رسانی 
از پیشرفت بزرگ ترین پروژه عمرانی تاریخ 
کشور هستید. برای راستی آزمایِی عملکرد 

مدیرانم هیچ محدودیتی وجود ندارد. 

عبداللــه گنجی، فعال رســانه: رئیس جمهور 

طرفدار حقوق بشــر، صلح و خلع سالح 
هســته ای آمریکا دو بار ایران را تهدید کرد. 
اول از قــدس اشــغالی و از کنار بمب های 
اتمی صهیونیست ها به ایران هشدار هسته ای 
داد و دوم از مهد دموکراســی و حقوق بشر! 
یعنی ســعودی به ایران تاخــت. فرقش با 
ترامپ چیست؟ تارهای صوتی حنجره اش 

نازک تر است. 

مهــدی مهرپــور، فعال اقتصادی: بر اســاس 

صورت هــای مالــی، گروه فــوالد مبارکه 
اصفهان در سال 1398 حدود 124 میلیارد 
تومان، در ســال 1399 حدود 108 میلیارد 
تومان و در نیمه نخســت پارسال، بیش از 
100 میلیارد تومان، سهم به اتاق بازرگانی 
 اعداد فوق 

ً
پرداخت کرده اســت. انصافــا

سنگین است. آیا بر ورود و خروج این پول ها 
نظارتی هم می شود؟

احسان حسینی، کاربر فضای مجازی: از زمان 

امضای سند همکاری 25 ساله با چینی ها، 
صادرات نفت ایران به چیــن از روزانه 78 
به 617 هزار بشــکه رسیده و حدود هشت 
برابر شده است. برخالف برجام، سیاست 
بازارسازی نفت با مدل شریک استراتژیک 
)strategic partnership(، فــروش پایدار 
نفت در تحریــم را تضمین می کند. )منبع: 

اوپک، کپلر(

علی فــرح زادی، کاربــر فضای مجــازی:  در 

ســکوت خبرگزاری های بی طرف و دلسوز 
ایران لندن نشــین، تیم شــش نفره ایران در 
المپیاد جهانی ریاضی 2022 با کسب سه 
طال و سه نقره در بین 104 کشور در جایگاه 
هشــتم قرار گرفت. حاال اگر یکی از همین 
شــش نفر یک جمله علیه نظام می گفت، 

نخبه  ریاضی ِ آزادی خواه صداش می زدن!

پاســخ  مصطفی طاهــری، نماینده مجلس: 

ادعــای مضحک جــو بایدن در اســتفاده 
از گزینه »توســل بــه زور« علیه جمهوری 
اســالمی  ایران را 42 ســال قبل حضرت 
امام)رحمه الله علیه( فرمودند: »آمریکا هیچ 

غلطی نمی تواند بکند.«

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

خشمگین  شــدن از دروغ در رسانه های جمعی 
بســیار رایج اســت. خبرگزاری ها، شرکت ها و 
حتی خدای ناکــرده سیاســت مداران هم ما را 
گمراه می کنند. تشــخیص »حقیقت« و »دروغ« 
کار چندان ســاده ای نیســت. تفاوت ها و نکات 
بســیاری برای هر دوی آنها وجود دارد؛ اما برای 
مقصود خودمان در اینجا از تعریفی ســاده برای 
دروغ استفاده می کنیم: »اطالعاتی که فرستنده آنها 
می داند که نادرست هستند؛ اما با این وجود آنها را 
منتقل می کند.« این نوع اطالعات به چند دلیل در 

رسانه های جمعی رشد می کنند.

 B به راحتی می توان با دروغ گفتن سر  
زبان ها افتاد

 پیــدا کــردن داده هــای جدیــد کار ســخت 
پیش بینی ناپذیر ایســت. اگر نیاز دارید تا اخبار را 
بــه صورت منظم ارائه کنید، پــس اختراع اخبار 
راهی قابــل اطمینان برای ارائــه مطالب جدید 
اســت. دروغ های صریــح، حساســیت ایجاد 
می کنند: اگــر می خواهید جلب توجه کنید، تنها 
چند چیز  اندک، دروغ های چشــمگیر و پر قیل و 
قال را شکست می دهند. در واقع هر چقدر دروغ 
ساده تر، خام تر و واضح تر باشــد، افراد بیشتری 

احساساتی خواهند شد.

 Bبا دروغ  
 گزارش ها را به هم مرتبط می کنند

 زمانی که یک رســانه جمعی دروغ می گوید، به 
راحتی می تواند ارتباطــات جدیدی را ارائه کند 
که به این دروغ متصل شود: فهرست بی پایانی از 

انکار، مواضع مختلف، حواشی و... . 
امــا ما باید چه کنیم؟ بیایید بــه افراد دیگری 
گوش کنیم. ذهن شــما مانند یک صحنه  نمایش 
اســت. انتخاب با شماســت که بــه دلقک ها، 
دروغگوها و ترول ها اجــازه بدهید که آن صحنه 
نمایــش را بدزدند، یــا افراد صــادق را به ذهن 

خودتان دعوت کنید.
  بیاییــد مراقب جلب توجه باشــیم و به دام 
نیفتیم، زیرا حتی اگر ثابت کنیم که دروغ آشکار 
اســت، باز هم دروغگو پیروز می شــود، چون ما 
توجه کرده ایم.  بیایید چشم و گوش خودمان را به 
افراد خردمند بدهیم و در عوض گزارش های آنان 
را پخش کنیم. این به معنای آن نیست که دروغ را 
بپذیریم، بلکه به این معناست که ما باید دروغ هایی 
را کــه برای گیج کردن ما و منحــرف کردن ما از 
 مهم است، بشناســیم.  بیایید آگاه 

ً
مســائل واقعا

باشیم که رسانه های جمعی در درجه اول به دنبال 
توجه هستند، نه حقیقت.

   رسانه   

نمایش صحنه 
یک هکر مدعی شــد اطالعات شــخصی یک 
میلیارد شــهروند چینی را از پلیس شانگهای به 
سرقت برده است. این هکر هفته گذشته در گروه 
یک هکــری بیش از 23 ترابایت دیتا را به قیمت 
10 بیت کوین معادل حــدود 200 هزار دالر به 
فروش گذاشت. کارشناســان فناوری می گویند 
اگر این ادعا درست باشــد، یکی از بزرگ ترین 
رخنه های اطالعاتی تاریخ به شمار خواهد آمد. 
این هکر مدعی شده است پایگاه داده پلیس ملی 
شــانگهای که حاوی ترابایت ها دیتا و اطالعات 
درباره میلیون ها نفر از شــهروندان چینی است، 
در سال 2022 هک شــد. اطالعات موجود در 
این پایگاه داده شامل نام، نشانی، شماره شناسایی 
ملی، شماره تلفن و جزئیات سوابق کیفری بوده 

است.
بــه دنبال این خبــر، رئیس جمهــور چین از 
نهادهای دولتی کشورش خواسته است تا از امنیت 
اطالعات و اطالعات شخصی، حریم خصوصی 
و اطالعات شــرکتی محرمانه دفاع کنند تا وقتی 
مردم اطالعات خودشان را برای دریافت خدمات 

دولتی ارائه می کنند، احساس امنیت کنند.
»امنیت اطالعات« یکــی از موضوعات داغ 
سال های گذشته بوده و در چند ماه گذشته بیشترین 
توجه ها را به سوی خود جلب کرده است. دیگر 
روزی نیســت که خبر هک شدن و از دست رفتن 

اطالعات از سامانه ای در یک جای دنیا نشنویم. 
مالحظات امنیت سایبری و تحت حمالت امنیتی 
و هک قرار گرفتن در چین، روســیه، کشورهای 
اروپایی، آمریکا، شهرک نشــینان صهیونیستی و 
حتی کشــورمان ایران به امری داغ تبدیل شــده 
است. همزمان با هک شدن اطالعات شهروندان 
چینی، خبر حمله هکری به کاخ ســفید منتشــر 
شد. یک گروه هکری به نام »کیلنت« Killnet، با 
انتشار پستی در کانال تلگرامی اش، مسئولیت این 
حمله ســایبری را برعهده گرفته است. این پست 
اسکرین شــاتی از یک پیغام خطا در وبگاه کنگره 
بود که روی آن تصویر از جو بایدن، رئیس جمهور 

آمریکا با چهره ای گیج وجود داشت.
امروزه، مســائل ســایبری در نگاه دولت ها 
جایــگاه ویژه ای دارد و شــاهد رشــد روزافزون 
تهدیدات و حمالت ســایبری هســتیم که نشان 
می دهد نیازمند توجه  بیشتری به پدافند غیرعامل 
و لزوم آگاه سازی کاربران فضای مجازی و استفاده 
بیشتر از متخصصان ســایبری برای ایمن کردن 
دولت الکترونیک هســتیم. دولــت الکترونیک 
جایی اســت که نقطه اتصال مــردم و دولت در 
فضای سایبری اســت و اطالعات مردم در آنجا 
ذخیره و قابل دستیابی است، بنابراین اهمیتی کمتر 
از مناطق امنیتی و... ندارد و نشــت اطالعات آن 

حریم شخصی مردم را نقض می کند.

   سایبر   

ونیک الکتر دولت   

کپی رایت مجازستانجهان
هوشمند!

هوش مصنوعی به دنبال قانونمند کردن انسان ها؟
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آزمون مسئوالن

مشکالت حوزه کاغذ ـ اعم از کاغذ نشر 
و مطبوعات ـ همچنان باقی اســت و البته 
بخش قابل توجهــی از آن هم به افزایش 
جهانــی قیمــت ایــن کاالی صنعتی و 

فرهنگی برمی گردد. 
چند روز پیــش بود که وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خبر خوش ورود محموله 
جدید کاغذ با قیمت مناسب را به اهالی 
این حوزه داد. محمدمهدی اسماعیلی در 
ســفر به زنجان اعالم کرد: »در روزهای 
آینده، محموله های جدیدی با ارز مناسب 
که با تالش و همت رئیس جمهور صورت 
گرفته، وارد شده و مشکل کاغذ در حوزه 
مطبوعات و بــازار نشــر در کوتاه مدت 
حل می شــود، اما بایــد در بلندمدت به 
خودکفایی برسیم.« نکته ای که وزیر ارشاد 
به درستی به آن اشــاره کرد، حل مشکل 
کاغذ برای دوره ای کوتاه مدت بوده که در 
بلندمدت باید با اتکا به توان داخلی رفع 
شود، وگرنه چرخه معیوب و خسته کننده 
کمبود کاغذ و تأمیــن آن با قیمت گزاف 
همچنــان ادامه خواهد داشــت و اهالی 
کتاب و مطبوعات را روز به روز بیشتر در 

تنگنا قرار خواهد داد. 
اما حرف درست و منطقی آقای وزیر، 
ابتدا باید خطاب به خود مسئوالن دولتی، 
به ویژه در حوزه وزارت خانه های ارشــاد 
و صنعت، معدن و تجارت گفته شــود؛ 
چراکه بدون حمایت هماهنگی دستگاه ها 
 حمایتی از فرآیند 

ً
و عزم جدی آنها، عمال

تولید داخــل، از جمله در حــوزه کاغذ 
صورت نخواهد گرفت.

همیــن چند روز قبل که وزیر ارشــاد 
بر لــزوم حل اساســی مشــکل کاغذ با 
خودکفایی در تولید آن تأکید کرد، برخی 
فعاالن صنعت چوب و کاغذ برای حضور 
در این میدان اعالم آمادگی کردند؛ اما در 
عین حال دســت یاری هم به سوی عموم 
مســئوالن به ویژه دولتمردان دراز کردند. 
از جملــه این فعــاالن، امیــد نیک نژاد، 
مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران 
بود که اعالم کرد: »برای کمک به فضای 
فرهنگــی و چاپ کتــب و محصوالت 
فرهنگی مورد نیاز کشــور، از شهریورماه 
امسال ماهانه بیش از هزار تن کاغذ چاپ 
و تحریر تولید و روانه بازار خواهیم کرد.«

نیک نژاد این نکتــه را هم اضافه کرد: 
»در راســتای کمــک به سیاســت های 
حمایتی دولــت برای ســاماندهی بازار 
کاغذ کشــور و علی رغم همه کمبودها و 
مشکالت موجود، حاضریم 5 تا 6 هزار 
تومان زیر قیمت بــازار، کاغذ را تولید و 
عرضه کنیم تا التهابات کنونی رفع شود«، 
اما شــاه بیت حرف این فعال حوزه کاغذ 
که اتفاقا از ســمت همه فعاالن این حوزه 
هم ـ با تعابیر مشابه ـ مطرح می شود، این 
بود که »درصورت حمایت مســئوالن و 
تزریق ســرمایه در گردش برای پرداخت 
بدهی های سنوات قبل، قول خواهیم داد 
سال آینده یک سوم کل نیاز کشور به کاغذ 
چاپ و تحریر را در مازندران تولید و روانه 

بازار مصرف کنیم.«
این صراحــت فعاالن تولید برای بیان 
وعده و اعــالم آمادگی، باید حجت را بر 
مســئوالن این حوزه تمام کند تا به میدان 
بیایند و با رفع تضادها و ناهماهنگی هایی 
که تا امروز وجود داشــته و نتیجه ای جز 
هدررفت زمان و انرژی هم نداشــته، هم 
زمینه خودکفایی در تولید کاغذ را فراهم 
کنند و هــم روحیه و انگیزه بیشــتری به 

فعاالن این حوزه بدهند.

فرهنگ

یادداشت 

   کتاب     روایت    

کتاب »تاریخ تشــیع در غرب 
محمدرضــا  اثــر  اســالمی« 
شــهیدی پاک اســت کــه در 
پژوهشــکده تاریخ و سیره اهل 
 بیــت)ع( پژوهشــگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی تهیه و به همت 
نشــر این پژوهشــگاه در 423 
این تحقیق  صفحه منتشر شد. 
در حقیقت بررسی انعکاس های 
حــوادث مربــوط به تشــیع و 

تسنن در شرق اسالمی اســت. در پژوهش حاضر پراکندگی 
جغرافیایی و تاریخی تشــیع در غرب اسالمی و آثار معنوی و 
مادی آن بر اساس مصادر تاریخ اسالمی در افریقیه و مغرب و 

اندلس ارائه شده است.

 غرب اسالمی
 روایت اسالم در اندلس

فراخوان بیست ونهمین جشنواره 
ایران  هنرهای تجسمی جوانان 
در 11 رشــته  ارتبــاط تصویری 
تصویرســازی،  )پوســتر(، 
سفال  )نستعلیق(،  خوشنویسی 
و سرامیک، عکاسی، کاریکاتور 
مجسمه ســازی،  )کارتــون(، 
نقاشــی، نگارگری  طراحــی، 
)نقاشــی ایرانــی، گل و مرغ، 
تذهیب( و هنرهای جدید )ویدیو 

آرت، چیدمان، هنرمحیطی( از سوی دبیرخانه این رویداد هنری 
منتشر شد . در بخشی از این فراخوان آمده است: »از جوانان 15 
تا 24 ســاله ایران دعوت می کنیم تا در این جشنواره شیوه های 

تعامل، نگریستن و آفرینش هنری را از نو تجربه کنند.«

فراخوان
جشنواره تجسمی جوانان 

مستند »آتش و گلستان« روایتی 
است از مانده های گروه چریکی 
دستمال سرخ ها، گروه چریکی 
اندرزگو و مطلعان کانال کمیل 
و حکایــت کارگردانی اســت 
که می خواهــد درباره »ابراهیم 
هــادی« فیلم بســازد. او و تیم 
تحقیق و پژوهشــش بــه دنبال 
کسانی هستند که ابراهیم هادی 
را دیده اند، با او بوده اند، از حال 

و احــوال خصوصی او مطلعند و همچنین کســانی که در هر 
جایی نمی خواهند این فیلم ســاخته شود یا این سند تصویری 
شکل گیرد. این مستند عمال چالش هایی است که برای ساختن 

فیلم درباره شهدا بر سر هنرمندان می آید.

تش و گلستان  آ
مستند شهید ابراهیم هادی

  جشنواره  

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 نباید از اهمیِت آموزش در قالب این برنامه ها غافل شد. این آموزش ها 
ً
هر چند سرگرم کردن مخاطبان، یکی از مهم ترین اهداف برنامه های تلویزیونی است؛ اما قطعا

می تواند تأثیر بسیار مهمی  در شکل گیری و هدایت افکار عمومی  و حل بسیاری از مسائل اجتماعی داشته باشد. 
به تازگی مجموعه تلویزیونی با نام »آقای قاضی« از شبکه دوم سیما در حال پخش است که در نوع خودش، کاری نو و خالقانه است و توانسته نظر مخاطبان بسیاری را 
به خود جلب کند. این سریال عالوه بر جذابیت های ذاتی فیلم و سریال و قصه گویی، آموزش های خوبی هم در حوزه حقوقی و نظام دادرسی به مخاطبان ارائه می دهد. 

به همین بهانه، به سراغ سجاد مهرگان، کارگردان این سریال رفته  ایم و با او به گفت وگو نشسته ایم.

 BBBB ایده اصلی مجموعــه تلویزیونی آقای 
قاضی از کجا آمده است؟

ایده اصلی مجموعه تلویزیونــی آقای قاضی از یک 
اتفاق واقعی شروع شد؛ اتفاقی مربوط به خود من. من 
چند سال پیش مستأجر بودم و صاحب خانه ای داشتم 
که به دالیل گوناگون متوجه شــدم ایشان به حقوق 
موجر و مســتأجر تســلط ندارند و درخواست های 
بیجایی از مِن مستأجر داشــتند. برای نمونه، انتظار 
داشت که کنتور آب را من تعمیر کنم. وقتی به بنگاه 
هم مراجعه می کردیــم، بنگاه ها و صنف معامالت 
امالکی نیز نسبت به قوانین اجاره در کشور بی اطالع 
بودند. از همان زمان بــه این فکر کردم که چقدر ما 
با حداقل حقوق مدنی ناآشــنا هستیم و هیچ گاه در 
رابطه با این مسائل با ما صحبت نشده است. بنابراین 
این موضوع برای من جدی شــد.  آنچه در مجموعه 
تلویزیونــی آقای قاضی بر ایم مهم بــود، این بود که 
فقط سرگرمی  نسازم. برای من سینما به معنای هنر، 
صنعت و رسانه اســت. خیلی برای من مهم بود که 
اثری که خلق می کنم عالوه بر اینکه ویژگی های مثبت 
هنری دارد، ویژگی های مثبت رســانه ای هم داشته 
باشــد؛ یعنی با خود پیامی  را خلق کند و تا جایی که 
می شود و درام اجازه می دهد آموزش هایی در خالل 

قصه های آقای قاضی برای مخاطب پدیدار شود.

 BBBB بــه نظر شــما دلیــل اســتقبال از این  
مجموعه تلویزیونی چه بوده است؟

من فکر می کنم قصه گفتن خیلی مهم بوده است. ما 
84 قصه داشتیم و برای تمام قصه ها کاراکتر ساختیم 
که البته سخت هم ایجاد شده است. برای من خیلی 
مهم بود حتی اگر شخصیت یک دقیقه در مجموعه 
تلویزیونی حضور دارد، کاراکتر داشــته باشد؛ یعنی 
شــخصیت و لحن آن ساخته شــود و بدن آن مبتنی 
بر شناخت کاراکترش ساخته شــود و بعد از این در 
موقعیت دادگاه قرار گیرد و با توجه به موقعیتی که قرار 
گرفته قصه ای را پیش ببرد. این قصه شامل یکسری 
پیرنگ ها، خرده پیرنگ ها و یکسری خرده فرهنگ ها 
می شــود. در دادگاه با فضایی روبه رو هستیم که دو تا 
پیرنگ به صورت موازی رشــد می کند؛ پیرنگی که 
ممکن است در ساده ترین شکل راهی را بیان می کند 
و پیرنگــی که دروغ می گوید؛ یعنی همیشــه در این 
دادگاه دعوایی بین خیر و شــر وجــود دارد. یک نفر 
راست می گوید و یک نفر دروغ می گوید. آن دروغگو 
پیرنگ خود را با تمام اجزا و جزئیات پیش می برد که 
ناراستی است و آن که راست می گوید و تمام پیرنگ 
خود را با اجزا و مشــتقات نشــان می دهد. در اینجا 
یک نقش قاضی داریم که ضد پیرنگ این دو است. 
او سعی می کند تحت تأثیر هیچ یک از این پیرنگ ها 
قرار نگیرد و در نهایت پیرنگ خود را رشد دهد. اینها 
فضایی اســت که ما در قصه گویی دنبــال آن بودیم؛ 
یعنی قصد داشتیم قصه ای بگوییم که مردم با ما همراه 
شوند؛ با هر یک از این پیرنگ ها ارتباط برقرار کنند 
و احساس کنند این مشــکالت برای آنها پیش آمده 
و در نهایــت این قاضی اســت که تصمیم می گیرد، 

کدام راست می گوید و کدام دروغ می گوید.  من فکر 
می کنم مهم ترین ویژگی آقای قاضی قصه گویی است 
و آنچه در قصه گویی مهم است، همه فهمی آن است. 
این مهم اســت که قصه ها را به نحوی بیان کنیم که 
مردم بفهمند. مسائل حقوقی مسائل بسیار پیچیده ای 
اســت. اگر به یک ســند و مدرک قضایی نگاه کنید 
آنقدر کلمات پیچیده می بینید که شاید با خواندن چند 
باره لغت نامه بتوانید معنای آن را پیدا کنید. تفسیر و 
ســاده گویی کردن اهمیت دارد؛ ساده گویی به معنای 
قصه و هم به معنای کالمــی! قصه هایی که در آقای 

قاضی می گوییم همه فهم است. 

 BBBB کاراکتر آقای قاضی به دل می نشــیند و 
توانســته اســت به خوبی ارتباط برقرار 
کند؛ اما چرا سراغ بازیگران شناخته شده 

نرفته اید؟
وقتی قصه می گوییم چهره ها اهمیت پیدا نمی کند. 
شــاید این در فضای ســینما و تلویزیــون برعکس 
تعریف شده است که فکر می کنیم چهره ها هستند که 
مخاطب را جذب می کنند. چهره ها مهم هستند؛ اما 
بیش از آن کیفیت بازی ها اهمیت دارند. ما در صحنه 
تئاتر گنجینه قوی داریم که کمتر دِر آن را باز کرده و به 
آن رجوع کرده ایم تا از آنها استفاده کنیم، از بازیگرانی 
که بسیار مشتاق به بازیگر بودن و بازیگر شدن هستند، 
تمرین کرده اند و درس خوانده اند؛ ولی فضای موجود 
در سینما و تلویزیون ایران کمتر به آنها بها داده است.  
کیومرث مرادی مسئول انتخاب بازیگر ما بود. من با 
آقای کیومرث مرادی حدود 600 بازیگر را دیدیم و 
بررســی کردیم و در نهایت به 300 بازیگر رسیدیم 

که االن در آقای قاضــی نقش آفرینی می کنند. همه 
بازیگران تئاتری هستند، همه تعلیم دیده هستند، همه 
بیان خوبی دارند، بدن خوبی دارند و تمرین کرده اند. 
ما سعی کردیم از اینها استفاده کنیم. امیدوارم بتوانیم 
با این مجموعه تلویزیونی نشــان دهیم ما بازیگران 
خیلی خوبی در کشور داریم و کافی است به سمت 
آنها برویم و به آنها اعتماد کنیم و نتیجه مثبت را از آنها 
بگیریم. اگر از این دایره و حلقه بسته ای که در فضای 
 
ً
ســینما و تئاتر ایران وجود دارد، خارج شویم، حتما

افق های بهتری را می بینیم.

 BBBB واکنش حقوقدان ها چطور بوده است؟  
چون طبــق برخی گزارش هــا، عده ای 
بسیار موافق مجموعه تلویزیونی هستند 
و عده ای هم انتقادهای جدی داشته اند.

اقبال جامعه حقوقی به ســمت مجموعه تلویزیونی 
آقای قاضی خیلی خوب بود و آنها نیاز چنین مجموعه 
تلویزیونی را احساس می کردند و از اینکه ساخته شده 
خیلی خوشحال هستند. نقد به مجموعه تلویزیونی 
بیشتر از سمت جامعه وکالســت. ما در فصل اول 
مجموعه تلویزیونی آقای قاضی تصمیم بر این گرفتیم 
خود مردم را رودرروی قانون قرار دهیم؛ یعنی مردم 
خود طرف قانون باشــند. جنــس پرونده ها حقوقی 
است و کمتر به وکیل نیاز دارد؛ به همین دلیل وکیل 
را در فصل اول مجموعــه تلویزیونی »آقای قاضی« 
کمرنگ کردیم، وکال هم نســبت به این امر واکنش 
نشان دادند که چرا در این مجموعه تلویزیونی وکیل 
جایگاهی ندارد و جایگاه حقوقی وکال در نظر گرفته 

نشده است.

 BBBBاز قوه قضائیه هم بازخوردی داشتید؟  
 زیر نظر قوه قضائیه 

ً
این کار از لحــاظ حقوقی کامال

ساخته شده و یک نفر از قضات معتمد از قوه قضائیه 
به عنوان مشاور معرفی شد و ما از مشورت های مدام 
ایشان اســتفاده می کردیم که چهارچوب حقوقی و 
 رعایت شود. 

ً
قضایی پرونده ها و آیین دادرسی کامال

حتی روی حساسیت های شخصی من شاید فیلمنامه 
هفت بار بازنویســی  شــد تا از لحــاظ چهارچوب 

حقوقی و آیین دادرسی بتوانیم رعایت کنیم. 

 BBBBیعنی سفارشی بوده است؟ 
خیر. فقط از قوه قضائیه کمک گرفته شد. قوه قضائیه 
همواره همکاری بســیار خوبی با ما کرد و پرونده ها 
را در اختیار ما گذاشــت و مشــاوران مختلفی را به 
ما معرفی کرد که در طــول مجموعه تلویزیونی، در 
مرحله فیلمنامه، در مرحله تولید و حتی پس از تولید 

از مشورت ها استفاده کردیم.

 BBBB زمان پخش مجموعــه تلویزیونی چرا  
پنجشنبه و جمعه انتخاب شد؟

خیلــی از مجموعه تلویزیونی  یکی دو قســمت در 
هفته پخش می شــد و خیلی مواقع آخر هفته بود و 
بازخوردهای خوبی داشــت، از این بابت که ادبیات 
قدیمی که مردم پنجشنبه ها و جمعه ها وقت نمی کنند 
مجموعه تلویزیونی ببینند. از نظر مســئوالن جدید 
ســازمان صداوســیما ادبیات قدیمی  است و هنوز 
اعتقاد دارند پنجشــنبه ها و جمعه هــا مردم دور هم 
می توانند بنشینند و تلویزیون میان خانواده جایگاهی 
داشته باشد. با توجه به این رویکرد تصمیم بر این شد 
مجموعه تلویزیونی آقای قاضی پنجشنبه ها و جمعه ها 
پخش شود؛ اما این را که می توانست هر شب باشد، 
با شما موافق هستم. شاید در فصل دو این اتفاق بیفتد.

 BBBBپس قرار است فصل دوم ساخته شود؟  
بله. تالش من بر این است که فصل دوم طوری باشد 

که بتوانیم هر شب پخش کنیم. 

 BBBB خودتان هم بازخوردی از کار از ســوی
مردم و بینندگان داشته اید؟ 

کار در این فرمت بسیار سخت بود؛ چه از منظر فنی 
 نمی دانستیم روز اول چه دوربینی را استفاده 

ً
که واقعا

کنیم و چه لنزی را استفاده کنیم و مدلی که می گیریم 
مجموعه تلویزیونیی، سینمایی یا استودیویی باشد و 
کدام را انتخاب کنیم، همه ایــن موارد را با آزمون و 
خطا به دست آوردیم. میزانسن ها و طراحی ها. همراه 
با تجربه و آزمون و خطای بسیار به دست آوردیم.  روز 
اولی که مجموعه تلویزیونی آقای قاضی را ساختیم، 
فکر می کردم اگــر 30ـ20 درصد کار دربیاید، برای 
فصل یک خوب است؛ چون آنقدر کار در نوع خود 
جدید بود که حدس می زدم نتوانیم خود را به آنچه در 
ذهــن داریم نزدیک کنیم؛ ولی االن فکر می کنم 60 
درصد کار درآمده و کار تا حد خوبی دیده می شود و 

اقبال مخاطبان زیاد است که از لطف آنهاست. 

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

سازنده سرگرمی 
کارگردان مجموعه تلویزیونی »آقای قاضی« در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد
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سیاست
۱۴

 پنج  ماه زندگی 
و یک عمر یاد

زندگی من و احمد پنج ماه بیشتر   
طول نکشید. آن روزی که ما عقد 
کردیم، اولین کالمی که بــه زبان آورد، نام 
خدا بود. بعد از یاد کــردن نام خدا قرآن را 
آورد و گفت دستت را بگذار روی آن. وقتی 
که دستم را روی قرآن گذاشتم، احمد هم این 
کار را کرد و بعد گفت قسم می خوریم که اگر 
هر کدام از ما به راه هایی غیر از مســیر الهی 
رفتیم، آن یکی به مسیر درست هدایت مان 
کنــد، من هم قســم خوردم. گفت قســم 
می خوریــم که در زندگی همیشــه خدا در 
یادمان باشد و در هر مورد اگرچه به ضررمان 
باشــد، فقط به امر خدا عمل کنیم. احمد با 
من رفتاری دوستانه داشت و من یاد ندارم که 
حتی یک مرتبه من و او با هم سر موضوعی 
جر و بحث کرده باشــیم. اگر غذایی آماده 
می کــردم که طعم خوبی نداشــت و حتی 
خودم برای خوردن آن را نمی پسندیدم، او آن 
غذا را می خورد و می گفت ناشکری نکن. 
احمد همیشه از خدا طلب آمرزش می کرد و 
در همه اوقات از خدا می خواست که حتی 
لحظه ای ما را به حال خودمان واگذار نکند و 
به من توصیه می کرد که همیشــه خدا را در 
نظر داشته باشم تا مرتکب گناه نشوم. بسیار 

به حفظ حجاب توصیه می کرد.
به نقل از همسر شهید احمد آقابیگی

شهید احمد آقابیگی سوم بهمن 1342، در 
تهران متولد شــد. تا پایان دوره متوسطه در 
رشــته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. 
معلم بود که ازدواج کرد. به عنوان بسیجی 
در جبهه حضور یافت و پنجم مرداد 1367، 
در اســالم آباد غرب بر اثر اصابت ترکش به 
فیض شهادت نائل آمد. پیکر پاک شهید در 

بهشت زهرای تهران آرمیده است.

جبهه

   قبیله عشق    

  همایش بصیرت  همسران 
و فرزندان کارکنان

همایش بصیرت افزایی و تحکیم بنیان خانواده، 
با حضور همســر و فرزندان کارکنان دانشگاه 

جامع امام حسین)ع( برگزار شد.
در این همایش که مبتنی بــر نیازهای روز 
طراحی شده بود، ابتدا سرکار خانم دکتر آزادی 
در خصوص سواد رسانه و آسیب های فضای 
مجازی سخنرانی کرد و در ادامه سرکار خانم 
دکتر کتابچــی مطالبی را بــا موضوع بحران 
جمعیت و فرزندآوری، به سمع و نظر حضار 

رساند.
اجــرای گــروه ســرود دختران میعــاد از 
برنامه های این مراسم بود که در دو بخش زمانی 
برگزار شد و مورد توجه حضار قرار گرفتو پس 
از آن ســرکار خانم دکتر نوروزی در خصوص 

تحکیم بنیان خانواده نکات مهمی را بیان کرد.
گفتنی اســت، در حاشــیه ایــن همایش، 
کارگاه های آموزشی و تربیتی، خالقیت ورزی و 
مهارت افزایی برای فرزندان کارکنان در مقاطع 
ســنی مختلف برگزار شد و مورد استقبال این 

عزیزان قرار گرفت.
در پایــان ایــن همایــش، از خانواده های 
پــر جمعیت شــاغل در دانشــگاه جامع امام 
حسین)ع(، با اهدای هدیه تقدیر و تجلیل شد.

   خبر    

 BBBB آقای دکتر ابتدا می خواهم خالصه ای از  
فضای بیماری کرونا و واکسیناسیون آن در 

ایران و جهان برای مان بیان کنید.
امــروز که با موج جدیدی از ســویه های جدید کرونا 
مواجه هستیم، باید بدانیم با توجه به اینکه در برخی از 
نقاط جهان واکسیناسیون ناقص صورت گرفته است؛ 
این ویروس دچار جهش می شــود و به نظر می رســد 
بشــر با این وضعیت راهی طوالنی برای مبارزه با این 

ویروس دارد.
البته گفته می شود این سویه به شدت قبل در کشور 
بروز نمی کند؛ چون هنوز حجم خوبی از آنتی بادی در 
بدن ایرانیان بر اثر موج گذشــته و واکسیناسیون ایجاد 

شده است؛ اما باز هم تلفات خواهیم داشت.
 تزریق واکسن 

ً
تنها راه باقی  مانده برای مقابله فعال

دوز یادآور و ایجاد آنتی بادی در ســطح مناسب است 
که شــدت بیماری را در جامعه کاهش دهد و سرعت 

گسترش بیماری را کم کند.
درباره واکســن های کرونا هم بایــد بگویم که در 
ابتدای تولید واکسن کرونا اقبالی که االن به واکسن های 
پروتئینی پیدا شــده، وجود نداشــت. »فایزر« اولین 
واکســن بود و اقبال به واکســن های پروتئینی کم بود، 
برخی دانشــمندان فکر می کردند این واکسن ها مؤثر 
نیســتند؛ اما اآلن اثبات شده اســت این واکسن ها از 

مؤثرترین واکسن ها در مقابله با کرونا هستند.
واکســن نورا کــه از جمله بهترین واکســن های 
پروتئینی نو ترکیب اســت، ویژگــی خاصی در میان 
واکسن های کشــور دارد، در واقع تنها واکسنی است 
که مرحله ســه مطالعات بالینی خود را فقط به منزله 
دوز بوســتر و یادآور کار کرد و این برای ما امتیازی بود 
که نشــان دادیم هم این واکسن مؤثر است و هم بدون 
عارضه. هیچ واکسنی نتوانسته اســت تا این حد این 

خصوصیت را اثبات کند.
مدارک و مستندات ما نشــان داد سطح آنتی بادی 

تولید شده باالی 90 درصد است.
این واکســن می تواند آنتی بادی کافــی برای افراد 

ایجاد کند.
در این مرحله به ده هزار نفر تحت مطالعه واکسن 
تزریق و وضعیت آنها مطالعه شــد تا بررسی شود آیا 
واکسن عارضه ای برای آنها دارد یا نه که عارضه ای هم 

مشاهده نشد.
بر اساس مطالعات و اطالعاتی که بنده از وضعیت 
واکسن ها دارم، توصیه ام به هموطنان این است که در 
مراکز بگردند و از میان واکسن ها، واکسن نورا را تزریق 
کنند. می توانم بگویم که این واکســن نسبت به سایر 

واکسن های موجود امتیازات بیشتری دارد.

 BBBB آقــای دکتــر، این ویــروس جهش های  
مختلفی داشته است، اما پایه های پروتئینی 
اتصال ویــروس به بدن میزبــان یا همان 
آربی دی در ایــن جهش ها تغییری نکرده 

است؛ لطفًا در این باره توضیح دهید.
بلــه، به نظرم این یکــی از هوشــمندی هایی بوده که 
دانشــمندان دانشگاه علوم پزشــکی بقیه الله از همان 
ابتدای کار در اسفند ماه 1398 به خرج داده اند و البته 
لطف خدا هم شــامل حال ما بوده و این امر صورت 

گرفته است.
در ابتدا خیلی ها مخالف انتخاب این دسته پروتئین 
ویروس بودند و می گفتند ممکن است آنتی بادی تولید 
شود؛ ولی نتواند در مقابله با ویروس مؤثر باشد؛ اما نظر 

دانشمندان ما امروز اثبات شد.
با خیــال راحت می توانیم بگوییم هــم آنتی بادی 

می سازد و هم آنتی بادی پروتکتیو یا مؤثر است. 
البته نتایج مطالعات سازمان بهداشت جهانی نشان 
داده اســت، کماکان همه واکســن های موجود روی 
ســویه های جدید کرونا اثربخش هستند و این چیزی 
که امروز به مثابه واکسن مخصوص یک سویه از کرونا 

مطرح می شود، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. 
واکســن نــورا در اوج درگیری جهان و کشــور با 
ســویه امیکرون وارد کار مطالعه شد و کارایی خود را 

اثبــات کرد.  ده هزار نفر تحــت مطالعه ما در مرحله 
ســه هیچ یک در اثر تزریق واکسن یا درگیری با کرونا 
فوت نکرده اند که این سطح باالی اثربخشی و ایمنی و 

بی خطر بودن واکسن را نشان می دهد.
جلوگیری از مرگ و میر و جلوگیری از شدت یافتن 
بیماری دو نتیجه درخواســتی همه از واکسن است که 
نورا این دو موضــوع را در اوج همه گیری اثبات کرده 

است.

 BBBB شــنیده شــده اســت برخــی در مراکز  
واکسیناسیون دنبال واکسن نورا بوده اند؛ 
امــا این واکســن را بــرای تزریــق پیدا 
نکرده اند، علت چیســت؟ چه مقدار تا 

حاال تولید شده است؟
ما ســه میلیون دز به وزارت بهداشت تحویل داده ایم، 
دو میلیون هم داریم که آماده تحویل اســت. وقتی سه 
میلیون دوز تحویل شده است؛ یعنی باید همه جا پیدا 
 از دوستان وزارت بهداشت به 

ً
شود. این مشکل اصال

ویژه بدنه کارشناسی آنها پذیرفته نیست که به این شکل 
مدیریت می کنند. من در سیستان و بلوچستان چندین 
منطقه را حضوری با فرمانده سپاه سلمان رفتم و دیدم 
خیلی از مردم واکسن نورا را می خواستند؛ اما مراکز 
نداشتند و می گفتند که باید ده نفر شوید تا نورا تزریق 
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ً
کنیم؛ یعنی واقعا

نفر را بیاورند تا واکســن مطلوب دریافت کنند؟ االن 
وزارت بهداشت سعی دارد واکسن های قدیمی تر را 
زودتر تزریق کند تا فاسد نشود که البته در برخی موارد 
مشکل برای مردم ایجاد کرده است. به نظرم این خرده 
سیاســت های غلط در برخی ریز بخش های وزارت 

بهداشت درست نیست. 
البته ما هم در قضیه واکسن و هم در قضایای دیگر 
مثل افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجو از دولت های 
قبل مشــکالت فراوانی را با این بدنه کارشناســی و 
 غلط برخی بخش های دولت و 

ً
سیاســت های بعضا

وزارت بهداشت داشتیم.

 BBBB از ویژگی های مهم نورا که قبال مطرح شده  
است صد درصد داخلی بودن آن است 
که خود شــما مطرح کردید، در این باره 

دقیق تر توضیح دهید.
می دانید که به جز نورا در بقیه الله، همه واکسن سازهای 
داخلی ارز دریافت کردند؛ یعنی یک وابستگی چه در 
مطالعات و چــه در مراحل دیگر از جمله در تولید به 
خارج از کشور داشتند، من همینجا عرض می کنم نورا 
نه در مطالعات و نه در تولید هیچ وابستگی ای به خارج 

از کشــور نداشــت و حتی ذره ای ارز هم برای تولید 
آن صرف نشده اســت. همه کار را دانشمندان ما در 
دانشگاه بقیه الله و شرکت های دانش بنیان انجام دادند 
و حتی خط تولید هم برای واکسن ایجاد نشد؛ بلکه از 
خطوط موجود اســتفاده شد. اگر امروز به ما سفارش 
دهند تا سی روز آینده ســه تا پنج میلیون دوز تحویل 
می دهیم، بدون ایجاد هیچ ظرفیت جدید. این مزیت 

مهم دیگر نورا در کنار اثربخشی آن است.
 واکسن هایی را 

ً
گالیه ما هم همین اســت که مثال

که خطوط تولیدشان باید وارد شود، وزارت بهداشت 
خیلــی راحت هم خریــد می کند و هــم ارز به آنها 
اختصاص می دهد، امــا تا همین لحظه بعد چند ماه 
تحویل سه میلیون دوز واکسن نورا حتی یک ریال هم 
به دانشگاه پول واکســن نداده اند. من این را در جمع 
نمایندگان کمیسیون بهداشــت مجلس گفتم و همه 
به شدت تعجب کردند. حتی اطالع دارم که پول نورا 
تخصیص داده شده بود؛ اما مسئولی دخالت کرد و این 

پول را به واکسن دیگر دادند.

 BBBB ســپاه هم از شما واکســن را خرید کرده  
است؟

نه، ببینید ســپاه و هر نهاد و سازمانی در کشور خارج 
از ساختار واکسیناسیون ملی عمل نمی کند، واکسن را 
وزارت بهداشت می خرد و بعد برای تزریق به مراکز 
واکسیناســیون توزیع می کند، مراکز واکسیناســیون 
هم ممکن اســت زیر مجموعه دانشــگاه های علوم 
پزشکی، اورژانس، هالل احمر، بسیج، سپاه، ارتش 
و... باشند. البته االن پایگاه های واکسیناسیون غیر از 
مراکز دانشــگاه ها فعال نیست و اگر بسیج هم دوباره 
وارد این مرحله بشود کمک خوبی برای تزریق بیشتر 

نورا خواهد بود.

 BBBBمابقی واکسن ها هزینه دریافت کردند؟  
بله، فقط ما دریافت نکردیم. بر اســاس دستور سردار 
سالمی  و بر اســاس قرارداد واکسن را تحویل وزارت 
بهداشــت دادیم، اما هزینه را نداده انــد، باالخره ما 
هزینه هایی داریم؛ هم مربوط به تحقیقات و مطالعات 
و هم هزینه های مربوط به کارخانه ای که قرارداد تولید 
با آن داشتیم. این مسئله خیلی واضح است که باید این 
هزینه ها پرداخت شــود. دو میلیون دوز االن در انبار 
داریم که هنوز تحویل نگرفته اند و ســه میلیون دوز را 

تحویل گرفته اند. 

 BBBB در زمینــه پایداری و ماندگاری واکســن  
بفرمایید، چون این روزها مطالب درباره 

تاریخ گذشته بودن واکســن ها در دنیا و 
کشور زیاد شده است.

تاریخ انقضا یــا ماندگاری واکســن در ابتدای تولید 
مشخص نمی شود، یعنی یک تاریخ شناوری در ابتدا 
تعیین می شــود و بعد در مطالعات با پایش پایداری، 
تاریخ دقیق تری برای انقضا بیان می شود، در مورد نورا 
که آخرین سری واکسن های تولیدی و تحویلی بوده، 

 اصال بحث پایداری مطرح نیست. 
ً
فعال

 BBBB مطالعات شــما در مرحلــه بین المللی  
ارائه شده اســت؟ مقاالت و مباحث در 

مجالت علمی  چاپ شده است؟
در رابطه بــا مرحله بین المللی، این نکته را بگویم که 
وقتی شما با آپارتاید واکســن مواجه هستید و اعالم 
 فالن کشــورها برای ورود فقط مثال 

ً
می شود که مثال

واکســن های مدرنا، فایزر و... را قبول دارند، این فاز 
ارائه مطالعات برای بین المللی شــدن واکسن خیلی 
اهمیــت ندارد. در این آپارتاید واکســن و بی رحمی  
غربی ها، ســازمان بهداشت جهانی اعالم می کند که 
خود مســئوالن کشــورها می توانند تشخیص دهند 
کدام واکسن خوب است، اما غربی ها اعالم می کنند 
ورزشــکاران برای حضور در رقابت های ورزشی در 
کشــورهای مقصد باید این واکســن ها را بزنند، این 
یعنی آپارتاید و ابزاری به منظور له کردن دیگران برای 
اینکه جلوی رشد و تولید محصوالت بیولوژیک را در 
کشــورهای دیگر بگیرند. غرب مانع بزرگ بر سر راه 

ماست. 
راهکار مقابله با این آپارتاید هم در پیمان های دو 
یا چند جانبه بین کشورهای مختلف و مخالف غربی 
اســت و اســتفاده از ظرفیت جبهه مقاومت در مورد 

کشور خودمان.
البته رقابت جهانی وجــود دارد  و منفعت بردن و 

حذف منفعت از ما حتما در این فضا وجود دارد.
اما در خصوص ارائه مقاله های علمی  هم مراحل 
مطالعات پیش بالینی مقاالت آن تهیه شده یا در حال 
تدوین است. یک بخش مطالعات پیش بالینی هم در 
مجالت معتبر منتشــر شده اســت و ظرف چند روز 
آینده نیز خبرهای خوبی در رابطه با انتشــار مقاالت 

مطالعات بالینی خواهد رسید.
البته هنوز واکســن داخلی به صــورت کامل در 
سبد واکسیناسیون کشــور قرار نگرفته است و  هنوز 
واکسن های خارجی در انبارهاست و تزریق می شود. 
در واقع، راه برای صددرصد شــدن واکسیناسیون با 
واکسن های داخلی هموار نشده است و حجم انبوهی 

واکسن وارداتی باید تزریق شود.

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

دکتر حسن ابوالقاسمی،  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( می گوید: »متأسفانه با وجود اینکه مدیران تغییر کرده اند، بدنه کارشناسی تغییر نیافته و تصمیماتی 
که همین بدنه کارشناسی می گیرند، اگر از روی غرض و خیانت نباشد، از تنبلی و کج فهمی است و خیلی جاها کشور را با مشکل مواجه می کند؛ اآلن ماجرای ما 
با وزارت بهداشت هم همین گونه مشکالت است.« این بخشی از گالیه های دکتر ابوالقاسمی و شاید بخش های قابل گفتن آن است. به بهانه شروع موج نامیمون 
هفتم شیوع ویروس منحوس کرونا و اوج گیری دوباره واکسیناسیون در کشور دوباره به سراغ یکی از مؤثرترین واکسن های داخلی رفتیم؛ واکسنی که دانشمندان 
پاسدار در دانشگاه بقیه الله هوشمندانه و با دقت نسبت به انتخاب نوع و روش ساخت، آن را تولید کردند و امروز به جرئت می توان گفت، اثربخش ترین واکسن 
موجود در کشور است.  در ادامه ماحصل دقایقی همراهی ما با دکتر حسن ابوالقاسمی،  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( را خواهید خواند. اگر طالب 

دست یافتن به دانسته های مهم در رابطه با کرونا و واکسن هستید تا انتهای این گفت وگو همراه ما باشید.

ین واکسن ین و اثربخش تر   نورا  بهتر
 برای نوبت یادآور است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

عکس: حامد گودرزی
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پاسدار

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

 جهاد تبیین
جهاد مردم است

 
0۹۱2000302۹/ شکســت بایــدن در 

ســفر به منطقه و ناتوانی در ایجاد اتحاد 
ضد ایرانی نشــان داد، افول آمریکا چنان 
سرعت یافته است که با بازی های تبلیغاتی 
و نمایش های کاذب هم دیگر قابل پنهان 

کردن نیست.

میلیونــی  حضــور   /0۹38000۱5۴0

مــردم در مهمانــی 10 کیلومتــری هم 
نشــان داد، مردم تا چه حد دلبســته اهل 
بیت)ع( هستند و هم مشخص کرد جای 
جشن های مذهبی دســته جمعی چقدر 

خالی بوده است.

0۹۱30005۹6۱/ دشــمنان انقــالب و 

اسالم برای رســیدن به اهداف شوم خود 
عفاف و حجاب را هدف قرار گرفتند؛ ولی 
بدانند که شکست سختی خواهند خورد.

دولت  فعالیت هــای   /0۹37000۱088

انقالبی در عرصه سیاست خارجی مردم 
را بســیار امیدوار کرده است، امیدواریم 
که بسیار زود آثار در اقتصاد کشور هویدا 

شود.

0۹۱۹0005۱۹۱/ ســالم و خــدا قوت. 

 در نشــریه گزارشی از پروژه خرازی 
ً
لطفا

انتشار دهید.

0۹۱۹000053۹/ ســالم، چرا دولت و 

مجلس زمان آغاز شمول قانون جوانی را 
از سالی که حضرت آقا مسئله جمعیت را 

اعالم کردند، مقرر نکردند؟

0۹۱۴0005۴۱8/ ســالم. یک سؤال از 

فرماندهان. آیا هزینه پوشــاک و مخارج 
فرزند ســوم متولــد فروردیــن 1400 با 
متولدان آبان 1400 فرق دارد که شــامل 
هیچ یــک از ابالغیه ها، خــودرو و زمین 

نمی شود؟!

ارفاق  خصــوص  در   /0۹۱800000۴2

سنوات خدمتی جانبازان نیروهای مسلح 
باید یک ماه سنوات خدمتی مثبت تعلق 
بگیرد، لطفا از مسئوالن مطالبه و پیگیری 

شود.

0۹۱5000۹7۴۱/ دیپلمات های انقالبی 

در دولــت بدانند که مردم از پافشــاری و 
ایستادگی آنها بر خطوط قرمز ایران و حفظ 

منافع کشور حمایت می کنند.

0۹۱2000235۴/ تنهــا راه خــروج از 

محاصــره تبلیغاتی دشــمن جهاد تبیین 
اســت و با این روش می تــوان محاصره 
تبلیغاتی دشــمن را بشکنیم و برای اینکه 
جهاد تبیین به نتیجه مطلوب برسد، باید آن 

را مردمی  کنیم.

0۹۱30007623/ بــا توکل به خداوند 

متعال و همت همه مردم دشمنان این نظام 
در تمام عرصه ها نیز شکست خواهند خود 
 پیروزی نزدیک اســت. این وعده 

ً
و قطعا

خداوند به صالحان است.

۹3۴00023۴5/ جا دارد که به کارکنان 

در تمام ادارات و پادگان ها گوشزد شود تا 
در این ایام که در اوج گرمی ها قرار داریم، 
هم در مصرف برق و وســایل سرمایشی 
دقت کنند و هم مصرف آب را به حداقل 

برسانند. زمین برای آیندگان هم است.

   روی خط    

با  حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االسالم 
اشاره به اهمیت حدیث ثقلین به منزله اساسی ترین 
راهکار و نسخه مصونیت بخشی گفت: »راهکار 
صیانت از فرزندان خود و انقالب در این دنیایی 
که ابلیس بیش از پیش میدان پیدا کرده اســت، 
آوردن آنان به ســنگر قرآن و والیت است.« وی 
تصریح کرد: »اگر در چنین سنگری قرار گرفتند، 
هیچ تهاجم فکری و فرهنگی قادر به خارج کردن 

آنان از صراط مستقیم نخواهد بود.«
 

 Bدوره غلبه فرصت ها بر تهدیدها
سردار سرلشکر پاســدار محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح هم در این گردهمایی حاضر 
شد و ســخنرانی کرد.وی با اشاره به روند تحوالت 
دوران چهل ســاله جنگ سرد و پس از آن و شکست 
هژمونی تک قطبی و آغاز روند افول قدرت آمریکا و 
عقیم ماندن هزینه های ده هزار میلیاردی دولت این 
کشــور در منطقه غرب آسیا و بازیابی قدرت چین و 
خروج روسیه از انفعال گفت: »این رویداد ها همگی 
دلیل و نشانه روشنی بر ورود دنیا به مرحله جدیدی 
با عنوان دوران گذار است.«رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح از ویژگی های ژئوپلیتیکــی دوران گذار، به 
جنگ ها و رویدادهای سال های اخیر، دسته بندی ها 
و بی ثباتی های  پیش بینی ناپذیر، توســعه ناتو به شرق 
و تحرکات تند برخی کشورهای منطقه برای کسب 
امتیاز اشــاره کرد و گفت: »جمهوری اسالمی ایران 
در میانه تمامی این بحران ها، نگرانی ها، ناامنی ها و 
بی ثباتی ها، با رهبــری و فرماندهی بی نظیر فرمانده 
معظــم کل قوا و همراهی و هوشــیاری مردم عزیز، 
برکات خون شــهیدان و در میدان بــودن و آمادگی 
نیروهای مسلح، طی سال های اخیر توفیقات فراوانی 

کسب کرده است.«
وی افزود: »با ورود ایران به شــرایط و دوره غلبه 
فرصت ها بر تهدیدات، پایه های ســاختمان فشــار 
حداکثری دشمن یکی پس از دیگری فرو ریخت که در 
این میان نقش نیروهای مسلح در کنار سایر مؤلفه ها، 
بسیار مهم و تعیین کننده بوده است.«سرلشکر باقری 
گفت: »مرور رویدادهای ســه ســال اخیر از جمله 
انهدام پهپــاد راهبردی دشــمن، نقش آفرینی موفق 

منطقه ای نیروهای مسلح در خشکی و دریا، مقابله 
موفق با تروریســت های داعش و برقــراری امنیت 
پایدار در کشور، مرزها و مناطق پیرامون مرز و ارتقای 
توان ، آمادگی و قدرت جمهوری اســالمی  ایران در 
حوزه های موشکی، پهپادی، دریایی، زمینی و... در 
 تأثیرگذار بوده 

ً
ایجاد زمینه های ناکامی دشمن کامال

است.«
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دوره 
غلبه فرصت ها بر تهدیدات را مغتنم می شــماریم، 
تأکید کــرد: »نیروهای مســلح در چنیــن دوره ای 
رسالت و مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و بی ترید 
بــرای ارتقای قدرت، تــوان و آمادگی های مان از آن 

بهره برداری حداکثری خواهیم داشت.«

 B امنیت منطقه خط قرمز ایران
این گردهمایی ســخنرانان دیگری هم داشــت که 
عالوه بر فرمانده نیروی زمینی سپاه، سخنرانی کردند 
که شــاید وقتی دیگر بتوان ابعادی از مباحث مطرح 
شده در این ســخنرانی ها را منتشر کرد.گردهمایی 
ساالنه فرماندهان نیروی زمینی سپاه امسال همزمان 
با ایام عید غدیر در مشــهد مقدس و در جوار بارگاه 
منور امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( 
برگزار شد. سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید، 
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( در جمع 
فرماندهان و مدیران نیروی زمینی ســپاه با تأکید بر 
اینکه کمک به مداخالت دشــمنانه در منطقه تاوان 
دارد، گفت: »امنیت ایران، امنیت همسایه هاست و 
امنیت همسایگان را امنیت خود می دانیم.« سرلشکر 

رشید در جمع فرماندهان نیروی زمینی سپاه این نیرو 
را شالوده اصلی سازمان سپاه توصیف کرد و گفت: 
»نیروی زمینی سپاه طی سه دهه گذشته پس از جنگ، 
با تمام توان و قدرت، از مرزهای جمهوری اسالمی 
 و شهرها در مقابل تهدیدات ضد انقالب و گروه های 

تکفیری قاطعانه دفاع کرده است.«

 Bجهاد ترکیبی در مقابل تهاجم ترکیبی
دیگر ســخنران این جمع که مطالــب آن قابل بیان 
است، کسی نیست جز حجت االسالم والمسلمین 
عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در ســپاه.
نماینده ولی فقیه در سپاه  در همایش ساالنه فرماندهان 
و مســئوالن نیروی زمینی با تشریح ابعاد جنگ های 
جــاری در جبهه امــروز حق و باطــل، همه جانبه و 
ترکیبی بودن را از ویژگی های آن برشــمرد و گفت: 
»جهاد ترکیبــی، مؤثرترین راهبــرد در برابر جنگ 

ترکیبی دشمن است.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با بیان اینکه در جنگ 
ترکیبی هر بخشی ناظر به هدف اصلی تعیین شده، 
مأموریت خاص خود را در چارچوبی مرکب و چند 
وجهی دنبال می کند، گفت: »بر همین اساس جنگ 
اقتصادی، جنگ سیاســی، جنگ رسانه ای و تبلیغی 
و جنگ امنیتی و... در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر، 
شکل و ســازمان پیدا کرده است.« حجت االسالم 
والمســلمین حاجی صادقی تصریــح کرد: »جنگ 
ترکیبی یک هدف نهایی را در بطــن خود دارد و آن 
تهاجم فکری و ســیطره عقیدتــی، تقدس زدایی از 
مبانی الهی و کمرنگ کردن غیرت دینی است.« وی 

افزود: »در جنگ ترکیبی، دشمن هم اقتصاد را نشانه 
می رود و هم سیاســت و هم فرهنگ و هم اعتقادات 
و ارزش هــا را، اما هر چند امــروز جنگ اقتصادی 
یکی از جلوه های ملموس و بارز دشمنی علیه ملت 
ایران است، اما در عین حال می تواند عملیات فریب 
برای زدن نقطه اصلی، یعنی فکر و فرهنگ جامعه نیز 

باشد.«
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی خاطر 
نشــان کرد: »واکنش طبیعی و مدبرانه و حکیمانه به 
سوگیری استراتژی دشمن از جنگ شاخه ای به جنگ 
خوشــه ای و ترکیبی، چیزی جز جهاد ترکیبی همه 
نیرو های انقالب به ویژه نیرو های مسلح در برابر این 
جنگ نیست و نیروی زمینی سپاه باید در چنین جهادی 
به یک الگو و سرمشق تبدیل شود.«وی افزود: »وقتی 
مبنای راهبرد دشمن بر این پایه استوار است، نمی توان 
تمرکز و نیروی خود را در یک جبهه تک بعدی قرار 
داد و تنها به میدان جهاد امنیتی و نظامی  اکتفا کرد.« 
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی سپاه را 
مجموعه ای پیشــتاز در عرصه جنگ ترکیبی معرفی 
کرد که بــا بصیرت و شــناخت در چندین جبهه به 
مصاف دشمن رفته است و گفت: »منطقه جغرافیایی 
عملیات سپاه و به تبع نیروی زمینی، انقالب اسالمی، 
اســالم و خدا در مقابله با اقدامات دشمنی است که 
انقالب زدایی، اسالم زدایی و خدازدایی را در دستور 
کار خود قرار داده است.«وی افزود: »به لطف الهی، 
آینده این انقالب در پرتو مجاهدت های جاری، بسیار 
روشن است و باالترین عبادت، زمینه سازی نهضت 

ظهور است.«

 سنگر قرآن و والیت
 دژ محکم در برابر تهاجم ترکیبی دشمن

 در گردهمایی فرماندهان و مسئوالن نیروی زمینی سپاه در مشهد مقدس تأکید شد

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه معاون سیاسی سپاه در جمع بسیجیان 

است مستمر  یضه  فر تبیین  والیتمداری به حرف نیستجهاد 
معــاون سیاســی ســپاه گفت: »داشــتن 
اطالعات، ذهن فعال، زبان گویا و شجاعت 
از جمله ویژگی هایی است که افراد می توانند 

با داشتن آنها در این جهاد شرکت کنند.«
سردار ســرتیپ دوم پاســدار دکتر یدالله 
جوانی، معاون سیاســی نمایندگی ولی فقیه در 
ســپاه در جمع بســیجیان حوزه مسجد جامع 
احرار الحســین محله اصفهانــک منطقه 14 
تهران و اعضا گردان 114 بســیج این منطقه و 
گردان.. دو کلمه »جهاد« و »تبیین« را تشریح 
کرد و اظهار داشــت: »جهاد واجبی است که 
از ویژگی های آن مســتمر و همیشگی بون آن 
است؛ چرا که دشــمنی دشمن دائمی  است.« 
وی اضافــه کرد: »اگر امروز پرچم ما در اهتزاز 
است و محکم در برابر مستکبران ایستاده ایم و 
از مظلومان عالم دفاع می کنیم و در عرصه های 
مختلف پیشرفت داریم و دشمن با همه توطئه ها 
و عداوت ها نتوانسته بر ما غلبه کند، به دلیل این 
است که حق جهاد را ادا کرده ایم.« وی در ادامه 
کلمه »تبیین« را تشریح کرد و با اشاره به وجود 
حدود 200 آیه با موضوع تبیین و ریشه های آن 
در قرآن کریم، بیان داشــت: »تبیین از جایگاه 
اســت. چنانچه رســالت  برخوردار  خاصی 

پیامبر)ص( هم تبیین بود. تبیین به معنای روشن 
کردن و آشکار کردن حقایق و واقعیت هاست و 
در یک کالم تبیین به معنای روشنگری در برابر 
دشمن است.« ســردار جوانی در بیان اهداف 
جهاد تبیین و دلیل رویکرد جمهوری اسالمی  
در خصوص رویارویی با دشمن با سالح جهاد 
تبیین تأکید کرد: »دشــمن در این چهل و چند 
ســال همه راه هایی را که فکر می کرد به نتیجه 
می رسد، رفت؛ ولی در تمامی  آنها به بن بست 
رسید. ابزارهای مادی دشــمن ناکارآمد شده 
اســت و حتی با تحریم اقتصادی که در تاریخ 
بی نظیر و کم نظیر اســت نیز نتوانســت کار به 
جایی ببرد. بنابراین، امروز تمام تمرکز خود را 

در تحریف گذاشته است.«

جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: 
»برخی از منافقین داخلی سر سفره انقالب 
می نشــینند، اما یک سرشــان نیز در آخور 

آمریکا است.«
حجت االسالم والمسلمین حسین طیبی فر 
در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه انصارالحسین)ع( همدان با 
بیان این مطلب اظهار داشــت: »پیامبر)ص( 
در خطبه غدیر فرمودنــد من از طرف خداوند 
مأمور شدم ابالغ امامت علی ابن ابیطالب)ع( 
را بیان کنم، تاکنون نیز در ارسال وحی کوتاهی 
نکرده ام و ســختی های زیــادی را هم متحمل 
شــدم، اما خواســتم خداوند این مأموریت را 
برعهده من نگذارد.« وی در تشریح این مطلب 
گفت: »پیامبر)ص( فرمودنــد که من در میان 
شما انســان های دوچهره، فریبکار، مالمت گر 
و طعنه زن فــراوان می بینم و به ایــن خاطر از 
خداوند خواســتم مرا از ابالغ این پیام به شما 

معاف کند.«
وی افزود: »والیتمداری به حرف نیست و 
والیتمداری با حفظ موقعیت نمی شود؛ برخی 
ظاهرا والیتمدار هســتند اما فرمان والیت را 

نمی شنوند و آن را دنبال نمی کنند.«

وی با بیان اینکه گروهــی حرف والیت را 
می شنوند، اما طبق موقعیت خود از آن اطاعت 
می کنند، افزود: »عده ای هم مدعی هستند که 
هم گوش می دهیم و هــم اطاعت می کنیم در 
صورتی که نه گوش شنوایی دارند و نه اطاعت 

می کنند.«
حجت االسالم طیبی فر با بیان اینکه منافق 
کسی اســت که در نظام اسالمی علیه انقالب 
و اســالم حرکت کند و نان و نمک جمهوری 
اســالمی را می خورد و در عمــل به آن ضربه 
می زند، گفت: »کسانی که در جلسات رهبری 
حضور دارند و بعــد می گویند حرف رهبری 
این بود، اما شــما کار خود را کنید، هم منافق 

هستند.«

شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 1401
نمایندگی ولی فقیه در سپاه در نظر دارد در راستای ارتقای علمِی کارکنان شاغل در سطح نیروهای مسلح به منظور تربیت و دانش افزایی مربیان عقیدتی، هادیان سیاسی و فرهنگیاران 

متعهد و متخصص مورد نیاز در سطح نیروهای مسلح، اقدام به برگزاری آزمون اختصاصی تحصیالت تکمیلی کند.

 برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت دفترچه آزمون به پایگاه خبری تحلیلی بصیرت basirat.ir و هفته نامه صبح صادق ssweekly.ir مراجعه کنید.



جرم است با تو رابطه...
خطاب به والدیمیرخان پوتین

»ای خون بهای نافه چین خاک راه تو«
دعوای شرق و غرب به بند کاله تو
پوتین به پای تو، زره جنگ بر تنت
ناتو شکست خورده خیل سپاه تو

جمعند جمله غربیان و تو تنها حریف شان
ناهمرهی است در بر آنها گناه تو

»بایدن«  چه وعده ها که به اوکراین داده بود
افتاد بی پناه به اعماق چاه تو

جرم است با تو رابطه از دید عده ای!
چون غرب نیست همی تکیه گاه تو

من رایگان ثنای کسی را نگفته ام
کی می رسد حقوق من از دستگاه تو؟

علی عرفانی)شاعرباشی(
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خاطره ای درس آموز

 امیر نشویم، اسیریم

کاش مــا هم شــبیه میوه   فروش ها بودیم. 
اگر از میوه  فروشــی تقاضــای یک حبه 
انگور کنی، مفــت تقدیمت می کند؛ اما 
اگــر بخواهی دانــه دانه بــه انگورهایت 
اضافــه کنــی، دســتت را می خوانــد و 
جلویت را می گیرد. ای کاش ما هم شبیه  
میوه فروش هــا بودیــم. ای کاش ما هم 
دســت راهزن عمرمــان را می خواندیم. 
می فهمیدیم آنکه دقیقــه دقیقه از عمر ما 
را قالب می کند و با خود می برد کیست. 
ملتفت می شدیم آنکه این لحظه ها را مفت 
از کف دست مان بیرون می کشد، کیست. 
لحظه هایی که به آرامی رنگ عمر به خود 

می گیرند و پیرمان می کند.
ای کاش، پیش از آنکه اســیر شــویم 
خواب غفلت از سرمان بپرد؛ بفهمیم که 
کجاییم و چقدر وقــت کم داریم. بدانیم 
که در این دنیا اگر امیر نشــویم، یا اسیریم 
یا طعمه اسارت دیگری، متوجه شویم اگر 
امیر نشویم، یا گرد و خاک به پا می کنیم و 
سنگ  راه دیگران می شویم یا آرام آرام در 

باتالق اسارت فرو می رویم. 
موالجــان یــا صاحب الزمان)عج(، 
دارد محرم جدت اباعبدالله الحسین)ع( 
می آید. ما راه اشــتباه زیاد رفته ایم. غل و 
زنجیر زیاد به دســت و پا داریم. نگذارید 
ایــن محرم هم بیاید و برود و ما همان آدم 

سابق باشیم. 

حسن ختام

   غیر رسمی    

رســول خدا)ص( فرمود: انســان با ایمان به میل و رغبت خانواده اش غذا می خورد؛ ولی منافق، میل و 
رغبت خود را به خانواده اش تحمیل می کند.

الکافی )ط ـ  االسالمیة(، ج  ۴، ص ۱2

تفاوت مؤمن و منافق 
   صادقانه    

خورشید همیشه نور می افشاند و زمین یکی از میلیون ها نقطه ای است که از نور خورشید برکت می گیرد؛ 
اما برای اینکه از نور خورشید بهره مند شود، باید در معرض تابش آن قرار بگیرد. اینکه شب ها، نیمی از 
زمین از نور خورشید بی بهره است، نه برای این است که خورشید به سمت زمین نمی تابد؛ بلکه زمین 

باید موضع خود را تغییر دهد.
»توبه« تغییر وضعیت انسان است نسبت به خدا، نه تغییر وضعیت خدا نسبت به انسان.

همیشگی  رحمت   
   صبحانه    

ربک لبالمرصاد
به مناسبت سالگرد عملیات مرصاد

دیدی ای دل به تنگه مرصاد

وعده ها را خدا تحقق داد؟

در صفی عاشقان خون حسین)ع(

در صفی ما کران بد بنیاد

آن صف عارفان شب افروز

وین صف جاهالن شب آباد

باور صبر آن ابر مردان

چشمه های زالل کوثرزاد

رحمت دوست بر صف مرصوص

بال های بهشت خود بگشاد

لشکر نور راه شب را بست

در صف باطالن شرر افتاد

آن همه نقشه شیاطین را

یورشی داد ناگهان بر باد

پشت شیطان حیله گر بشکست

مکر او شد به جان او جالد

لشکر سر سپرده ابلیس

سر خواری به خاک مرگ نهاد

به به از شوکت چنین فتحی

به به از »ربک لبالمرصاد«

افراسیاب نقشبندی

 پدر شهید سلمان نقشبندی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

   تلخند    
مدعیان حقوق حیوانات و مقابله با جمع آوری سگ های ولگرد 

 عبــاس حیــدرزاده، مداح اهــل بیت)ع( 
می گوید: »یکی از مواردی که ایشان ـ رهبر 
معظم انقالب ـ گاهی به ما تذکر می  دادند، 
بحث شعر بود. ایشان خیلی نسبت به بحث 
شــعر توجه و دقت دارند و تأکید دارند که 
اشعار را محکم بخوانید. گاهی برخی اشعار 
 این 

ً
را به من تذکر می دادند که این شعر مثال

ایراد را دارد. در یکی از مالقات ها که در ایام 
روضه  های فاطمیه)س( در بیت رهبری بود، 
ایشان نکته ای را به بنده فرمودند و گفتند که 

به مداحان دیگر هم بگویید.
وقتی من در محضر ایشان مداحی کردم، 
در آخر خواندنم به مستمعان گفتم: »دست ها 
را باال بیاورید و بگویید یا زهرا«. بعد وقتی 
مــن خدمت ایشــان برای عــرض ارادت 
رسیدم، فرمودند: »اینکه شما گفتید دست ها 
را باال بیاورید و بگویید یا زهرا)س(، ما هیچ 
کجا نداریم که برای غیر از خدا دســت باال 
بیاورید؛ نه در منابع اهل سنت و نه در منابع 
شیعه. شــما خودتان رعایت کنید و به دیگر 
مداحان هــم بگویید که فقط برای »یا الله« 
گفتن از مردم بخواهند که دست  شان را باال 
بیاورند.« فکر می  کنم دقت و ظرافت ایشان 
روی این نکته به این دلیل بود که توجه داشته 
باشــیم، اینهایی که ما را مشرک می دانند و 
ایراد می گیرند که اینها دست شــان را برای 
گفتن »یا حسین)ع(« و »یا زهرا)س(« باال 
می آورند و ایشــان را خدای خود می دانند، 
سوءاســتفاده نکنند و شائبه بدعت  گذاری و 

شرک ایجاد نشود.

   داستان    

قشنگ منم

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

چایی خوشرنگی آورد و گفت: »یه کم بشین، بعد 
برو چه عجله ایه؟« آرش با بی حوصلگی توی هال 
سرک کشــید و گفت: »مامان تازه دایی اومده، یه 
ذره بشین، من دو سه تا سؤال ازش بپرسم...« و بعد 
بالفاصله صدای برادرم از اتاق آمد: »دروغ می گه، 
می خواد یه دست فوتبال بزنیم...« و صدای خنده و 

اعتراض در هم پیچید.
مادر نگران نگاهم کرد. گفتم: »آره امروز گفتن 
یه کم بهتره، انگار عکس العمل داشته، من رفتم یه 
لحظه دیدمش، ولی خیلی سرمون شلوغ بود، نشد 
برم باالی سرش...« مادر آه پر افسوسی کشید. یک 
لحظه حرف های فهیمه، سرپرســتار مراقبت های 
ویژه یادم آمد، گفتم: »مامان، فهیمه یه چیزی گفت، 
کلی خندیدیم، گفت داشــته ِسُرم بی بی رو عوض 
می کرده، به همــکارش گفته این تختای جدید که 

آوردن واسه بخش کودکان خیلی قشنگه، یهو بی بی 
تو اون حالت نیمه هوشــیار به خودش اشاره کرده، 
گفته قشنگ منم...« و بعد خندیدم. مادر چند لحظه 
به من خیره شد. حالت صورتش عجیب و غریب 
بود. نمی دانستم در ذهنش چه می گذرد. دو سه بار 
صدایش کردم؛ اما همانطور بهت زده زیر لب کلمه 
قشــنگ را زمزمه کرد و بعد بغض بزرگی که توی 
گلویش گیر کرده بود، مجال پیدا کرد و اشک هایش 
مثل چشمه جوشــید. یک آن از حرفی که زده بودم 
پشیمان شدم، دستپاچه و نگران سعی کردم آرامش 
کنم، مدام عذرخواهی می کردم. تــازه به خودم و 
حرفی که زده بودم فکر کردم. بی بی زن آبله رویی بود 
که از زیبایی بهره ای نداشت، آنطور که مادرم تعریف 
می کرد، بعد از فوت همســر جــوان پدربزرگم که 
شش بچه قد و نیم قد داشته، یکی از اقوام بی بی را به 
پدربزرگ معرفی می کند، که به دلیل چهره اش هنوز 
ازدواج نکرده بوده و شاید بهتر از هرکسی می توانسته 
بچه هــا را جمع و جور کند. بی بــی هیچ وقت مادر 
نشده بود، اما نه خودش و نه بچه ها باور نداشتند که 
هم خون نیستند، از بس که مهربان و دلسوز بود. با 

هزار ترفند و عذرخواهی مــادر را آرام کردم. مادر 
با بغضــی که هنوز دنبال فرصت بود، گفت: »از تو 
ناراحت نیستم، یادم به قدیما افتاد. بی بی به خاطر 
صورتش جایی نمی رفت، یا اگه می رفت صورتش 
رو می پوشوند، یه روز بابابزرگ بهش گفت می خوام 
ببرمت مکه، باید بریم عکس بگیریم برای گذرنامه، 
بی بی هی طفره رفــت و آخرش گفت حاجی من 
زشــتم، نمی بینی مردم چی می گن؟ خودت برو! 
بابابزرگ خیلی ناراحت می شه، از اون روز به بعد 
هر روز صبح از بی بی می پرســید قشــنگ کیه؟ تا 
بی بی بگه قشنگ منم! و هر دو بخندن! تا چندسال 
پیش هم دایی سربه ســر بی بی می ذاشــت و ازش 
می پرسید قشنگ کیه؟ برای ما و بابابزرگ، بی بی از 

هر زنی قشنگ تر بود، هنوزم هست...«
تصویر تازه ای از پدربزرگ که ســال ها پیش از 
دنیا رفته بود و بی بی و اطرافیان، در ذهنم جاگرفت. 
مهربانی چه کارها که نمی کرد، زشت را زیبا و زنی 
غریبه را مادری دلســوز! مادری که در آستانه صد 
سالگی برای بچه هایی که فرزندش نبودند، عزیز و 

محترم بود.

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

حسن نوروزی
نویسنده  

در ارتباط با افراد آشنا یا غریبه، همیشه سعی می کنیم حریم خصوصی آنان 
را حفظ کنیم؛ اما متأسفانه درمورد فرزندان مان اینگونه رفتار نمی کنیم و هیچ 

وقت برای حریم خصوصی آنان احترامی قائل نمی شویم.
برخی از والدین، مدام در تالش هســتند تا از تمامی کارهای فرزندشان 
باخبر شــوند، آن هم نه از راه درست، بلکه با کارآگاه بازی. تنها به این دلیل 
که اگر مدرکی دال بر اشــتباه فرزندشان پیدا کردند، سریع تر بتوانند جلوی 
پیشــروی آن را بگیرند. نگرانی والدین، بیشــتر بر کنتــرل رفت وآمدهای 
نوجوانان شان و ترس از کشیده شدن آنها به بیراه است. اما آیا ورود به حریم 

خصوصی فرزندان، مانع از بیراهه رفتن فرزندان می شود؟
تجارب بالینی روان شناســان نشان داده است، بســیاری از نوجوانان، به 
دلیل مقابله با افراط های والدینی در مراقبت ها و نشــان دادن حس استقالل 
 مغایر با آموخته ها و 

ً
خود، مجبور شــده اند راهی را انتخاب کننــد که کامال

خواســته های والدین شان است، انتخاب مســیری که تنها از سر لجبازی و 
مقاومت در برابر آنهاســت. از همین رو برای اعمال نظارت غیر مستقیم به 

نکات زیر توجه کنید:
1ـ بــه فضای فکری و زندگی نوجوان نزدیک شــوید، نیازهای او را لمس و 
درک کنید. بهتر اســت درک متقابل داشته باشید و از چشم آنها به دنیا نگاه 
کنید. 2ـ در حد معقول با نوجوان تان دوست و صمیمی باشید تا آنها راحت 
بتوانند در مواقع لزوم از شما مشورت بگیرند. 3ـ در پیدا کردن دوست، او را 
راهنمایی کنید، به طور غیرمستقیم از فواید دوستان خوب و معایب دوستان 
بد او را آگاه کنید. 4ـ هیچ گاه نوجوان را با دیگران مقایسه نکنید. 5ـ نصیحت 
و سرزنش را کنار بگذارید. 6ـ مهارت های ارتباطی و اصول ارتباط صحیح 
را در او افزایش دهید، به او بگویید گاهی گفتن یک نه قاطعانه به درخواست 

ناموجه دیگران، نشان استقالل و حرمت نفس است.

 راه نرفته  

نباشیم  کارآگاه  

تخمیــن زده می شــود، مصرف کــم میوه و ســبزیجات باعث حــدود 19 
درصد از ســرطان های دســتگاه گوارش و حدود 31 درصد از بیماری های 
ایســکمیک قلبی و 11 درصد از سکته های مغزی در سراسر جهان می شود. 
به طــور کلی، 2/7 میلیــون )4/9 درصد( مرگ ناشــی از مصرف کم میوه 
و ســبزیجات نســبت داده می شــود. مصرف میوه اثر محافظتــی در برابر 
ســرطان های دهان، حلق، حنجره، مــری، دهانه رحم، ریــه و معده دارد. 
 در 

ً
سبزیجات غیر نشاســته ای نظیر اســفناج، گوجه فرنگی و فلفل احتماال

برابر ســرطان های دهان، حلق، حنجره و مری نقش حفاظتی دارند. تمامی 
 ســبزیجات به ویژه انواع ســبز و زرد آن، احتماال از سرطان معده پیشگیری 
می کنند. توصیه کشورهای مختلف به مصرف میوه و سبزی متفاوت است؛ 
اما به طور کلی مصرف ســه وعده یا بیشتر از ســبزیجات و دو یا بیشتر میوه 
در روز توصیه می شود. هر وعده حدود 80 گرم یا نصف لیوان است.عوامل 
آنتی کارسینوژن)ضد سرطان( میوه ها و سبزیجات آنتی اکسیدان هایی، نظیر 
 مشخص نیست 

ً
ویتامین C و E، سلنیوم و فیتوکمیکال ها هستند. هنوز کامال

کدام ماده میوه ها و سبزیجات بیشترین اثر حفاظتی در برابر سرطان را دارد. 
این مواد دارای سازوکارهای تکمیلی و همپوشانی، نظیر القای آنزیم های دفع 
مسمومیت، رقیق کردن و چسبیدن به عوامل کارسینوژن در مجرای گوارشی، 

تغییر هورمون های متابولیسمی و اثرات آنتی اکسیدانی هستند.

    سالمت    

 به اضافه میوه 
منهای سرطان و سکته 

علی عزت جاه
مشاور خانواده


