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سرمقاله
FATFمنطقمواجههبا

پس از مدتــی و با اعالم مهلت 
دوباره گروه ویژه اقدام مالی علیه 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ایران، 
بار دیگر موضــوع پذیرش یا رد دو الیحه 
باقیمانده مرتبــط با FATF، بــه یکی از 
بحث های داغ سیاســی در داخل کشور 
تبدیل شده اســت. اکنون این موضوع در 
حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام است. پیش از این با نظر مثبت دولت، 
 مجلــس آن را به تصویب رســانده، اما با 
توجه به نقطه نظرات شــورای نگهبان از 
یک سو و بررسی و انطباق با سیاست های 
کلی نظام از دیگر سو، این اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هستند که باید با 
بررســی دقیق، به پذیرش یــا رد آن رأی 

بدهند. 
مبتنــی بر تجارب پیشــین و از جمله 
مذاکرات هســته ای و سرنوشت برجام، 
 ضــرورت دارد همه دلســوزان با نگاهی 
عالمانه و کارشناســانه،  در زمینه پذیرش 
یا رد FATF اظهار نظــر کرده،  در نهایت 
نیز،   اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
به وظیفه خود عمل کنند. پرســش اصلی 
 FATF آن اســت که  منطق پذیرش یــا رد
چیست؟  در موضوعات سیاست خارجی 
و از جمله موضوع پیوســتن یا نپیوســتن 
به یک معاهده یا کنوانســیون بین المللی، 
 تأمین منافع ملی آن یگانه شــاخص است 
اکنون در موضوع مورد بحث اســتدالل 
اصلی موافقــان پذیرش کامل FATF ،  آن 
اســت که اگر ایران آن را رد کند به لیست 
ســیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی 
و تأمین مالی تروریســم وارد شده، برای 
کشور مشــکالتی در حوزه مسائل مالی 
و اقتصادی پدید می آیــد. در این روزها،  
اول رئیس جمهور،   رئیس جمهور، معاون 
رئیس  دفتر رئیس جمهور و کسانی دیگر از 
دولتی ها یا طرفداران آنان در رسانه ها، به 
طور مستمر  بر این مسئله تاکید و می گویند 
مسئولیت این مشکالت،  با کسانی خواهد 
بود که مانع پیوستن ایران به این کنوانسیون 
به طور کامل شــدند؛ اما در نقطه مقابل، 
 مخالفان پذیرش و پیوســت ایران به این 
کنوانســیون به طور کامل،  معتقدند با این 
پذیرش، جمهوری اسالمی خود با دستان 
خود،  کشــور و مردم را دچار مشــکالت 

سخت مالی و اقتصادی خواهد کرد. 
برای رسیدن به یک فهم صحیح نسبت 
به موضوع و اینکه کدام استدالل استحکام 
دارد،  باید به صحنــه و رفتار طرف مقابل 
ملت ایــران توجه داشــت. فعالیت های 
هســته ای،  برنامه موشــکی،  موضوعات 
حقوق بشری، تروریسم و مسائل منطقه ای،  
از جمله بهانه های آمریــکا و متحدان آن 
برای فشار بر ایران است. در سال 1392، 
آقای روحانی،  مذاکرات هسته ای با آمریکا 
را تنها راه حل مشکالت کشور اعالم کرد 
و در نهایت این راه طی شد. ایران برجام را 
پذیرفت و به تعهداتش عمل کرد،  اما نتیجه 
چه شــد؟اکنون آمریکایی ها با سیاســت 
فشار حداکثری،  دنبال تشدید هر نوع فشار 
ممکن بر ایران هســتند. ایــران در چنین 
شــرایطی، راهی جــز دور زدن تحریم ها 
ندارد. در چنین شرایطی، آمریکا بیش از 
هر کشــور دیگری خواهان پیوستن ایران 
به FATF است! چرا که می خواهد از این 
طریق،  راه دور زدن تحریم ها از سوی ایران 
را از طریق اشــراف به اطالعات تراکنش 
مالی در جمهوری اســالمی مسدود کند. 
حال با توجه به تجــارب برجام،  می توان 

گفت منطق کدام گروه پذیرفتنی است. 
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از هفته ها و روزها قبل، دشمنان انقالب و ملت مدیر مسئول

ایران، با همراهی رسانه های آمریکایی، انگلیسی 
و ســعودی و برخی دنباله های داخلــی آنها به 
تکاپو افتادند تا به بهانه چهلم کشته شــدگان در 
آشــوب های آبان ماه دوباره آشــوب به پا کنند. 
پــروژه ای که با آتش پرحجم توپخانه رســانه ای 
دشــمن همراه شــد و برای کشــاندن مردم به 
خیابان هــا تالش زیادی صــورت گرفت. برای 
این منظور به ســراغ تعدادی از خانواده هایی که 
عضوی از آنها در حوادث آبان ماه کشــته شده، 
رفتنــد و تالش کردند از احساســات آنان برای 
تهییج افــکار عمومی بهره ببرنــد. در این میان 
اگرچه با همراهی این خانواده ها روبه رو نشدند، 
اما کوشــیدند تا از برخی از آنها نمادسازی کنند 

همانند آنچه در حوادث سال 88 کرده بودند. 

BBآتش بیاری از رویترز تا توئیتر
در ادامه این خط تبلیغــی، خبرگزاری رویترز با 
ارائه آماری عجیب تالش کرد تکمیل کننده این 
جورچین بــرای آغاز دوباره آشــوب ها در ایران 

باشد.

گزارشــی که رویترز دو روز مانــده به پنجم 
دی ماه منتشر کرد، عجیب بود و حماقت بیشتر 
دشمن را نشان داد. در این گزارش آمده بود: »در 
حدود کمتر از دو هفته ناآرامی ها که از 1۵ نوامبر 
آغاز شد، حدود 1۵۰۰ نفر کشته شدند.« در ادامه 
این گزارش آمده است: »تعداد تلفات، که توسط 
سه مقام وزارت کشور ایران به رویترز ارائه شده 
است، شــامل حداقل 1۷ نوجوان و حدود ۴۰۰ 
زن و همچنین برخی از اعضای نیروهای امنیتی 
اســت.« آماری که رویترز ارائه داد، نه تنها هیچ 
نهادی در کشــور آن را تأیید نکرد؛ بلکه حتی به 
تأیید سازمان عفو بین الملل هم نرسید.بر اساس 
این گــزارش جعلی که مرزهــای جعل خبر را 

کیلومترها جابه جا کرد.

BBرؤیای آشوبی که محقق نشد
یک ضلع دیگر دعوت برای آشــوب بات های 
توئیتری و اتــاق عملیات منافقیــن با هزاران 
اکانت جعلی در شــبکه های اجتماعی بود که 
ســعی کرد فضای مجازی را مملو از دعوت 
به آشوب و اغتشــاش کند و چنین بنمایاند که 
هزاران نفــر می خواهند بار دیگر شــهرها را 
به آشــوب بکشــند، هزاران نفری که جز یک 
حساب جعلِی توئیتری نیستند؛ اما تالش شان 

متشنج کردن فضای جامعه است.
پنجم دی ماه فرا رسید و همه پیش بینی های شان 
غلــط از آب درآمــد. آنها که فکــر می کردند با 
یک ســری عملیات رسانه ای می توانند بار دیگر 
آشــوب ها را کلید بزنند، سنگ روی یخ شدند. 
همــه آن فعالیت های منافقین با حســاب های 
توئیتری جعلی بــر باد رفت و در فضای مجازی 
شاهد به سخره گرفته شدن آنها از سوی کاربران 
ایرانی بودیم، البته ربــع پهلوی هم از این قاعده 

مستثنی نبود.
در فضای حقیقی هم اتفاق خاصی رخ نداد. 
با وجود آنکه می خواستند و پیش بینی می کردند 
به اندازه یک ورزشــگاه آزادی آدم جمع شــود، 
پنجم دی هم تمام شــد و باز هم نقشه دشمنان 
نقش بر آب شد و این ملت بزرگ ایران بودند که 
بار دیگر پای نظام و انقالب اســالمی ایستادند. 
حدود یــک ماه پیش مردم ایران به خیابان آمدند 
و به تقویت کشور و نظام شان کمک کردند و این 
بار با نیامدن های شان. مردم ایران آنقدر بصیرت 
دارند که حتی اگر اعتراضی به وضعیت اقتصاد 
کشور و معیشــت داشته باشند، می دانند باید آن 
را در ســاختارهای قانونی کشور پیگیری کنند و 
در جورچین دشمن بازی نکرده و او را از تحقق 

نقشه هایش ناامید کنند.

BBمسئوالن صدای مردم را بشنوند
درباره اعتراض توجه به چند نکته ضروری  است: 

اول اینکــه، اعتــراض مردم به سیاســت های 
اقتصادی دولت همچنان پا برجاست. اعتراض ها 
بحق هم هســتند و دولت باید ایــن اعتراض ها را 
بشنود و برای حل مشــکالت مردم اقدام کند. کار 
کردن تنها راه برون رفت کشور از مشکالت کنونی 

است.
دوم اینکــه، بدانیم در مرحله اول مردم معترض 
راه شــان را از آشــوبگر ها جدا کردنــد. در مرحله 
بعد هــم کاری کردند که فضای ایجاد آشــوب در 
جامعه مهیا نشــود. پس یکی از عناصر اصلی رفع 
آشوب ها مردم ایران بودند که چهار دهه است پشت 

انقالب شان ایستاده اند.
ســوم اینکه، دولت و مجلس موظفند ســاز و 
کاری ایجاد کنند تــا مردم در صورتی که اعتراضی 
داشتند بتوانند آن را مطرح کنند؛ چرا که هر بار مردم 
اعتراضی به سیاست های دولت داشته اند چه امسال 
و چه سال 1396 که هر دوی اعتراض ها بحق و بجا 
بود، عده ای آماده بودند تا از این بســتر سوءاستفاده 
کنند. در صورتی که ســاز و کار مشــخصی وجود 
داشته باشد تا مردم اعتراض خود را فریاد بزنند، دیگر 
فضا برای آشوبگران باز نخواهد شد و خسارت های 

مالی و جانی به بار نمی آید. 
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ملت دشمن را ناامید کرد
مسئوالن صدای مردم را بشنوند

امین پناهی
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تحویل سال 2۰2۰ برای دولت و ارتش 
آمریکا با شــگفتانه برگزاری رزمایش 
منحصربه فرد و مهم نیروهای دریایی ســه کشور 
روسیه، چین و ایران همراه شد و همان ترسی که 
اســتراتژی امنیــت ملــی ســال 2۰1۷ آمریکا 
به صراحت از آن به عنوان عاملی برای به چالش 
کشــیدن قدرت، نفوذ و منافــع ایالت متحده یاد 
می کرد، در صحنه به وقوع پیوست؛ چرا که در این 
استراتژی، 2۵ بار نام روسیه، 33 بار نام چین و 1۷ 
بار نام ایران آمده است و ترامپ تالش می کرد با 
ایجــاد ائتالف دریایی در منطقــه خلیج فارس و 
دریای عمان، خیال خود و دولتش را بابت بخش 
مهمی از این ترس راحت کند. به همین ســبب، 
تحقق چنین رزمایش مهمی در یکی از مهم ترین 
مناطق دریایی جهان، از چند جهت برای غرب، به 

ویژه آمریکا، یک شگفتانه محسوب می شود.

همراه کردن نیروهای دریایی روســیه و  چین برای برگزاری رزمایشــی غیر از ۱
امداد و نجات با یک کشــور، حتــی به صورت 
انفرادی، کاری ســخت اســت و به موافقت در 
سطوح ارشد حاکمیتی نیاز دارد. هنگامی که نام 
رزمایش مشترک این دو قدرت مهم دریایی جهان 
با یک کشور دیگر مطرح می شود، سوابق حتی به 
تعداد انگشــتان یک دســت هم نمی رســد. در 
سال های گذشته، معدود قدرت های مهم دریایی، 
چون آفریقای جنوبــی، به ثبت موافقت همزمان 
ارتش روســیه و چین برای اجــرای تمرین های 

مشترک موفق شد ه اند.

رزمایش نیز پیام های مهم و آشکاری در 2 چینش شــناورهای رزمــی حاضر در 
بر دارد. حضور یکی از قدرت های اصلی نیروی 

Yaro- )دریایی روســیه در جنگ ضد زیردریایی 
slav Mudry( که حامل تجهیزات شناســایی و 
ســامانه های متنوع و مدرن آفندی در شناسایی و 
حمله به زیرسطحی هاست و پرچمدار مهم ترین و 
مدرن ترین برنامه ارتش این کشور برای مقابله با 
تهدید زیردریایی های ناتو به حســاب می آید، در 
جدیدتریــن  و  پیشــرفته ترین  از  یکــی  کنــار 
ناوشکن های چینی )Xining( با 6۴ سلول پرتاب 
عمودی موشک که بازوی مهم نیروی دریایی این 
کشور برای حمالت دریایی است، نشان می دهد 
دو کشــور مذکور این رزمایــش را کاماًل جدی 
گرفتند و قرار نیست این تمرین مشترک، در حد 

اعالم یک خبر یا سناریوی ساده و تبلیغاتی باشد.

رخداد باز می گردد تا نشان دهد مهم تر ۳ به بازتاب های جهانی و بین المللی این 
از پیام هــای نظامی چنین همکاری مشــترکی، 
واکنش های بین المللی مربوط به آن است؛ چرا که 
در ماه هــای اخیــر، اجماعــی رســانه ای میان 
کارشناسان و بیشتر رسانه های اصلی غرب ایجاد 
شده بود که تالش می کرد جمهوری اسالمی ایران 
را پس از ایجاد یک ائتالف ضعیف توسط آمریکا 
در منطقه، منزوی و عماًل تحت محاصره دریایی 
نشــان دهد. اما خالی کردن منطقه ای چند هزار 

کیلومتر مربعی بــرای تمرین های نظامی چین و 
روســیه با ایران از طرف شناورهای فرامنطقه ای، 
نشــان داد مهمان کیست و میزبان چه مزیت ها و 

قدرتی دارد.

دریایی در عرصه بین المللی، یعنی چین ۴  باید در احســاس قدرت دو رکن مهم 
و روسیه، از همکاری نظامی و انجام مانور مشترک 
بــا نیروهای دریایــی جمهوری اســالمی ایران 
جست وجو کرد. شاید تصور عمومی این باشد که 
کشــورمان به علت جایــگاه پایین تــر در حوزه 
تجهیــزات دریایی، از قبول چنین رزمایشــی از 
جانب دو کشور دیگر خرسند است، اما بررسی 
محتواها و تحلیل های منتشــر شــده مسئوالن، 
کارشناسان و رســانه های نزدیک به این کشورها 
نشان می دهد چین و روسیه از چنین اتفاقی بسیار 
خرسند هستند و قدرت ژئوپلیتیک کشورمان آنها 
را برای گسترش این رخدادها بسیار مشتاق کرده 

است.
از راشــاتودی که ایــن رزمایش نظامــی را یک 
بیانیه مهم سیاســی از طرف روســیه می داند تا 
روزنامه هــای اصلی چیــن که این مانــور را در 
امتداد همکاری های چهل ساله با ایران توصیف 
کرده اند، نشــان می دهد موازنه اشتیاق و رغبت 

برای گسترش همکاری های نظامی، به سمت دو 
کشور دیگر سنگین تر است.

در ایــن مانور قدرت و تشــکیل مثلث  دریایی میان ایران، چین و روسیه را باید ۵
در اتفاقی مهم جســت وجو کرد که در هفته های 
گذشته رخ داد و رسانه های داخلی آنچنان که باید 
بــه آن توجه نکردند. ماجرا از آنجا آغاز شــد که 
برخی رسانه های غربی با انتشار تصاویری از پرواز 
جنگنده های آمریکایی حاضر روی ناو هواپیمابر 
آبراهام لینکلن، آن را قدرت نمایی ارتش آمریکا در 
خلیج فــارس و حوالــی مرزهــای دریایی ایران 
نامیدنــد و به آن توجه ویژه ای کردنــد. در ادامه، 
برخی رســانه های ضــد انقــالب و کانال های 
تلگرامی، ضمن بازنشر این تصاویر، قدرت نیروی 
دریایی ایران، را تمسخر کردند به ویژه سپاه و ادعا 
می کردند پاسداران از ترس، جرئت نزدیک شدن 

به این ناو هواپیمابر را ندارند.
اما چند روز بعد، تصویری ماهواره ای منتشر شد 
که نشــان می داد آبراهام لینکلن هنگام خروج از 
خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز، در محاصره 
و تعقیب شــناورهای تندرو ســپاه است و حتی 
جرئت اعالم اخطار زبانــی را ندارد. این تصویر 
با بایکوت کامل رسانه های اصلی آمریکا و اروپا 
همراه شــد، اما رسانه های روسی و چینی آن را با 

عنوان قدرت نمایی مهم ایران، بازنشر دادند.
ارتش آمریــکا در اولین واکنش، تــالش کرد با 
کمک کارشناسان و رسانه های تخصصی نزدیک 
به خود، این قایق ها را آمریکایی معرفی کند، اما 
پس از مشخص شدن شواهد بسیار از دروغ بودن 
این ادعا، باالخره در روزهای گذشته و پس از چند 
هفته، ایرانی بودن این شناورهای تندرو و محاصره 

نماد دریایی خود را تأیید کرد.
با اطــالع از اهمیت و بازتاب هــای چنین اتفاق 
مهمــی در هفته های اخیر اســت کــه می توان 
قدرت نمایی دریایی کشورمان را در رزمایش اخیر 
بهتر و جامع تر تحلیل کرد؛ رزمایشی که آغاز آن 
از محاصره مفتضحانه آبراهام لینکلن کلید خورد.

صبحصادقرزمایشمشترکدریاییایران،روسیهوچینراواکاویمیکند

ِایران ائتالف ساز 

   نیم نگاه    

حمزه پاریاب
کارشناس دفاعی

تصویر ماهواره ای از محاصره ناو آبراهام لینکلن بوسیله شناورهای تندرو سپاه در نزدیکی تنکه هرمز
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۳
دیدگاه

گام دوم
انتخاباتدرسیمای
بیانیهگامدوم

یکــی از مهم ترین دســتاوردهای انقالب 
اسالمی ایران که در بیانیه گام دوم انقالب 
اســالمی نیز از آن یاد شده است موضوع 
مشارکت سیاســی مردم در ساختار نظام 
سیاسی است که به صورت مستقیم و غیر 
مســتقیم در انتخاب و نظارت بر عملکرد 
مسئوالن کشور نقش مهم و حیاتی دارند. 
یکی از مهم ترین نهادهای کشور که وظیفه 
قانون گــذاری و نظارت بر دولــت را دارد 
مجلس شورای اسالمی است که انتخابات 
یازدهمین دوره آن در اســفند سال 1398 

برگزار می شود.
این انتخابات از چنــد نظر برای مردم 
اهمیت باالیــی دارد و مهم تریــن آن این 
است که اولین انتخابات در گام دوم انقالب 
اسالمی اســت. بعد از ده دوره انتخابات 
مجلس در گام اول انقالب اسالمی شاهد 
ضعف ها و قوت هایی هســتیم، که مردم و 
نسل جدید انقالب اســالمی را به عبرت 
گرفتــن از آنهــا وادار می کنــد. انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی در اواخر سال 
1398 چنان اهمیت دارد که می توان گفت 
شاخص های اصلی منتخبان ملت در این 
مجلس می تواند معرف آینده نظام سیاسی 
در گام دوم انقــالب اســالمی باشــد. در 
واقع ضعف یا قوت مجلس آینده می تواند 
تصویری نســبتًا درســت از آینده کشور را 
نشــان دهد و گام دوم انقالب اســالمی را 

پیش روی ملت به تصویر بکشد.
به همین دلیل در سلسله یادداشت های 
آینده ابعاد مختلف یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی با تمرکز بر بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی بررسی خواهد شد 
تا بتوانیم مجلسی در تراز انقالب اسالمی و 
هموارکننده مسیر گام دوم انقالب اسالمی 
داشته باشیم. برای این مهم هم به مشارکت 
حداکثری در انتخابات نیاز هســت و هم 
انتخاب اصلح مبتنی بر شاخص هایی که 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( همواره 
در سخنان و فرمایش های شان بر آنها تأکید 

داشته اند.
معظم له در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
اصل مشارکت سیاسی مردم در سرنوشت 
کشور را از افتخارات و دستاوردهای حیاتی 
و مهم جمهوری اسالمی ایران در گام دوم 
انقالب اســالمی برشــمردند و در نتیجه 
با توصیه هایی که در پایان بیانیه نســبت به 
جوانان و مردم داشــته اند، امیدوارند مردم 
با مسئولیت پذیری و مشارکت به موقع در 
تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور در ابعاد 
مختلف، عاملی تعیین کننــده و تأثیرگذار 

برای توسعه و پیشرفت کشور باشند.
برای اینکه این نقش در انتخابات پیش 
رو به صورت دقیق و پررنگ محقق شــود، 
انتظار مــی رود بتوانیم با آسیب شناســی 
انتخابات های گذشته نسبت به نوع و کیفیت 
رأی دادن در آینده امیدوار باشــیم. در این 
راستا نگارنده در نظر دارد در یادداشت های 
آتی موضوعات مهمی را بررســی کند که 
عبارتند از: آسیب شناسی انتخابات در ۴۰ 
ســال اول انقالب اســالمی، نقش دشمن 
و اهداف آن در انتخابات گذشــته و آینده، 
مؤلفه هــای تأثیرگذار بــر انتخابات پیش 
رو، راه های افزایش مشــارکت سیاســی، 
راه های پیشــگیری از آسیب های گذشته، 
چگونگی انتخاب صحیح و همه جانبه برای 
داشتن مجلســی در تراز انقالب اسالمی، 
جریان های سیاسی تأثیرگذار و حاضر در 
انتخابات مجلس، نقش شورای نگهبان در 
کیفیت بخشیدن به انتخابات و پیامدهای 

یک انتخاب صحیح یا غلط. 

   عکس و مکث   

هوای تهران و بســیاری از کالنشــهرها هفته  ها آلوده بود و مدیران شــهری دســت به دعای برای وزش باد! برخی 
وزیران هم که اتفاقی در این هوای آلوده به نظرشــان رســیده بازدیدهایی از شــمال کشور انجام دهند! وزیر امور 
خارجــه هــم که ِخش ِخش کنان در ســومین جشــنواره »پاییز برگ« حضــور پیدا کرد. ارتباط جایگاه مســئوالن با 

وظایفی که دارند را شما توضیح دهید؟!

دادگاهی در چین تصویب کرده اســت، چهره و مشــخصات بدهکاران بانکی که از پرداخت بدهی های خود ســرباز 
زده اند، در تمام ســینماهای این کشــور قبل از آغاز نمایش فیلم پخش شــود! اگر در کشور ما چنین کاری بخواهد 
انجام شــود، نمایش مشــخصات بدهکاران خودش یک فیلم جداگانه خواهد شــد که کارگردانان آن احتمااًل بگم 

بگم گویان و کسانی که همیشه در جیب شان اسامی است خواهند بود!

اینجا انگلســتان اســت، کشــوری با حاکمیت چندصد ســاله که به بارندگی های مداوم و شدید معروف 
است؛ اما بعد از یک بارندگی وضعیت آن به این روز افتاده است! تنها چیزی که رسانه ها می گویند حجم 
باالی بارش ها بوده  اســت! اما همین بارندگی و باالآمدن آب در ایران دلیلش نظام 40 ســاله اســالمی 

می شود! 

»جــان راکهولد« ســرباز آمریکایی که در ویتنام زخمی و نقص عضو شــده اســت حال ســال ها پــس از پایان جنگ 
دوبــاره به این کشــور بازگشــته، اما این بار بــرای درمان خود و نه کشــتار مردم! نشــریه »لس آنجلس تایمز« از 
مهاجرت تعداد زیادی از بازنشستگان آمریکایی به ویتنام به دلیل باالتر بودن استانداردهای زندگی و خدمات با 

کیفیت و ارزان قیمت پزشکی در این کشور نسبت به آمریکا خبر داده است.

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

اتفاقاتی که در ســال های 1391ـ139۰ پیش  آمد، 
به بحرانی گســترده در قیمت ارز و طال در کشــور 
منجر شــد. این امر به ســقوط ارزش ریال در برابر 
ارزهای دیگر انجامید. به طوری که سفره  اقتصادی 
خانوارهای طبقه پایین و متوسط جامعه کوچک تر 
شد. بحرانی که شــاید یکی از عوامل تشدیدکننده 
آن سیاســت های غلط اقتصادی دولت وقت بود؛ 
اما سیاست های ارزی آمریکا، نقش مهم تری را در 
ایــن جنگ ارزی علیه مردم ایران بازی کرد. آمریکا 
در این شرایط از دالر به  عنوان سالح استفاده کرد. 
بــه این صورت که چون دالر آمریکا مبنای ذخایر و 
معامالت جهانی اســت، می تواند در جنگ ارزی 
علیه کشــور هدف، با کاهش یا قطع دسترسی این 
کشور به دالر و سیستم پرداخت جهانی، به آن فشار 
وارد کند. آمریکا ایــن کار را از راه اعمال تحریم ها 

علیه ایران انجام داد.
رهبر معظم انقالب بارها در ســال های گذشته 
نســبت به وقوع جنگ اقتصادی علیه ایران هشدار 
داده  بودند؛ اما به  عنوان هشداری جدی و مطالبه ای 

مهم، در 28 شهریور 139۵ در دیدار با فرماندهان 
و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی فرمودند: 
»اگر مردم و مسئوالن بتوانند اقتصاد مقاومتی را به 
معنای واقعی محقق و کشــور را از جادوی پولی و 
مالی دشــمن خالص کنند و ارزش و آقایی دالر را 
در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز 

نجات داده و برای آنها الگو خواهند شد.«
رهبر معظم انقالب در دهم آبان 96 نیز خطاب 
به رئیس جمهور روســیه  بیان کردنــد: »می توانیم 
تحریم های آمریکایی ها را بــا روش هایی از جمله 
حذف دالر و جایگزین کردن پول ملی در معامالت 
اقتصادِی دو یا چندجانبه، بی اثر و آمریکا را منزوی 

کنیم.«
در حــال حاضر در شــرایطی به ســر می بریم 
که کشــورمان کماکان درگیر تحریم های ظالمانه 
آمریکاســت و این تحریم ها روز به روز شــدیدتر 
می شــود. بانک های آن دسته از کشورهای اروپایی 
که به  نوعی از برجــام حمایت می کردند نیز تحت 
تأثیر فشــارهای آمریکا هنوز هم با مبادالت پولی و 
بانکی ما مشــکل دارند و اقدامی در جهت رفع این 

مشکالت انجام نداده اند.
تنها راه مناســبی که در این شــرایط می توان در 
پیش  گرفت، تحقق اهداف و مطالبات رهبر معظم 

انقالب در انجام مبادالت پولی دوجانبه یا چندجانبه 
اســت؛ چرا کــه با انجــام این برنامــه تهدیدها و 
توطئه های آمریکا در جنگ ارزی تا حد زیادی خنثی 
خواهد شد و اثر جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن به 

حداقل خواهد رسید.
در نشست کواالالمپور که اواخر آذر ماه گذشته 
به ابتکار نخســت وزیر مالزی برگزار شد، فرصتی 
فراهم شد که کشورهای اسالمی نسبت به برون رفت 
از مشــکالت پیش روی کشــورهای اسالمی در 
حوزه های سیاسی و اقتصادی همفکری و تبادل نظر 
کنند. در این نشســت ماهاتیر محمد، نخست وزیر 
مالــزی، از مقاومــت اقتصــادی ایــران در برابر 
تحریم های ظالمانه آمریکا تقدیر و از فقدان سیاستی 
منسجم در مســائل بین المللی مبتال به کشورهای 
اســالمی انتقاد کرد و پیشنهاد »اســتفاده از واحد 
پول مشــترک« و »تجارت با دینــار، طال و تهاتر« 
را ارائــه کرد که می توان آن را گامی مهم در مســیر 
 حــذف دالر از مبادالت تجاری بین این کشــورها

 دانست. 
این نشست می تواند برای شرکت کنندگان آورده 
اقتصادی فراوانی در جهت پایان دادن به محوریت 
دالر در مبــاالت اقتصــادی با رویکــرد مقابله با 
زیاده خواهی و خوی اســتکبارگری آمریکا داشــته 

باشد. همه شرکت کنندگان در این نشست، به نوعی 
قربانی تحریــم و زیاده خواهی آمریــکا یا متحدان 
این کشــور بوده اند؛ قطر،  ترکیه و مالزی که تحت 
فشــارهای روزافزون آمریکا به بهانه های گوناگون 
هســتند و ایران که بزرگ تریــن قربانی تحریم های 
ظالمانه آمریکاســت. پیشنهاد اســتفاده از »دینار 
طالیی اســالمی« که مالزی، ایران، ترکیه و قطر به 
دنبال به کارگیری آن در تبادالت تجاری خود هستند، 

می تواند اقدامی مفید در این زمینه باشد.
پیش از این نیز چین و روســیه درباره استفاده از 
ارز های محلی برای پرداخت هزینه همه معامالت 
تجاری بین خــود توافق کرده اند. چیــن از »یوآن 
طالیی« جدید به عنوان ارز اصلی نرخ گذاری نفت 
استفاده کرد و به از بین بردن تسلط دالر طی پنج سال 
متعهد شــد. آمار های رسمی از آن حاکی است که 
میزان مبادالت با ارز جدید چین، به سرعت در حال 

افزایش است.
کشــورهای اســالمی نیز بــا اقــدام عملی در 
جایگزین کردن »دینار طالیی اسالمی« می توانند 
به ســلطه دالر در کشــورهای خود پایــان دهند و 
روند فروپاشــی اقتصــادی آمریــکا را در جهان، 
 همانند افول قدرت نظامی و سیاســی آن، سرعت

 ببخشند.

پایان سلطه دالر  با دینار اسالمی

علی مطهری به عنوان طراح استیضاح وزیر کشور 
در مجلس شورای اسالمی علت به تأخیر افتادن 
طرح استیضاح رحمانی فضلی را مخالفت رهبر 
معظم انقالب اعالم کرده و از قول هیئت رئیســه 
مجلس به خبرنگار »ایلنا« گفته اســت: »هیئت 
رئیسه می گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، 
لذا آن را اعالم وصول نمی کنیم. احتمااًل مخالفت 
ایشــان به خاطر در پیش بودن انتخابات مجلس 

است.«
این ادعا در حالی بیان می شود که:

1ـ اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی، این ادعا را تکذیب کرده و علت 
عدم اعالم وصول طرح استیضاح را کاهش تعداد 
امضاکنندگان به 9 نفر اعالم کرده اســت. طرح 

استیضاح حداقل به 1۰ امضا نیاز دارد. 
2ـ عبدالرضا مصری، یکی دیگر از اعضای هیئت 
رئیسه مجلس، می گوید: »در استیضاح ها رعایت 
آیین نامه الزامی است. دوستان می خواهند با فشار 
خارج از آیین نامه استیضاح صورت بگیرد که این 
مقدور نیست. هنوز رؤسای کمیسیون های مربوطه 
گزارشی به هیئت رئیسه نداده اند. ما هیچ گزارشی 
دریافت نکرده ایم. کار با فریاد درست نمی شود. تا 
به حال هم هر کســی در مجلس شورای اسالمی 
استیضاح شده است، بیشــتر از قبل رأی اعتماد 
گرفته است. اگر آیین نامه رعایت شد در خدمت 

نمایندگان هستیم.«
3ـ اینگونه هزینه سازی برای رهبری معظم انقالب 
در شرایطی انجام می شود که نظر معظم له درباره 
استیضاح این است که استیضاح وزرا در سال های 
پایانی دولت ها، که در ســرازیری دوره خود قرار 
دارند، معلوم نیســت بهترین گزینه باشــد و فرد 

جایگزین از وزیر فعلی بهتر باشد. 
۴ـ تجربه استیضاح وزرا نشان داده که استیضاح ها 

فقط بخشی از توان دولت و مجلس را به کار گرفته 
و نتیجه ای برای بهبود شرایط در بر نداشته است. 
به ویژه آنکه هر وزیری برای تســلط بر شرایط به 
دو سال تجربه نیاز دارد و این گونه اقدامات هزینه 

سیاسی نیز در پی داشته است. 
۵ـ طرح استیضاح از سوی کسانی که شش سال 
از دولت حمایت کرده و در زمینه مشکالت مردم 
کاری نکرده اند، شائبه سیاسی و جناحی بودن این 
رفتارشان را به وجود می آورد؛ چراکه از نظر مردم، 
نمایندگان فعلی مجلس به ویژه فراکسیون حامی 
دولت در ایجاد وضعیت فعلــی، به ویژه افزایش 
قیمت بنزین و اغتشاشــات آبان ماه، نقش زیادی 
داشــتند، حتی برخی اعضای وابســته به جریان 
اصالحات از اغتشاشــگران حمایت کردند. در 
شرایطی که شمارش معکوس برای پایان مجلس 
شروع شده است، عده ای خیلی دیر به فکر تلفات 
جانی و مالی ملت در این زمینه افتاده اند و به بهانه 
دفاع از مردم قصد دارند، وزیر کشــوری را که از 
نظر آنها به جریان غیراصالحات وابســته است، 

اســتیضاح کنند و چون موفق نشــده اند آن را به 
حساب والیت مداری گذاشته یا علل کم کاری و 

غفلت خویش را به جاهای دیگری ارجاع دهند. 
6ـ آنچه ذهنیت عمومی را نســبت بــه این گونه 
اقدامات اصالح طلبان مجلس بدبینانه تر می کند، 
این است که بخشی از این جریان پروژه استعفای 
روحانی را دنبال می کنند. در این شــرایط هرگونه 
رفتار افراطی مجلــس می تواند به طرح کلی این 
جریان برای عصبانی کردن رئیس جمهور کمک 
کنــد. به ویژه آنکــه مطهری در بیــان علل طرح 
استیضاح وزیر کشور تصریح می کند که این اقدام 
به دلیل ممکن نبودن استیضاح رئیس جمهور در 

شرایط کنونی انجام می شود. 
۷ـ تالش برای اســتیضاح دیرهنگام وزرا و فشار 
به دولت برای اســتعفا در حالی اســت که پروژه 
آمریکایی بی دولت ســازی در کشــورهای عضو 
جبهه مقاومــت در حال پیگیری اســت و ملت 
بیدار ایران نتایج آن را در کشورهای عراق و لبنان 

مشاهده می کنند. 

حسین عبداللهی فر
جریان شناس

 استیضاح شب انتخاباتی!
تاملیبرهزینهسازیبرخیچهرههایسیاسیبرایکشور

   دریچه    

 محمد نوری
کارشناس اقتصادی
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معیار
کمیاخالقسیاسی!

رعایــت نکــردن اخالق سیاســی در 
فعالیت هــای انتخاباتــی و فراتر از آن 
در  سیاســی  مســئولیت گریزی های 
زمان داشــتن قدرت، پدیده سیاســی 
نکوهش شــده امروز جامعه ماست. در 
رفتار و ســلوک سیاسی سیاستمداران، 
افــراد، بــزرگان حزبــی و جناحی در 
نقد یکدیگــر و یا ارزیابــی رویکردها 
و عملکردهــای نظام اســالمی گاهی 
آش آن قدر شــور می شــود که شــاهد 
فارســی »بر شاخ  تجلی ضرب المثل 
نشســتن و بن بریدن« هســتیم. شیب 
این بالی سیاســی در آستانه انتخابات 
به قدری تند می شود که افراد نسبت به 
اقدامات  تصمیم گیری هــا،  پیامدهای 
و مواضــع سیاســی و فرهنگــی خود 
بی توجه می شوند، حتی از غرب الئیک 
و ســکوالر نیز در این موضوع پیشــی 

می گیرند. 
در این اقدام با طیفی از اهداف روبه رو 
هســتیم که از تخریب جاهالنه یکدیگر 
گرفتــه تا نفی مطلــق و عامدانــه و البته 
غیرمنصفانــه اصل نظام اســالمی را در 

برمی گیرد و زیر سؤال می برد.
این در حالی اســت که ما مسلمان 
هســتیم و باید رعایت حریــم افراد و 
جریان ها را وظیفــه خود بدانیم و فراتر 
از بحث های جناحی، باید مراقبت کنیم 
در هنگام رفتار و موضع گیری ما اخالق 

سیاسی ذبح نشود.
 آفت تبعی بی اخالقی سیاسی، عالوه 
بــر تخریب یکدیگر، زیر ســؤال بردن 
اصل نظام اســالمی است که این همه 
زحمات خالصانه برایش کشــیده شده 
است. آنچه مسلم و به اساس رفتار رهبر 
معظم انقالب در این باره تبدیل شــده، 
این اســت که فعالیت قانونی و اخالقی 
همه جریان هــای سیاســی آزاد بماند 
و در ایــن مملکت باید هــم اصولگرا 
فعال باشــد، هم اصالح طلب، و حتی 

مخالفان این دو جناح هم باشند.
 چرا که بنا به بیان حکیمانه ایشــان، 
هیچ جریانــی را نمی تــوان از عرصه 
فعالیت قانون مدار سیاسی و اجتماعی 
حذف کرد، این امر نه خواســته نظام و 
رهبر معظم انقالب است و نه امکان آن 
وجود دارد؛ اما توقع صدور رفتار قانونی 
در چارچــوب مشــهورات و عرفیات 
سیاســی انتظار به حقی است که همه 
افراد و جریان های سیاســی در بزنگاه 
انتخابات و زمانه کسب قدرت باید به آن 

پایبند باشند و این گونه عمل کنند.
گاهی، حوزه نخبگی ما نســبت به 
رعایت مبانی اولیــه اخالق، فرهنگ و 
سیاست بی توجهی می کند، حال آنکه 
در همه جای دنیا و نظام های سیاســی 
مختلف رعایــت آنها از مســلمات و 
ضروریات اســت، موضوعــی که در 
جامعه دینی مــا پایبندی به آن بی تردید 
ضروری تر نیز هســت؛ چــرا که رفتار 
مســئوالن و جریان های سیاسی عالوه 
بر جنبه های فردی، دارای ابعاد تربیتی 
 بــرای قاعــده جامعــه )تــوده مردم(

 است.
 این رفتــار در مقابل چشــم مردم 
قرار دارد. تصور کنید همه مسئوالن با 
رعایت چارچوب های اخالقی و منطقی 
در رفتارها و گفتارهای سیاســی خود 
مراقبت کنند و به ســبب دسترسی های 
رسانه ای، سیاســی و اقتصادی خود و 
قرار گرفتن در رأس اخبار، همدیگر را 
بی دلیل متهم نکنند، بی شک مردم هم 

می آموزند که به این شیوه عمل کنند. 

فتح الله پریشان
کارشناس اندیشه سیاسی

شــفافیت موضوعی صد درصد دینی و از باب 
امر به معــروف و نهی از منکر واجب بســیار 
مهمی است. حضرت علی)ع( می فرمایند اگر 
این نکته رعایت شود، همه امور اصالح می شود 
و اگر ترک شود، اشرار بر مردم حاکم می شوند. 
بنابراین وقتی مهم ترین مصــداق دین متوجه 
حکومت است، حکومت باید واجبات اسالمی 
را ســاده کند تا مردم آنهــا را راحت و صحیح 
انجام دهند و اگر حکومتی بخواهد مشارکت 
مردم را با خود داشته باشد و ملت راه صحیح 
خود را پیدا کنند، باید شرح فعالیت های خود 
را در اختیــار مردم قــرار دهــد، در واقع باید 

اهمیت  باشد.  شــفاف  کارهای شان 
شــفافیت در حکومت داری چنان 
است که حضرت علی)ع( در این 
باره می فرمایند: »بدانید، حقی که 

شــما بر عهده من دارید این 
اســت که چیــزی را از 

شما مخفی ندارم، جز 
اسرار جنگ را.« رهبر 

معظم انقالب نیز به پیروی از موالی شــان در 
امر شفافیت می فرمایند: »ما همه مسائل، غیر 
از امور مربوط به امنیت دفاعی کشور را شفاف 
به مردم اعالم می کنیم. زمانی که نماینده های 
مجلس نامزد انتخابات مجلس می شوند، باید 
همه مشــخصات و نظرات خود را صادقانه با 

مردم در میان بگذارند و تقلب نکنند.«
شــفافیت در مجلس باید آرای نمایندگان به 
مصوبات مجلس را هم شامل شود، از سوی دیگر 
باید بر عملکردشان نظارت شود و حضور آنها در 
مجلس، مأموریت ها و مســافرت ها باید روشن 
و شــفاف باشد، اگر این اتفاق بیفتد مردم متوجه 
عملکرد نماینده خود می شــوند و درمی یابند که 
به چه فــردی رأی داده اند؛ بنابراین عملکردها 
صحیح تر و صادقانه تر می شود و اگر نماینده ای 
خالف رأی خود عمل کند، مشخص می شود. 
در واقع با شــفافیت، به نوعی مردم بر 
عملکرد نماینده منتخب خود 
 در خانــه ملــت نظارت 

می کنند.

یادداشتشفاهیازاحمدتوکلی

وز ورت امر  شفافیت، ضر

بررسی تحرکات و مواضع ضد انقالب در هفته 
گذشته، نشــان دهنده تمرکز دشمن بر تحریم 
انتخابات اســت. در مقاله ای با عنوان »ایران؛ 
انتخابات در نظام های غیر دموکراتیک« به قلم 
»مهدی نوربخش«  در مقاله ای تالش می کند با 
اشاره به دالیل زیر، ملت ایران را از شرکت در 

انتخابات منصرف کند:
1ـ وجود دولت پنهــان و موازی و تأثیرگذار بر 

تصمیم گیری های کالن کشور؛
2ـ طبیعت سرکوبگرانه نظام در ایران و میزان 
خشــونت در مقابل شــهروندان کشور پس از 

اتفاقات آبان ماه؛
3ـ محکوم کردن خشــونت دولتی از ســوی 

گروه های اجتماعی؛
۴ـ قرار گرفتن مجلس انتخابی در مقابل دولت 

پنهان؛
۵ـ خالی کردن پشت مردم از سوی دولت انتخابی 

و پیوستن به نظام و دولت پنهان و موازی.
از این رو در تالش است مردم را از رفتن به سر 
صندوق رأی منصرف کرده و با القای ناامیدی 
برگزاری انتخابات در ایران را نمایشی قلمداد 
 کند. دشمنان نظام ســعی می کنند جمهوری 
اســالمی را نظامی غیر مدنی معرفی کنند که 
به انتخابات و شرکت شهروندان در سیاست، 
مقطعی و صوری و بــرای منافع خاصی نگاه 
می کند.  خطی که برخــی از چهره های تندرو 
در داخل نیز دنبال می کنند شــبکه رســانه ای 
ســلطنت طلب »بیــان« در 22 آذر 1398 با 
اشــاره به سخنرانی ســیدمصطفی تاج زاده با 
موضوع »آشــتی ملی« یا »مشت آهنین«؟ که 
با ادعای وجــود دولت پنهــان در حکومت، 
انتخابات در ایران را زیر ســؤال می برد تالش 
می کنــد مخاطبان را از شــرکت در انتخابات 
منصرف کند و با تأکید بر ایــن نکته که تداوم 
وضعیت موجود ناممکن اســت و جمهوری 
اســالمی دو انتخاب استراتژیک بیشتر ندارد؛ 
سیاست »مشت آهنین« یا »آشتی ملی« بر همه 

صحبت های تاج زاده صحه می گذارد.

یم   رؤیای تحر
   موج بیگانه    

هر کــدام از نمایندگان مجلس، منتخب حوزه 
انتخابی معینی هســتند؛ امــا نمایندگی  آنان 
همگانی و از ســوی همه ملت ایران اســت؛ 
مردم شهر و منطقه باید بدانند که نمایندگان آنها 
برای پیگیری مشــکالت یا مسائل مردم حوزه 
انتخابی شــان در مجلس اختیارات و حقوقی 
دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنم:

هر یک از نمایندگان می توانند در نطق پیش 
از دســتور خود هرگونه کوتاهــی مجریان در 
اجرای قوانین یا عملکردشان در یک منطقه را 
به طور شــفاهی تذکر دهند. حتی در صورت 
نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های 
اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق 
رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهور به 

طور کتبی تذکر دهند.
طبــق اصــل ۷6 قانون اساســی، مجلس 
حــق تحقیق و تفحص در تمام امور کشــور و 

تمام مناطق و مســائل را دارد. بر این اســاس 
موضوع تحقیق و تفحص عام اســت و عالوه 
بر وزارتخانه ها، دولت و ســایر مدیریت ها در 
استان ها و شهرها شامل کلیه بخش های کشور 
می شود. بر اساس این اصل »هر کسی شکایتی 
از طــرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه 
داشته باشد می تواند شــکایت خود را کتبا به 
مجلس شــورای اسالمی عرضه کند. مجلس 
موظف اســت به این شکایت رسیدگی کند و 

پاسخ کافی بدهد.«
همچنین از جمله فوایــد و اختیارات مهم 
یک نماینده برای مردم اصل 8۴ است که جنبه 
منطقه ای و ملی دارد. بر اساس آن »هر نماینده 
در برابر تمام ملت  مسئول است و حق دارد در 
همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر 
نماید.« در اصل 86 نیز آمده است: »نمایندگان 
مجلس در مقام ایفــای وظایف نمایندگی در 
اظهار نظر و رأی خود کاماًل آزادند و نمی توان 
آنها را به ســبب نظراتی کــه در مجلس اظهار 
کرده اند یــا آرایی که در مقــام ایفای وظایف 

نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.«

کارکرد نماینده برای مردم؟
   پرسمان    

   مطالبه ملت    

انتخابــات مجلس ســوم در روز 19 فروردین 
ســال 136۷ و با حضور ملت شجاع ایران در 
پــای صندوق های رأی برگزار شــد آن هم در 
حالی که جنگ به روزهای سخت خود رسیده 
و رژیم بعثی شــهرهای کشــور را به بمباران 
هوایی و حتی بمباران شیمیایی تهدید کرده بود. 
فضای سیاسی کشور نیز در آستانه برگزاری این 
انتخابات دستخوش تحوالتی مهم بود. در مهر 
ماه 136۵ امام خمینی)ره( سازمان مجاهدین 
انقالب را به سبب ایجاد و گسترش اختالفات 
دو جناح شــکل دهنده آن منحــل کرد. حزب 
جمهوری اسالمی نیز از این گزند دور نبود و به 
درخواست بزرگانش و تأیید حضرت امام)ره( 

در خرداد سال 1366 منحل شد.
این اختالفات در ســطوح مختلف کشور 
در حال گسترش بود. یکی دیگر از نمونه های 
بارز این موضوع، انتخاب میرحسین موســوی 
بــه نخســت وزیری بــود که بــا اختالفات و 
تنش های فراوان همراه بود و سرانجام با اعالم 
نظرحضرت امــام)ره( و انتخاب مجدد وی به 

پایان رسید.
در آستانه انتخابات مجلس سوم، اختالفات 
به اوج خود رسیده بود، به نحوی که زمینه های 
جدی شکل گیری تشــکلی جدید فراهم شد 
و عماًل در تهران دو لیســت متفاوت به نام های 
»جامعــه روحانیت« و »مجمــع روحانیون« 
منتشــر شــد و مجمــع روحانیون توانســت 
اکثریت کرســی های مجلس را به دست آورد 
و دبیرکل مجمع ، مهدی کروبــی ، برای مقام 
نائب رئیس مجلس ســوم انتخاب شود و بعد 
از مدتی، در سال 1368 و پس از انتخاب آقای 
هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور، وی 

به صندلی ریاست مجلس سوم تکیه بزند.
همچنین در این دوره وزیر وقت کشور درباره 
صالحیــت اعضای گروهک نهضــت آزادی 
از حضرت امام)ره( ســؤال می کند و حضرت 
امام)ره( طی نامه ای کتبی آن گروه را غیر قانونی 
اعالم می کند و هیئت اجرایی را بر اساس همان 
داوطلبان وابسته به این گروه، تأیید صالحیت 

نمی کند.

نگاهیبهمجلسسوم

دو قطبی چپ و راست

   خانه ملت    

علی بیگدلی
کارشناس سیاسی

۸ هفته تا انتخابات

روح الله صنعتکار
کارشناس سیاسی

آشوب، ترامپ
و  انتخابات

کمتر از دو ماه دیگر تا برگزاری انتخابات 
مجلس یازدهم وقت باقی است. انتخابات 
در جمهوری اســالمی ایران همیشــه حساسیت و 
اهمیت خاصی داشته است؛ اما به دالیل متعددی 
باید گفت، انتخابات آتی از حساســیتی دوچندان 
برخوردار است. آشوب آبان ماه، مهم ترین مؤلفه ای 
است که در این زمینه نقش آفرینی می کند. برای فهم 
ارتبــاط میان آشــوب و پدیده انتخابــات، باید به 

ویژگی ها، ماهیت و پیامدهای این دو توجه کرد.
انتخابــات به طور کلــی و زیربنایــی، یکی از 
عوامل عینی و شاخصی برای سنجش میزان اقتدار 
و مقبولیت و مشــروعیت نظام اســت. جمهوری 
اسالمی به منزله نظامی بر آمده از خواست مردم در 
سپهر مردم ساالری دینی، انتخابات را یک فرصت 
و عامل مقوم می داند و از آن اســتقبال می کند. بار 
مبــارزه با رژیم طاغوت بر دوش مــردم بوده و آنان 
ســنگبنای انقالب و در پی آن با رأی 98 درصدی 

خود، جمهوری اسالمی را گذاشتند و در ادامه نیز 
این مردم بوده اند که در بزنگاه ها و مواقع خطیر، پای 
نظام ایستاده و آن را از گردنه های مهلک به سالمت 
عبور داده اند. این شمایی کلی و خالصه ای از نقش 
مردم در جمهوری اسالمی است. اگرچه آشوب های 
آبان ماه بر بستر اعتراض اقتصادی  - درباره افزایش 
قیمت بنزین  - شکل گرفت؛ اما به سرعت ماهیت 
آن آشکار شد. آشوبگران که از مدت ها پیش مترصد 
چنیــن فرصتی بودند، با شــدت و حــدت هر چه 
تمام تر وارد میدان شده و عماًل در راستای براندازی 
اقــدام کردند. حمله به مراکز اقتصادی  - عمومی و 
خصوصی - اماکن دولتی، اماکن انتظامی و بعضًا 
نظامی - ماننــد پایگاه های بســیج - حتی اماکن 
مذهبی و ایجاد اختالل در روند مجتمع های تولیدی 
از جملــه این اقدامات بود. حمالتــی که عالوه بر 
تخریب و آتش افروزی، جان افراد بی گناه و رهگذر 
را هم نشــانه گرفته و خانواده هایی را داغدار کرد. 
با این ویژگی ها، آشــوب و اغتشاش 18۰ درجه با 
انتخابات زاویه دارد و دو نقطه کاماًل متضاد هستند. 
مســئله مهم دیگری که در این میان وجود دارد، 
نگاه دشمن به صحنه است. دولت ترامپ که راهبرد 

»فشار حداکثری« را در دستور کار خود قرار داده، 
آشوب های آبان ماه را نشانه ای از موفقیت این راهبرد 
فرض کرده است و در پاسخ به انتقادها از شکست 
این راهبرد، آشــوب ها را آدرس داده و آنها را برای 
سیاست خارجی خود فاکتور می کند. آنهایی که به 
ریزه کاری ها و پیچیدگی های اجتماعی -  سیاسی 
در محیط ایران آشنا هســتند، می دانند که آنچه در 
هفته پایانی آبان رخ داد، بیش از آنکه نتیجه موفقیت 
سیاست ترامپ و فشــار اقتصادی باشد، ناشی از 
ناشــی گری های داخلی و اجرای نامناســب طرح 

اقتصادی بنزین بود. 
به هر تقدیر اکنون دولت ترامپ دچار این توهم 
شده که سیاست فشار حداکثری مؤثر بوده و نتیجه 
این توهم، تالش برای تداوم و افزایش فشار است. 
یکــی از اقدامــات ضروری و مهم، خــارج کردن 
آمریــکا از این توهم اســت. هیچ ابــزار و فرصتی 
بهتر از انتخابات برای این امر وجود ندارد. حضور 
پرشور و گرم مردم در انتخابات، این پیام راهبردی 
و اســتراتژیک را به آمریکایی ها ارسال می کند که 
سیاســت فشار حداکثری شــما برای خسته کردن 
مــردم و بریدن آنها از نظام بی اثر بوده و چاره ای جز 

عقب نشــینی و تجدید نظر در راهبرد خود ندارید. 
این پیام بسیار کلیدی و سرنوشت ساز بوده و می تواند 
شرایط میدان بازی میان ایران و آمریکا را به شدت 

دستخوش تغییر و تحول کند.
از این   رو انتخابات دوم اســفند، پیش و بیش از 
آنکه سرنوشت صندلی های سبز بهارستان را تعیین 
کند، مربوط به سرنوشــت مردم و کشــور است. 
انتخابات پرشــور و حضور گســترده مردم در آن، 
می تواند همچون عصای موسی، سحرهای دشمنان 

را خنثی کرده و فرصت ساز شود. 
این نکته نیز قابل توجه و مهم است که کارایی و 
انتظارات از مجلسی که با مشارکت و رأی باال شکل 
می گیرد، با مجلسی که محصول مشارکتی ضعیف 
است، بســیار متفاوت خواهد بود. در شرایطی که 
مردم خواهان تغییر اساسی در برخی سیاست های 
اجرایی کشور هستند، اولین گام این تغییر از گذرگاه 
انتخابات دوم اســفند عبور می کند. با توجه به این 
مسائل، در پایان باید گفت آنان که به هر دلیلی مردم 
را از انتخابات و حضور در پای صندوق رأی دلسرد 
و ناامید می کنند، خواســته یا ناخواسته در خدمت 

راهبرد فشار حداکثری ترامپ هستند.

محمد صرفی
روزنامه نگار
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۵
جهان

یادداشت
پیامهای

نشستکواالالمپور

نشســت کواالالمپور با حضور مقامات 
۵2 کشــور اســالمی در پایتخت مالزی 
برگزار شد. پیش از برگزاری این نشست، 
رســانه ها از آن به عنوان  اولین نشســت 
کنفرانس اسالمی کوچک نام برده بودند. 
در این نشســت سران ایران، ترکیه، قطر و 
برخی دیگر از کشورهای اسالمی حضور 
داشــتند. اما این نشســت چه پیام هایی 

داشت.

انزوای ریاض: یکــی از مهم ترین   ۱
پیام های نشســت مالــزی را باید انزوای 
ریاض دانســت. در واقــع مهم ترین نکته 
این نشســت، دعوت نشدن عربستان بود 
که همــواره خود را محور تمام همایش ها 
و نشســت های جهان اسالم معرفی کرده 
اســت. این موضــوع نشــان می دهد که 
مقامات کشورهای اسالمی، عربستان را 
عامل واگرایی و اختالف ها میان کشورهای 
اسالمی و همچنین مجری سیاست های 
غرب در جهان اســالم می دانند. در واقع 
می توان گفت نشست کواالالمپور، اولین 
اقدام عملی با هدف پایان دادن به مرکزیت 
ادعایی عربســتان در جهان اسالم است. 
در کل می توان گفت نشست کواالالمپور 
اقدامی بــا هدف انــزوای ریــاض بود. 
عربستان نشســت مالزی را اقدامی علیه 
خود تفسیر کرد و سعی داشت با فشار بر 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مانند 
امــارات و بحرین، از حضور ســران این 
کشورها در نشست مالزی جلوگیری کند؛ 
به همین دلیل این کشــورها هیئت هایی 
کوچک بــه مالزی اعــزام کردند. رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهوی ترکیه به 
شکل صریح اعالم کرد که پاکستان به دلیل 
فشارهای عربستان در اجالس کواالالمپور 
شــرکت نکرد. این برای اولین بار است 
که نشست کشــورهای اسالمی خارج از 
چارچوب »ســازمان همکاری اسالمی« 
برگــزار می شــود. عربســتان نشســت 
کواالالمپور را اولیــن اقدام عملی جهان 
اسالم علیه خود می بیند و به همین جهت 
رسانه های عربستان از این نشست با عنوان 

»مسجد ضرار« یاد کرده اند.

2 مثلث ایــران، ترکیه و قطر: حضور 
همزمــان مقامــات جمهوری اســالمی 
ایران، ترکیه و قطر در نشست کواالالمپور 
از جمله نــکات حائز اهمیت نشســت 
کواالالمپور بود که پیام مهم و قاطعی علیه 
ریاض است و می تواند به معنای تضعیف 
قدرت و جایگاه منطقه ای عربستان باشد و 
شکل گیری قدرت جدید در جهان اسالم 
راـ کــه نقشــه های جبهه اســتکبار برای 
هدایــت منابع و قدرت در جهان اســالم 
از طریق حکومت های وابسته را پیگیری 

می کند،ـ نقش بر آب کند.

۳دینار طالیــی: »ماهاتیــر محمد« 
نخســت وزیر مالزی پس از نشست اخیر 
اعالم کرد مالزی، ایــران، ترکیه و قطر به 
دنبــال اجرای معامالت تجــاری خود با 
استفاده از طال و شــیوه »تهاتر« هستند. 
رســانه ها از این موضوع بــا عنوان »دینار 
طالیی« نام برده اند. کارشناســان بر این 
باور هستند اکنون زمان آن رسیده است که 
کشور های جهان با موضع گیری، به تسلط 
دالر آمریکا بر اقتصاد جهانی پایان دهند 
و دینار طالیی اســالمی که مالزی، ایران، 
ترکیه و قطر در تبــادالت تجاری خود به 
دنبال استفاده از آن هستند، می تواند اقدامی 

مفید در این زمینه باشد. 

محمدرضا مرادی
کارشناس روابط بین الملل

سیگنال های ضد و نقیض
اسپکتیتور: شــوق یهودستیزی برای از بین بردن 
اســرائیل در دهه 196۰ قدرتمنــد بود و »جمال 
عبدالناصــر« رئیس جمهوری وقــت مصر با آن 
اعراب را متحد کرد؛ اما اکنون همسایگان عرب 
ســنی در حال تغییر روند هســتند و رهبران آنها 
تمایل خودشان را به این مسئله از دست می دهند. 
در دبی، یهودیان اکنون چندین ســال اســت که 
با لبــاس کامل خاخامی در یک کنیســه عبادت 
می کنند. پادشــاه حمد بحرین نیز راهی به سوی 
روابط بازتر بین اســالم و یهودیت در پیش گرفته 
است. حتی در عربستان ســعودی نشانه هایی از 
یک گشایش مذهبی دیده شده است. لیگ جهانی 
مســلمین در مکه که به مــدت پنج دهه وهابیت 
تندرو را ترویج می کرد، جلساتی را با سازمان های 
مختلف یهــودی آغاز کــرده اســت. جالب تر 
اینکه، اســرائیل از ســوی دولت هــای میانه رو 
عربی به عنوان یک شریک تجاری و امنیتی دیده 
 می شــود، زیرا غرب سیگنال های ضد و نقیضی

 می فرستد.

احکام مسخره آمیز!
رأی الیوم: احکام دادگاه سعودی مبنی بر اعدام، 
حبس و تبرئه برخی متهمان پرونده روزنامه نگار 
عربستانی مسخره آمیز است، زیرا دو عامل اصلی 
این جنایت تبرئه شدند. موضوع غافلگیرکننده این 
بود که دادگاه دو ناظر اصلی اجرای جنایت، یعنی 
»احمد العسیری« نایب رئیس سازمان اطالعات 
عربستان و »ســعود القحطانی« مشاور ولی عهد 
ســعودی را تبرئه کرد. به ویژه آنکه دیپلمات های 
غربی حاضر در جلساِت نخست محاکمه تأکید 
کردنــد برخــی از متهمان، این دو نفــر را متهم 
کردند؛ به ویژه عسیری را مسئول تجهیز تیم ترور 
و صدور دستوراتی مبنی بر قتل جمال خاشقجی 

دانستند.
 از سوی دیگر، هدف از اعالم این احکام همزمان 

با تعطیالت رســمی غرب، در امــان ماندن 
ریاض از هیاهوی سیاسی و رسانه ای 

بود؛ غافــل از اینکه پرونده جمال 
خاشقجی همچنان به قوت خود 

باقی خواهد ماند. 

پیشروی ارتش سوریه
المیادین: ارتش سوریه در حال پیشروی زمینی به 
سمت عمق مناطق ادلب در سه محور اصلی، یعنی 
محور اول از منطقه »اسطبالت« تا »الحراکی«، 
محــور دوم از »اعجاز« به ســمت »الصیادی« و 
محور سوم از »التمانعه« تا »حران« است. اما نبرد 
فعلی با نبردهای ســابق در سوریه متفاوت است؛ 
چرا کــه همه برگ برنده های سیاســی گروه های 
تروریســتی  و  مســلح 
حومه  در  مســتقر 
و  الذقیه  ادلــب، 
حومه غربی حلب 

سوخته است. 

غفلت یا قصور!
میدل ایســت آی: جامعه جهانی عادت کرده است 
اسرائیل را از هرگونه مســئولیت در مورد مجازات 
جمعی و نقض فاحش حقوق بشــر مبــرا کند؛ اما 
مطمئنًا نکته این اســت کــه غزه را بایــد یک لکه 
ننگ انســانی بر دامن وجدان جهان دانســت. همه 
دولت های غربی با غفلت یا قصور، به طور فعال در 
بدبختی آن نقش داشته اند. همه در یک آزمایش غیر 
انسانی همدســت هستند؛ بیش از دو میلیون نفر در 
سطحی از معیشت قرار گرفتند که سازمان ملل متحد 

آن را غیرقابل تحمل و غیرقابل زندگی می داند.

وحدت داخلی در ایران
اندیشکده رند: پس از سال ها متناوب پیش و پس 
از توافق هسته ای، نظام ایران از وحدت داخلی در 
مقابل ایاالت متحده بهره مند شــده است. فشار 
حداکثری دولت ترامپ دسته های قدرت بزرگ 
ایران را به هم نزدیک کرده تا سیاســت راهبردی 

یگانه ای اتخاذ شود. 

   رصد    

 تبرئه اشغالگران از نسل کشی!

در حالی که برای آینده لبنان ســناریو و طرحی 
تدوین شــده بود که هدفش بی دولتی و ورود به 
مرحله ای از بی ثباتی بود، با حمایت حزب الله 
لبنان، جنبش امل، جریان ملی آزاد )به رهبری 
جبران باسیل(، جریان المرده و التکتل الوطنی، 
الحزب القومی و اللقاء التشــاوری، »حسان 

دیاب« مأمور تشکیل دادن دولت شد. 
روند انتخاب نخست وزیر در لبنان به گونه ای 
است که باید از میان سنی ها و طبق قانون عرفی 
موجــود از میان طیف »المســتقبل« انتخاب 
می شد. با موضع گیری سیدحسن نصرالله در 
سخنرانی روز جمعه 22 آذر ماه که در صورت 
کارشکنی جریان المستقبل و دیگر جریان های 
همــراه از روش هــای دیگری بــرای انتخاب 
نخســت وزیر استفاده خواهد شــد، رایزنی ها 
 برای رونــد جدید در مجلــس لبنان صورت 

گرفت.
 با کارشــکنی جریان المستقبل در معرفی 
گزینه نخســت وزیری )طبق قاعــده، از آنجا 
که نخســت وزیر سهم اهل ســنت و منتخب 
فراکســیون المســتقبل اســت(، بــا ترفندی 
کامــاًل دیپلماتیــک اکثریت پارلمــان، خود 
نخست وزیری را از میان اهل سنت برگزیدند و 
بر این اســاس پنج روز بعد نام »حسان دیاب« 
وزیر سابق آموزش و پرورش لبنان به میان آمد 
و رایزنی های درون و برون پارلمان روی این نام 

تمرکز داشت.
انتخاب نخست وزیر به شیوه فوق که با ابتکار 
حزب الله و جریان ملی )میشل عون( صورت 
گرفت، پیامدهای منفی برای جریان المستقبل 

داشت که عبارتند از:
1ـ انتخاب نخست وزیر به طور مستقیم و بدون 
در نظر گرفتن نظر رئیس  فراکسیون المستقبل، 
اهل  ســنت لبنان را پس از حدود 6۰ ســال از 
سیطره این حزب آزاد می کند و به شکل گیری 
حداقل یک حزب جدید ســنی در لبنان منجر 
می شــود که لزومًا خطوط سنتی المستقبل را 

در عرصه های داخلــی و خارجی لبنان دنبال 
نمی کند. 

2ـ ایجاد انشقاق و گسســتگی در بین جریان 
المستقبل و جریان های همراه.

در مقابــل اثرات مثبــت آن بــرای دیگر 
جریان های سیاسی عبارت است از:

1ـ همبســتگی بیشــتر این جریان ها در روند 
تحوالت جاری در لبنان؛

2ـ خروج لبنان از مســیر بی ثباتی و ارائه یک 
روند جدید بــرای جلوگیری از به محاق رفتن 

دولت در این کشور.
در کنار ایــن عوامل، باید بــه چالش های 
پیش روی نخســت وزیر جدید نیز اشاره کرد. 
اصلی ترین چالش پیــش رو همراهی نکردن 
جریان های معارض با وی برای تشکیل دولت 
اســت. چالش دوم با فرض تشــکیل کابینه، 
ایجاد چالش های وســیع در سطوح داخلی و 
بین المللی برای دولت جدید است؛ به گونه ای 
که جریان هایی همچون المســتقبل در سطح 
داخلی دولت را با ناکارآمدی گســترده مواجه 
کنند. چالش سوم تالش گســترده برای زمین 
گیرکردن این دولت از طرق گوناگون و بر اساس 
ســناریویی بیرونی و داخلی است. درباره این 
چالش سوم می توان نمونه عراق را توضیح داد 
که بازیگران مخالف دولت عبدالمهدی )چه 
در داخل و چه در خارج( بر اســاس سناریویی 

هماهنگ آن را به ورطه استعفا کشاندند.
البتــه در کنار ایــن چالش هــای موجود، 
فرصت هایی نیز در صورت تشکیل دولت برای 
لبنان متصور است. برای نمونه، اولین فرصت 
موجود با توجه به وابســتگی نداشتن دیاب به 
جریانی خاص و وابسته، داخلی کردن اقتصاد 
لبنان بر اســاس روند اتکا به داخل است؛ زیرا 
اکنون لبنان در بحث اقتصادی وابستگی کاملی 

به بیرون دارد. 
فرصــت دوم، فراهــم کردن فضــا برای 
همکاری دیگر جریان ها در روند تصمیم گیری 
در امور اجرایی است؛ چرا که جریان المستقبل 
طی چند دهه گذشــته همه امور را در انحصار 

خود قرار داده بود.

 در مسیر ثبات
نگاهیبهپایانانحصارقدرتدرلبنان

   پنجره    

ریاســت جمهوری  انتخابات  ابتدایــی  نتایــج 
افغانستان پس از فراز و نشیب های فراوان اعالم 
شــد که حاکی از پیروزی ضعیف اشرف غنی با 
کسب حدود ۵۰/6 درصد آراست. سه کاندیدای 
مطرح انتخابات ریاســت جمهوری افغانســتان 
شامل »عبدالله«، »حکمتیار« و »نبیل« مواضع 

تندی را علیه نتیجه اعالم شده اخذ کرده اند. 
مخالفان نتیجه اعالم شــده، افراد کوچکی 
نیســتند که بتوان به راحتی از مخالفت آنها عبور 
کرد یا تهدیدات شــان را نادیده گرفت؛ اما نکته 
حائز اهمیت در این بحث این است که این افراد تا 
چه اندازه بر سر مواضع خود می مانند و از آن دفاع 
می کنند. تجربه انتخابات پیشین ریاست جمهوری 
افغانستان نشان می دهد، ایستادگی عبدالله عبدالله 
و حمایت و مقاومت استاد عطا، تغییر رفتار آمریکا 
را در پی داشــت و دولت وحدت ملی از دل آن 

خارج شد. 
اتفاق دیگری که ممکن اســت تا زمان اعالم 
نهایی نتیجه انتخابات رخ دهد، نتایج مذاکرات 
صلح است. شــواهد و قراین نشان می دهد، به 
نتیجه رســاندن مذاکرات صلح، بــه مراتب از 
پیروزی غنی )به مثابه مهره آمریکا( برای آمریکا 
مهم تر اســت تا حدی که به احتمال زیاد حداقل 
بخشی از دستاوردهای دموکراسی در افغانستان 
را طی سالیان گذشته قربانی این موضوع کنند. از 
جمله نتایج احتمالی خارج شده از دل مذاکرات 
صلح، بحث حکومت موقت اســت که بخشی 
از جامعه سیاسیون افغانســتان، از جمله کرزی 
نیز آن را دنبال می کنند. در کنار مسئله انتخابات 
همچنین چگونگی حضور طالبان در دولت آینده 
افغانستان و تغییر احتمالی قانون اساسی از جمله 
مسائلی است که در بحث مذاکرات صلح مطرح 
می شود. چالش های سه گانه پیش  روی افغانستان 
است. در صورتی که هر یک از دو اتفاق باال یا هر 
دوی آنها رخ دهد، احتمال زیادی وجود دارد که 
نتیجه انتخابات با پیروزی قطعی غنی رقم نخورد. 
در این صورت ممکن است چیزی شبیه حکومت 

وحدت ملی شــکل گرفته یا افغانستان به سمت 
ایجاد دولت موقت یا دولت انتقالی برود. 

اینکه دولت آینده افغانستان با چه چالش هایی 
در آینــده مواجه خواهــد بود، بــه چگونگی و 
میزان تأثیر هر یک از مــوارد مذکور و همچنین 
شکل و ترکیب این دولت بستگی دارد. با وجود 
توضیحات ذکر شده در زمینه ترسیم آینده نتیجه 
انتخابات، یک ســناریو این است که غنی در دور 
اول یا دوم پیروز انتخابات اعالم شود. اگر فرض 
کنیم هیچ یک از مؤلفه های ذکر شده، در وضعیت 
کنونــی در انتخابات و دولت تأثیــری نگذارد و 
غنی به عنوان پیروز قطعی انتخابات اعالم شــده 
و تشکیل دولت بدهد، این دولت با چالش هایی 
مواجه خواهد بود که مهم ترین آنها به شــرح زیر 

است:
۱ـ مشــروعیت ضعیف دولت: آمارها نشان 
می دهد، غنی بــا حدود 9۰۰ هــزار رأی برنده 
انتخابات اعالم شده است. اخذ 9۰۰ هزار رأی 
در جامعه ای که حدود 3۰  میلیون جمعیت دارد، 
سبب کاهش مشروعیت چنین دولتی خواهد شد.
2ـ کارشــکنی و نقش آفرینی منفی مخالفان 
غنی: مخالفان غنی افراد نســبتًا بــا نفوذی در 
جامعه افغانستان بوده و هریک رهبری بخش قابل 

توجهی از اقوام افغانستان را برعهده دارند.
۳ـ تعامالت ضعیف منطقه ای: تجربه نشــان 
داده است، گرایش افراطی غنی به غرب و به ویژه 
آمریکا سبب شده است وی در میزان و نوع روابط 
با دیگر کشورها نتواند تعادل مناسبی برقرار کند؛ 
از این رو یکی از چالش های متصور برای دولت 
آینده افغانستان به رهبری غنی، دیدگاه نسبتًا منفی 
و تعامل ضعیف برخی کشورها، از جمله روسیه، 

چین و پاکستان با آن است.  
۴ـ قطعیت نداشــتن آمریکا در حمایت تمام 
و کمــال از بقای دولت افغانســتان: توافق با 
طالبان موضوع بســیار مهمی برای دولت فعلی 
آمریکاســت. اگرچه ممکن است در کوتاه مدت 
این موضوع به نتیجه نرســیده و دولت افغانستان 
به رهبری غنی تشکیل شود، اما سایه سنگین این 
موضوع و توافق احتمالی آمریکا با طالبان در هر 

لحظه، حکومت غنی را تهدید می کند. 

 چالش سه گانه
واکاویچشماندازدولتآیندهافغانستان

   فراسو    

امیر حکمت
کارشناس مسائل آسیا

محمدرضا فرهادی
کارشناس مسائل منطقه
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درفتنه۸۸

در  ریاست جمهوری  انتخابات 
سال 88 نشان دهنده یکپارچگی 
مردم ایران و اقتدار نظام اسالمی در برابر 
بود.  جهانــی  اســتکبار  خواســته های 
مشارکت 8۵ درصدی مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری که به منزله تأیید نظام و 
فرآیندهای آن بود، با توجه به مطرح شدن 
مسائل هســته ای کشــور در آن سال ها 
می توانست در جهت حل و فصل مسائل 
از موضع قدرت ایران ســیگنال  اقتدار به 

غرب ارسال کند.
با این حال اســتدالل های ضعیف و 
سست بنیان برخی از اصالح طلبان درباره 
تقلب گســترده در انتخابات سال 88، به 
ارسال پیامی از ایران به دنیای غرب، مبنی 
بر ایجاد شکاف بین مردم و نخبگان منجر 
شد. ارسال سیگنال شــکاف زمینه های 
سوءاســتفاده را برای برخی از دشــمنان 
داخلی فراهم کرد تــا به نظام جمهوری 
اسالمی ضربه زده و با این حربه موجبات 
تضعیف نظام را ایجاد کنند. ماحصل این 
سیگنال ها، صدور قطع نامه های پیاپی در 
شورای امنیت و ســازمان ملل و مواجه 
شــدن اقتصاد ایران با تحریم های جدی 

آمریکا و اتحادیه اروپا بود.
این در حالی بود که اگر تداوم موضع 
اقتــدار در ســال 88 و پرهیز از ارســال 
ســیگنال شــکاف به دشــمن از ســوی 
سیاسیون داخلی رعایت می شد و اتفاقات 
فتنه 88 رخ نمی داد، بی شک اکنون شاهد 
هیچ یک از زیاده خواهی های دشمنان در 
برابر نظام جمهوری اســالمی و مردمی 
که در انتخاباتی پرشــور شرکت داشتند، 
نبودیم و اوضاع امروز ما با آنچه در آن قرار 
داریم، متفاوت بود. در واقع پیام فتنه گران 
به غرب تحمیل فشار بیشتر بر مردم ایران 
بود؛ پیامی که دشــمن را بر آن داشت تا با 
فشــار اقتصادی به ملت، مردم را در برابر 
نظام جمهوری اســالمی قــرار دهد و با 
استفاده از حربه تحریم اقتصادی، تشدید 
شــکاف داخلی را دنبال کنــد. در واقع 
دشمن از سال 88 به بعد تالش داشت تا 
با فشار به مردم و نظام جمهوری اسالمی 
زمینه های عقب نشینی نظام از مواضع خود 
را ایجاد کند تا نظام جمهوری اسالمی از 
وضع هسته ای، قدرت و نفوذ منطقه ای و 

موشکی خود عقب نشینی کند. 
متأسفانه، برداشت نادرست و تحلیل 
غلــط برخــی از نخبگان سیاســی که 
تصور می کردنــد می توانند از فرصت به  
دســت آمده برای رأی آوری در انتخابات 
ریاست جمهوری اســتفاده کنند و نتایج 
انتخابــات را به نفع خود رقــم بزنند، نه 
تنها به نفع آنها نشــد، بلکه زمینه را برای 
مصمم شــدن دشــمن به نابــودی همه 
دستاوردهای حوزه هســته ای، دفاعی و 
منطقه ای ایران فراهم کرد. دشمن بر این 
مدار و توهم قرار گرفت که با هر تشدید 
فشــاری بر جمهــوری اســالمی ایران 
می تواند خواســته هایش را برآورده کند. 
در این میان، نخبگان داخلی حامی فتنه 
به این درک مهم نرسیده بودند که تحمیل 
فشــار اقتصادی بر مــردم و همراهی با 
دشمن نه تنها به نفع جامعه و آنها نیست 
بلکه دشــمن فشــار اقتصادی و سیاسی 
روی مردم و نخبگان باز کرده بود به دنبال 
تحقق خواسته های خود است. بی شک 
تحریم های امــروز محصول بی فکری و 
بی توجهی به آینده و تصمیمات نادرست 
سیاسی است که دامن گیر اقتصاد و جامعه 

ایران شده است. 

با روی کار آمدن دولت یازدهم در ســال 1392 و 
تکیه »بیژن نامدارزنگنه« بر کرســی وزارت نفت 
مسیری که طی سال های گذشته در راستای کاهش 
مصرف بنزیــن و افزایش تولید این محصول طی 
شده بود، روندی کاماًل عکس را طی کرد. سرعت 
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به بهانه هایی، 
از جمله وجود تحریم و غیر اقتصادی بودن ساخت 
پاالیشگاه کند شد، تولید بنزین پتروشیمی به بهانه 
آالیندگی باال متوقف و کارت ســوخت به بهانه 
قدیمی بــودن فناوری آن و نیاز نداشــتن به آن در 
شــرایط حاضر جمع آوری شد و واردات بنزین به 
شدت افزایش یافت. برای درک بهتر این موضوع 
و ارائه گزارشــی از مســیری که در این شش سال 
پیموده شــده، توجه به نمودار زیر می تواند مفید 

باشد.)نمودار 1(

BBحذف کارت سوخت 
در خرداد 139۴ و پس از گذشت دو سال از تکیه 
بیژن زنگنه بر کرســی وزارت نفت، با وجود تأیید 
اولیه کارت سوخت از سوی وی، با اخذ مصوبه ای 
از دولت، در اقدامی نســنجیده، مشکوک و البته 
بســیار عجیب ســهمیه بندی بنزین متوقف و این 

فرآورده نفتی تک نرخی و کارت ســوخت حذف 
می شــود که در پی آن مصــرف بنزین نیز افزایش 
می یابد. افزایش مصــرف بنزین در برخی مناطق 
مرزی فراتر از متوســط افزایش کشــوری است. 
موضوعی که خود نشــان دهنده قاچــاق بنزین از 
برخی مناطق مرزی و تأیید این موضوع است که 
کارت سوخت توانســته بود با ایجاد شفافیت در 
مصرف بنزین به سد محکمی در مقابل قاچاق این 
فرآورده تبدیل شود. پس از حذف کارت سوخت 
در حالی که رشــد مصرف بنزین در سال 139۵ 
نسبت به ســال 139۴ در کشور 1۰ درصد است، 
این رقم در کردســتان 1۷ درصــد، در آذربایجان 
غربی 1۵ درصد و در گلســتان 16 درصد گزارش 
می شــود. این روند در ســال های بعــد نیز ادامه 
می یابد؛ به گونه ای که در سال 139۷ نسبت به سال 
1396 مصرف بنزین در اســتان هرمزگان حدود 
19 درصد و در اســتان کرمانشاه حدود 1۵ درصد 
افزایش می یابد که ایــن افزایش های غیر طبیعی 
و فراتر از میانگین کشــوری نشان دهنده گسترش 
پدیده قاچاق بنزین به واسطه حذف کارت سوخت 

است. 

BB افزایش واردات بنزین 
وزارت نفت در دوران بیژن زنگنه رکورددار واردات 
بنزین شد. در ســال 139۰ با وجود اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها واردات بنزین چیزی کمتر از ۵ 
میلیون لیتر در روز بود که این عدد در سال 1392 

به 3/6۷ میلیون لیتر در روز می رســد؛ اما با روی 
کار آمدن دولت یازدهم و به وزارت رسیدن زنگنه 
افزایش واردات بنزین نیز کلید خورد.)نمودار 2 و 
3( این رقم از همان ســال اول افزایش یافت و در 
سال 139۴ به حدود 1۰ میلیون و در سال 139۵ به 
12 میلیون لیتر در روز رسید. روند افزایشی واردات 
بنزین تا ســال 1396 ادامه پیدا کرده؛ اما این روند 
در سال 139۷ اصالح می شود که مهم ترین دلیل 
آن را می توان افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
دانست.)نمودار ۴( پاالیشگاهی که البته زنگنه و 
وزارت نفت دولت روحانی هیچ نقشی در ساخت 
و تأســیس آن نداشــتند و روند تکمیل و ساخت 
آن از ســوی قرارگاه خاتم االنبیاء و کلنگ زنی آن 
در دولت قبل صــورت گرفت. از ســوی دیگر، 
زنگنــه و تیم همــراه و همفکر وی در ســال های 
1391ـ139۰ مشکل و دلیل اصلی آلودگی هوا را 
بنزین پتروشیمی ها معرفی کرده و با این بهانه پس از 
روی کار آمدن، تولید این بنزین را متوقف می کنند. 
با همین استدالل دولت مجوز واردات بنزین را به 
بهانه  آالیندگی بنزین پتروشیمی ها صادر می کند 
که البته )آالینده بودن بنزین پتروشیمی( بعدها در 

گزارش کمیسیون اصل 9۰ رد می شود.

BBمخالفت با ساخت پاالیشگاه
زنگنه معتقد اســت راه حل مســئله سوخت را 
نباید فقط در ساخت پاالیشگاه دانست. راه حل 
در تولید خودرو اســت که بخشــی به CNG باز 

می گردد. البته زنگنه نمی گوید چرا در طول این 
شش سال در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است! 
نامدار زنگنه اگرچه بعدها، ســاخت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس را به نام خود زده و حتی آن را 
عایدی برجام معرفــی می کند، اما در نامه  ای در 
آبان 1392 خطــاب به معاون اول رئیس جمهور 
اذعان می کند، او پاالیشگاه خلیج فارس را با 69 
درصد پیشرفت تحویل گرفته است. البته برخی 
کارشناسان این پیشــرفت را حدود ۷۵ یا حتی 
۷9 درصد می دانند. این در حالی است که همه 
منابع مالی ساخت این پاالیشگاه از منابع داخلی 
تأمیــن و تمام کاالهای مورد نیــاز برای تکمیل 
آن نیز ســفارش داده شده بود؛ اما این پاالیشگاه 
پس از مخالفت ها و کارشــکنی ها در حالی که 
پیشرفتی باالی ۷۰ درصد داشت، با تأخیر بسیار 
نهایی می شــود. جالب اینجاســت که یکی از 
دالیل اصلی افزایش قیمت 2۰۰ درصدی بنزین 
در هفته های اخیر، محدودیت های فروش نفت 
و ارز حاصله برای ایران از صادرات مازاد تولید 
بنزین اســت. این در حالی اســت که اگر زنگنه 
در دوران 1۴ ســاله صدارتش در وزارت نفت، 
پنج پتروپاالیشــگاه به ظرفیت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فــارس افزوده بود، آمریــکا اصاًل قابلیت 
تحریم نفتی ایران را نداشــت؛ چــرا که اصواًل 
به فروش نفت نیازی وجود نداشــت و کشــور 
می توانست بنزین تولید شده در این پاالیشگاه ها 

را صادر کند. 

دکتر مهدی طغیانی
اقتصاددان

میالد شکری
خبرنگار

تجربه کشــورهای دیگــر، از جمله ژاپــن در بحث مقاومت 
اقتصــادی که با ریاضت اقتصــادی تفاوت دارد، نشــان داده 
خودکفایی در اقتصاد امکان پذیر است. »خودکفایی« به معنای 
قطع رابطه با جهان نیست و در دنیای فعلی روابط بین ملت ها 
بسیار سریع و گسترده شده و با توجه به نیازهای متعدد دولت و 
مردم در یک کشور، برطرف کردن همه نیازها در داخل کشور 

امکان پذیر نیست. 
واقعیت این اســت کــه در مــراودات جهانی دســتیابی 
به اســتقالل اقتصادی بســیار اهمیــت دارد و این اســتقالل 
حاصل نخواهد شــد مگر اینکــه دیگر دولت ها، ایــران را با 
وزن و جایــگاه خــاص در روابط اقتصــادی بپذیرند. اقتصاد 
 مقاومتی زمینه ارتقــای وزن ایران در مراودات جهانی را ایجاد 

می کند.

مقاومتی اقتصاد 
منهای نفت

با روی کار آمدن دولت ترامپ و آغاز جنگ تجاری و تعرفه ای 
با اقتصادهایی، مانند چین که با اســتدالل حمایت از اشتغال 
آمریکایی ها همراه است، اگرچه روند میزان اشتغال در آمریکا 
بهبود یافته و بیکاری به حداقل میزان خود رسیده است، اما نرخ 
تورم در آمریکا به دلیل وضع تعرفه بیشــتر بر واردات در حال 
افزایش اســت. با این حال خبری از افزایش حقوق و دستمزد 

در آمریکا نیست.
 Bankrate در آخریــن تحقیق خود، از تاریخ 2۵ نوامبر تا 
1 دسامبر 1۰۰۰ نفر را بررســی کرده است که در این بررسی 
مشخص شد، نیمی از کارگران آمریکایی، طی 12 ماه گذشته، 
هیچ افزایش حقوقی نداشته اند. این نظرسنجی همچنین نشان 
داد، تنها 28 درصد از این افراد، در طول ســال 2۰19 افزایش 

دستمزد را تجربه کرده اند.

ید کاهش قدرت خر
شاخص

»مالیــات بر مجموع درآمد« یک پایه مالیاتی اســت که برای 
اولین بار در ســال 13۴۵ در قانون مالیات های ایران گنجانده 
و برای اجرای آن شــرکت خدمات ماشینی در وزارت اقتصاد 
تأسیس شــد. مالیات بر مجموع درآمد شامل امور درآمدی از 
جمله درآمد حقوق، درآمد اتفاقی، اجاره امالک، انتقال امالک 
و... بود که عماًل اجرایی نشــد، چــون در آن زمان هیچ فردی 
اظهارنامه مالیاتی نمی داد. در قانون سال 1366 بار دیگر برای 
حقوق مشــاغل، درآمد اتفاقی، فروش و سرقفلی امالک و... 
درآمدهایی پیش بینی شد؛ اما از آنجا که با برخی قوانین تعیین  
شده مغایرت داشتند، بار دیگر در سال 138۰ حذف شد. سهم 
مالیات بر اشــخاص حقیقی در کشورهای پیشرفته حدود 8۰ 
درصد اســت؛ در حالی که این رقم در ایران حدود 32 درصد 

است. 

 مالیات بر درآمد
افزوده

مروریبرکارنامهآقایهمیشهوزیر

ژنرال اقتصادی  ضربه های 

نمودار یک
میزان واردات بنزین از آغاز دولت اعتدال

نمودار دو
میزان مصرف بنزین پس از آغاز به کار کارت سوخت

نمودار سه
میزان مصرف بنزین پس از حذف کارت سوخت

نمودار چهار
میزان مصرف بنزین پس از حذف کارت سوخت در استان های مرزی



شماره 92۸ |  دوشنبه 9 دی 1۳9۸

7
دین

رسالتمردم

در بینش دکترین انتظار اگرچه  
قدرت، مســئله اصلــی برای 
برقــراری نظــام دینی و اجــرای احکام 
اسالم است، اما این قدرت با قدرت های 
ناشی از اســتبداد شــخصی و نژادی یا 
اســتبدادهای جمعی حتی استبدادهای 
ناشی از پروپاگاندا و تبلیغات اغواگر کاماًل 
متفاوت اســت و فقط بر اراده های پاک و 
همت خالصانه انســان های مؤمن متکی 
اســت؛ زیرا همچنان که بیان شد، نظام 
دینی، مبتنی بر رشد و تعالی انسان هاست؛ 
از همین روســت که هرگز سنت الهی در 
رســیدن به اهداف دین و ساختن جامعه 
موعود، بر آن نبوده اســت که برگزیدگان 
الهی، شخصًا و با تکیه بر قدرت ماورایی 
یا توســل به روش های معمول جباران و 
قدرت طلبان، چنین جامعه ای را تشکیل 
دهند و اساسًا ســاختن چنین جامعه ای 
با روش هــای معمول بشــری در ایجاد 
حاکمیت هــا و تصاحب قــدرت ممکن 

نیست. 
رســیدن به هدف عالی دین و ساختن 
جامعه موعود، اگر چه محور اصلی تالش 
همه انبیا، اوصیا و انســان های صالح در 
طول تاریخ بوده، اما هرگز سنت الهی بر 
آن نبوده اســت که برگزیدگان الهی با هر 
روشــی چنین جامعه ای را تشکیل دهند. 
تنها راه بــرای برپایی جامعه موعود، قیام 
عمومی و حرکت همه انسان ها برای ایجاد 

عدالت است.
از این رو برگزیدگان الهی هرگز از راه 
غلبه و کودتا، جنگ و خونریزی، و حتی 
فریب توده ها نســبت به این هدف اقدام 
نکرده اند؛ بلکه از راه آگاهی انســان ها و 
معرفی دین حقیقی به آنها جهاد خویش را 
آغاز کرده اند تا انسان ها خود راه کمال را 
بیابند و برای تحقق آن قیام کنند. بی  تردید 
یکی دیگر از نقاط طالیی دکترین انتظار 

همین نکته است.
قرآن کریم می فرماید: ما رسوالن خود 
را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب 
)آسمانی( و میزان )شناسایی حق از باطل 
و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام 
به عدالت کنند و آهــن را نازل کردیم که 
در آن نیروی شــدید و منافعی برای مردم 
اســت، تا خداوند بداند چه کســی او و 
رســوالنش را یاری می کند بی آنکه او را 
ببینند خداوند قوی و شکست ناپذیر است. 

)حدید/ 2۵(
قیام عمومــی در همه مراحل نهضت 
انتظار، مورد نیاز است؛ در مرحله مبارزه 
با طاغوت ها و موانع تشکیل جامعه دینی، 
در مرحله ایجاد حاکمیت و تشکیل نظام 
الهی، در مرحله ســاختن جامعه نمونه 
و باالخره در مرحله اســتقرار حکومت 
و نظام عدل مهدوی در سراســر جهان. 
انســان معیار در گفتمان انتظار، انسانی 
است که به این پایه از معرفت رسیده باشد 
کــه هدف دین را بشناســد و بزرگ ترین 
هدف زندگی خــود را تالش مجاهدانه 
و خســتگی ناپذیر در راه رســیدن به این 
آرمان قرار دهد و کسی که در این نهضت 
دیرپا و اصیل شرکت داشته باشد، در هر 
زمانی که زندگی کند و در هر مرحله ای از 
نهضت انتظار که قرار داشته باشد، مانند 
کســی اســت که در جامعه آرمانی دین 
زندگی می کند و در رکاب انســان کامل 
وحجت معصوم خدا روزگار می گذراند 
و چون در این راه فدا شود و یا از دنیا برود، 
مقام شهید را دارد و در پیشگاه رب متنعم 

خواهد بود.

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

مــرد و زن بــه همان میــزان کــه حقوقی 
دارنــد و هیچ امتیازی بــر یکدیگر ندارند، 
مســئولیت هایی نیز بر عهده دارنــد و باید 
پاسخ گوی رفتارشان باشند. خداوند امتیازاتی 
به انســان ها داده و از آنهــا اطاعت و بندگی 

خواسته است.
 اولیــن کاری که هر مــرد و زن باید انجام 
دهد، این اســت که خــود را از گناه دور کند و 
دیگــران را نیز به گناه نینــدازد. در این بعد نیز 
 مرد و زن مساوی هســتند و بر دیگری برتری

 ندارند.
 خداونــد همان طــور که از زن خواســته 
اســت تکالیف شــرعی خود را رعایت کند، 
 از مرد هم خواســته اســت بــه تکالیف خود 

عمل کند. 
خداونــد در آیــات3۰ و 31 ســوره نور 
می فرماید: به مردان باایمان بگو چشــم های 
خود را )از نگاه به زنان نامحرم( فرو گیرند و 
عفاف خود را حفظ کنند... و به زنان باایمان 

بگو چشــم های خود را )از نــگاه به مردان 
نامحرم( فرو گیرند و دامان خویش را حفظ 

کنند.
خداونــد اگر به زن دســتور داده اســت 
حجــاب و عفاف خــود را حفــظ کند؛ به 
مرد هم دســتور داده چشــم های خود را از 
گناه نــگاه دارد. در آیه دوم ســوره نور آمده 
اســت: هر یک از زن و مرد زنــاکار را صد 
 تازیانه بزنید. در آیه 38 سوره مائده نیز آمده

 است:
 دست مرِد دزد و زن دزد را به کیفر عملی 
 که انجام داده اند، به سبب مجازات الهی قطع

 کنید.
 در مجازات هم مرد و زن مساوی هستند. 
بی توجهی به دســتورات دین سبب می شود 
عده ای ظالم شــوند و عــده ای مظلوم. قرآن 
کریم در ســوره نحل )آیه ۵8 و ۵9( و تکویر 
)آیه 8 و 9( نیز رســوم جاهلی را به شــدت 

نکوهش می کند.

 جایگاه زن و مرد در اسالم  -۴
   مکتب    

هر انسانی که با نظام این عالم و تغییر و تحوالت 
در موجودات هستی رابطه دارد، به یقین می داند 
کــه یک قــدرت بر این دنیای هســتی ســیطره 
دارد. اگــر انســان به خوبی در شــش آیه ابتدای 
 ســوره حدید تدبــر و تعقل کند، بــرای او کافی

 است. 
اینکه انسان ها گناه می کنند و از تکالیف الهی 
ســر باز می زنند، به دلیل آن است که به این باور 
نرســیده اند که خدای متعال از همه امور آگاهی 

دارد.
امام علی)ع( در نهج البالغه می فرمایند: »خدا 

بر هر امری آگاه اســت«. خداوند نعره حیوانات 
وحشی را که در کوه ها و بیابان ها به سر می برند، 

می داند.
 خــدا گناهان بندگان را کــه در خلوت گاه ها 
مرتکب می شوند، می داند، خدا آمد و شد ماهیان 
در دریاهای عمیق را می داند، ضمن اینکه خدا به 
هم خوردن آب ها به دلیل وزش بادهای ســخت 
را می داند. توجه همیشــگی به خدا سبب تحول 

انسان است.
 اگر انســان بداند خدا همه امــور را می داند، 
دیگــر هیچ گاه گنــاه نمی کند. فکر گناه انســان 

را در آن لحظــه از ســاحت قــرب خــدا دور 
 می کند و موجب دوری انســان از پیشــگاه الهی

 می شود. 
خــدای متعــال از زوایــای وجــودی تمام 
موجودات عالم آگاه اســت، یکــی از اموری که 
 موجب تحول انسان می شود، توجه همیشگی به

 خداست. 
خــدای متعــال حتــی بر فکــر انســان احاطه 
دارد؛ بنابرایــن اگــر انســان به این باور برســد 
 کــه خدای متعال بــر او احاطــه دارد دیگر گناه 

نمی کند.

 انسان آگاه  هیچ گاه گناه نمی کند
گفتاریازآیتاللهرسولفالحتی

   منبر    

 

انســان ها هنگامی که اختیار خود را به شــیطان 
بدهند، دیگر در هیچ راه مستقیمی قرار نمی گیرند 

و یاری مؤمنان واقعی را برنمی تابند.
خداوند در قرآن به انسان ها تذکر می دهد که از 
شیطان دوری کنند و از تجربه پدر و مادرشان، یعنی 
حضرت آدم و حوا، اســتفاده کنند: » ای فرزندان 
آدم، هوشــیار باشید که شیطان، شــما را به فتنه 
نیندازد. همان گونه که پدر و مادرتان را از بهشت 
بیرون کرد.« و در سوره بقره آیه 2۰8 می فرماید، 
فریب خدعه های شیطان را نخورید. همچنین در 
آیه 119 سوره نساء می فرماید: »کسی که با شیطان 
رابطه دوستی برقرار کند، بسیار ضرر کرده است.« 
هنگامی که انسان     ها عقل و اراده خود را به شیطان 
می ســپارند از راهنمایی، روشنگری و تبیین حق 
اســتقبال نمی کنند. آنها فقط می خواهند سخن و 
نظر خود را پیاده کنند و بــه حق بودن و نبودن آن 
توجهــی ندارند. بدتر از آن، اگر قدرت دوســتی، 
جاه طلبــی و عالقه به لذت هــا و مادیات فناپذیر 
چشم شان را کور کرده باشــد، هیچ توصیه ای را 
قبول نمی کنند. شــاید آنان که از شــیطان درونی 
و بیرونی پیروی می کنند، بگویند کســی برای ما 
روشنگری نکرد و راه درست را به ما نشان نداد، در 
حالی که دروغ می گویند. در صدر اسالم نیز بودند 
کسانی که از گره های ذهنی خود با پیامبر)ص( و 

ائمه)ع( سخن گفتند و پاسخ شنیدند؛ اما...
طلحــه و زبیــر دو نمونه بــارز بودنــد که نه 
روشــنگری در وجودشــان اثــر کــرد و نــه امر 
بــه معــروف. آنهــا پس از بــه قدرت رســیدن 
امیرالمؤمنین)ع( به دنبال والیت عهدی شهرهای 
بزرگ اسالمی بودند، برخی منابع نیز می گوید آنها 
به دنبال خالفت خــود بودند، ولی به  خاطر عدم 

مقبولیت در مدینه، مجبور شدند به سمت علی)ع( 
بروند. )تاریخ الطبری، ج ۴، ص۴29( هنگامی 
که علی)ع( آنها را شایسته والیت عهدی بصره و 
کوفه ندید، خط شان را از ایشان جدا کردند و بنای 
مخالفت گذاشــتند. علی)ع( که متوجه مشکل 
آنها شده بود نزدشان رفت و از دردشان پرسید، به 
ناچار سؤاالتی از علی)ع( پرسیدند و امام)ع( به 
سؤاالت آنان پاسخ داد و شبهه های شان را برطرف 
کرد. آنها که نتوانســتند در برابر اســتدالل های 
علی)ع( مقاومت کنند، به ظاهر ســخنان ایشان 
را پذیرفتند و از ایشــان اجــازه گرفتند تا به عمره 
بروند. هرچند قسم خورده بودند که قصد فتنه گری 
ندارند، اما همان شب به بهانه حج از مدینه خارج 
شــدند تا مقدمات خیانت به اسالم و مسلمین را 
فراهم کنند. آنها در مکه به منزل ام المؤمنین عایشه، 
اولین مخالف عثمان، رفتند و از او خواستند برای 
انتقام قتل عثمان با آنان همراه شود. این در حالی 
بود که عثمان در آخرین روزهای محاصره خانه اش 
گفته بود: »خدایا شّر طلحه را از من بازدار که وی 
این مردم را اینجا آورده و بر سر من شورانده است 
و من امیدوارم از خالفت بی بهره باشد. )الکامل 
فی التاریخ، ج 3، ص 63( سعیدبن عاص به مروان 
گفته بود اگر به دنبال قاتالن عثمان هستی، در میان 
سپاهیان خود به دنبال آنان بگرد که منظورش زبیر، 
طلحه و برخی خون خواهان دیگر بود. به عبارتی 
قاتالن عثمان در برابــر تنها مخالف قتل عثمان، 
یعنی علی)ع(، دور هم جمع شــدند. عبدالله بن 
عامر پیشــنهاد داد به سمت بصره حرکت کنند و 
پایگاه خود را در آن شــهر که از طرفداران طلحه 
بودند، قرار دهند. هنگامی که به بصره رسیدند نزد 
عثمان بن حنیف، عامل امیرالمؤمنین)ع(، رفتند، 
او را اسیر کردند و به شــدت مورد ضرب و شتم 
قرار دادند. دشمنان علی)ع( همگی در بصره جمع 

شدند و نسبت به تجهیز نیرو اقدام کردند. 
مهم ترین عامل طغیــان طلحه و زبیر، معاویه 
بود. معاویه کــه ویژگی های ایــن دو را به خوبی 

می شناخت و می دانســت شیفته قدرت هستند، 
تحریک شان کرد تا مقابل علی)ع( بایستند، او را 
کنار بگذارند و خود خلیفه شوند. در صورتی که 
معاویه فقط خود را شایســته این مقام می دانست 
و به همین دلیل به درخواست های متعدد عثمان 
و نامه هــای مروان توجه نمی کــرد. او با اصرار و 
نامه نگاری های بســیار مروان ســپاهی به سمت 
مدینه فرســتاد؛ اما به آنان دســتور داد به مدینه و 
منازعات علیه عثمان وارد نشــوند. به عبارتی در 
نجات جان عثمان تعلل کرد تا او را به قتل برسانند 
و خود هدایت بنی امیه را به دست بگیرد. هنگامی 
که مردم به ســمت علی)ع( رفتند و او را به عنوان 
خلیفه انتخاب کردند، قاصدی به شــام رفت و او 

را باخبر کرد.
معاویه به سرعت به ســران بنی امیه، از مروان 
گرفته تا ولید، نامه داد و از آنان حمایت کرد. افرادی 
ماننــد طلحه و زبیر را هم با شــگرد خاص خود 
فریب داد. جالب آنکه معاویه در نامه نگاری های 
خود روشــی را پیش گرفته بــود که خون خواهان 
عثمان به هیچ وجه به ســمت شام حرکت نکنند. 
ابتدا آنان را متوجه مکه کرد و با ارسال نامه به والی 
یمن او را تحریک کرد تا امــوال بیت المال را که 
6۰۰ شتر و 6۰۰ هزار درهم  یا دینار بود در اختیار 

خون خواهان قرار دهد. 
هنگامی که سپاه امیرالمؤمنین)ع( و سپاه جمل 
در نزدیکی بصره به هم رسیدند، امیرالمؤمنین)ع( 
سه روز آنها را نصیحت کرد، اما در وجودشان اثر 
نگذاشــت. صبح روز دهم جمــادی االول، امام 
علی)ع( ابتدا »مسلم مجاشعی« را با قرآنی فرستاد 
تا بصریان را به حکم قرآن بخواند، ولی آنها مسلم 
را هدف تیر ســاخته و شــهید کردند. با این حال 
جناب عمار و خود امیرالمؤمنین)ع( آنان را موعظه 
کردند تا شبهه های شان برطرف شود. اما اصحاب 
جمل فقط به جنگ راضی بودند. در این جنگ از 
لشــکر امیرالمؤمنین)ع( که 2۰ هزار مرد جنگی 
بودند، ۵۰۰۰ نفر شــهید شدند و از لشکر عایشه 

که 3۰ هزار نفر بودند، 13۰۰۰ نفر کشته شدند. 
)منتخب التواریخ، ص 161(

جنگ جمل در یــک روز رخ داد و بصره فتح 
شد. )تتمه المنتهی،ص 22( طلحه و زبیر کشته 
شدند. علی)ع( بر آنان گریســت، نماز خواند و 
دفن شــان کرد. در این جنگ جوانان بنی هاشم، 
مالک اشــتر، محمدحنفیــه، محمدبن ابی بکر، 
عماریاسر، ابوایوب انصاری و عده ای از مهاجران 
و انصار با امیرالمؤمنین)ع( همراه بودند. همچنین 
8۰ نفر از اصحاب بدر، 2۵۰ نفر از کســانی که 
با پیامبر)ص( در بیعت شجره شرکت کرده بودند 
و 1۵۰۰ نفر از ســایر اصحــاب پیامبر)ص( هم 

شرکت کردند. )بحار االنوار، ج 32، ص 18(
در نهایــت کــه پیــروزی نصیــب لشــکر 
امیرالمؤمنین)ع( شد، حضرت کنار هودج عایشه 
آمدند و فرمودند: »ای حمیرا، پیامبر تو را امر کرده 
بود که به جنگ من بیرون آیی؟ آیا تو را امر نفرمود 
که در خانه خود بنشــینی و بیــرون نیایی؟ بخدا 
ســوگند، انصاف نداشتند آنان  که زن های خود را 
پشت پرده ای پنهان داشتند و تو را بیرون آوردند.« 
محمدبن ابی بکر خواهرش، عایشــه، را از هودج 
بیرون کشید. امیرالمؤمنین)ع( دستور داد او را به 
خانه صفیه، دختر حارث بن ابی طلحه، ببرند و بعد 

او را به مکه و از مکه به مدینه فرستاد. 
در این جنگ زیدبن صوحان که از بزرگان لشکر 
و شــیعیان امیرالمؤمنین)ع( بود، شهید شد و آن 
حضرت باالی سرش آمدند و فرمودند: »ای زید، 
خدا رحمتت کند که تعلقات دنیوی تو اندک بود و 
امداد تو در دین بسیار.« این بیان امیرالمؤمنین)ع( 
اشاره به آن داشت که وابستگی های دنیوی انسان ها 

را هالک می کند و از راه دین بیرون شان می راند.
امام)ع( پس از غائله جمل چند روزی در بصره 
ماند و در روز 12 یا 16 رجب ســال 36 هجری، 
پــس از نصب عبدالله بن عباس بــه عنوان حاکم 
بصره، عازم کوفه شد و آنجا را مرکز خالفت قرار 

داد. )انساب االشراف، ج2، ص 2۷3(.

 خدمت به دین با عدم تعلق به دنیا
بهمناسبتدهمجمادیاالولسالروزجنگجمل

   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه دین

حسن بن شــمون نقل کرده است محضر امام 
هفتم)ع( عــرض کردم: برای چــه نمازهای 
واجب و مســتحب ۵۰ رکعت بوده نه زیادتر و 
نه کمتر از آن اســت؟ حضرت فرمودند: برای 
این اســت که ساعات شــب 12 ساعت، بین 
طلوع فجر و طلوع آفتاب یک ساعت و ساعات 
روز نیز 12 ســاعت اســت و حق تعالی برای 
هر ســاعت دو رکعت نماز قرار داده است که 
مجموع آن ۵۰ رکعت است و بین غروب آفتاب 
تا سقوط شفق ظلمت است که برای آن نیز یک 

رکعت نماز در نظر گرفته شده است.
در حدیثی دیگــر حضرت ابوجعفر)ع( 

به یکی از یارانش فرمودند: آیا می دانی 
برای چه نماز تطّوع و نافله مشروع 

شده است؟
عرض کردم: فدایت شــوم 
نمی دانم. حضــرت فرمودند: 

این نماز تطّوع و مستحب است 
برای شــما و فریضه زائد است 

برای انبیاء)ع(؛ آیا می دانی چرا تطوع مشروع 
شــد؟ عرض کردم: فدایت شــوم نمی دانم. 
حضرت فرمودند: برای این مشــروع شده که 
اگر در نمازهای واجب نقصانی باشد، نافله بر 
فریضه خوانده شده و ادا می شود تا آن را تکمیل 
و تتمیم کنــد. حق تعالی به نبّی مکرمش)ص( 
ْد ِبه ناِفَلًة َلَک«؛  ْیِل َفَتَهجَّ می فرماید: »َو ِمَن اللَّ
مقداری از شــب را بیدار و متهجد باش و نماز 
شب خاص تو است، باشــد که خدایت تو را 

مبعوث گرداند.
حضرت اباعبدالله)ع( نیز فرمودند: بســا 
نماز بنده نصف یا ثلث و یا ربع و یا خمســش 
باال می رود و باال نمی رود از نماز مگر 
همان مقــداری که بنــده آن را با 
حضور قلب خوانــده و انجام 
داده فلــذا بنــدگان مأمــور 
شــده اند به خواندن نوافل تا 
بدین ترتیب نقایص از فرایض 

خود را تتمیم و تکمیل کنند.

  چرا ۵۰ رکعت نماز می خوانیم؟
   حکمت    
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پرونده

چوب خط
نگاهی به 

برنامه مالی دولت
 برای سال آتی

پیش درآمد
نقشه راه

در شــرایط تحریم و تــاش ایاالت 
متحده آمریکا برای به صفر رســاندن 
صادرات نفت ایــران و تاش دولت 
بــرای وضــع بودجه منهــای نفت، 
توجهات ویژه ای به بودجه ســال ۹۹ 
وجود دارد؛ از این رو در این شماره بر 
آن شدیم تا در گفت وگو با کارشناسان 
امر ابعاد این سند مهم مالی کشور را 
بررســی کنیم. درباره کلیت این سند 
می توان گفت پیش نویس بودجه ۹۹ 
با رشــد 8 درصدی نسبت به بودجه 
۹8 با مبلــغ ۴8۴ هزار میلیارد تومان 
به مجلس تقدیم شده است. هر چند 
در نگاه اول و با افزایش میزان بودجه 
عمومی دولت می توان گفت، بودجه 
انبســاطی  بودجه ای   ۱۳۹۹ ســال 
است؛ اما با لحاظ کردن تورم حدود 
۴۱ درصــد و رشــد 8 درصدی این 
بودجه نسبت به سال قبل، به این نتیجه 
خواهیم رسید که این بودجه انقباضی 
بســته شده اســت. حال این پرسش 
مطرح می شود که دولت منابع به دست 
آمده را در چه جاهایی صرف می کند؟ 
در کل باید گفت منابع حاصله در سه 
جا که قانون مشــخص کرده است، 
هزینه می شــود: ۱ـ هزینه های جاری 
)شامل حقوق و دســتمزد، یارانه ها 
و اســتفاده از کاال و خدمات( که با 
رشد ۴ درصدی از ۳۵۲ هزار میلیارد 
تومان بــه ۳۶۷ هزار میلیــارد تومان 
رسیده اســت. ۲ـ تملک دارایی های 
که  )پروژه های عمرانی(  ســرمایه ای 
با رشــد ۴/۵ هزار میلیــارد تومانی 
حــدود ۷۰/۳ هزار میلیــارد تومان 
در نظر گرفته شــده است. ۳ـ تملک 
قروض  )تســویه  مالی  دارایی هــای 
و دیــن( که با رشــد ۶۱ درصدی از 
۲۹/۳ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. موضوع 
بعدی که باید در بودجه روشــن شود 
و یکی از ســؤاالت اساسی به شمار 
می آید، این است که وضعیت بودجه 
دفاعی در ســال بعد چگونه بســته 
شده اســت؟ جزئیات الیحه بودجه 
سال آینده نشــان می دهد، اعتبارات 
امــور دفاعی و امنیتی شــامل ســه 
فصل »دفاع«، »حفظ نظم و امنیت 
عمومی« و »تحقیق و توسعه در امور 
دفاعی و امنیتــی« به طور کلی از ۷۰ 
هزار و ۹۵۲ میلیــارد تومان مصوب 
در سال ۱۳۹8،  برای سال ۱۳۹۹ به 
میزان ۶۹ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان 
کاهش یافته کــه در مجموع ۱۳۵۶ 
میلیارد تومان کاهش داشــته است. 
بیشــترین کاهش در بخــش تقویت 
بنیه دفاعی وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح اســت که از میزان ۲ 
هزار و ۶۰۰ میلیــارد تومان مصوب 
سال ۱۳۹8،  در سال ۱۳۹۹ به هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته است. که 
در این قسمت ضرورت دارد مجلس 
تغییراتی را همچون سال های گذشته 

در حین فرایند تصویب اعمال کند.

BBBBB به نظر شــما بودجه ســاالنه کشــور 
چه اشــکاالتی دارد کــه رهبر معظم 
 انقاب دستور اصاح ساختاری آن را

 داده اند؟
زمان تنظیم بودجه، ســعی بر این اســت که تراز 
بودجــه حفظ شــود و درآمدهــا و هزینه هایی را 
پیش بینی می کنند. هزینه ها همیشه وجود داشته و 
واقعی بوده؛ اما درآمدها غیر واقعی هستند و بیشتر 
آرمان گرایانه و خوش بینانه در نظر گرفته می شوند؛ 
بــه ویژه در شــرایط کنونــی کــه در تحریم های 
اقتصادی به ســر می بریم. در مورد اینکه ساختار 
بودجه باید اصالح شــود، هیچ شــکی نیست و 
همواره سیاســت گذاران ما درباره این ســاختار 
صحبت کرده اند که بودجه را بر اساس واقعیات و 

عملیاتی تدوین کنند.
اصالحات ساختاری بودجه باید ثبات اقتصاد 
کالن، درآمدزایــی پایــدار، کارایــی و بازدهــی 
شرکت های دولتی را که سه برابر بودجه عمومی، 
بودجه در اختیار دارند و همچنین تقویت نهادهای 
بودجه را هدف قرار دهد. از سوی دیگر، درآمدهای 
نفتی طی سال ها از مهم ترین منابع درآمدی دولت 
در بودجه هــا بوده اســت و دولت هــا را در هزینه 
کرد منابع دســت و دلباز کرده و سبب اسراف در 
هزینه های جاری دولت شده است. همچنین ضمن 
هدر رفتن درآمدها، بسیاری از پروژه های عمرانی یا 

شروع نشده یا ناتمام مانده است. 
از مسائل مهم دیگر اصالح ساختاری بودجه 
که باید تنظیم کنندگان همــواره آن را مد نظر قرار 
دهند، چالش های عمده ای اســت که در پایان هر 
سال به ناترازی بودجه یا همان کسری بودجه منجر 
می شــود؛ مثل هزینه های ناشی از مسائل مربوط 
به محیط زیست، مسائل نظام بانکی، بدهی های 
دولت، معضالت و مشــکالت در صندوق های 
بازنشســتگی، تغییــرات در نرخ ارز که ســبب 
ناپایــداری نرخ ارز و در نتیجــه منجربه بی ثباتی 

اقتصاد می شود.
دولت با دست اندازی به منابع صندوق توسعه 
ملی و بانک مرکزی که موجب بروز تورم و گرانی 

می شود، یا با اســتفاده از افزایش خدمات دولتی 
مثل افزایش نرخ بنزین در هفته های اخیر، ســعی 
در تأمین کسری بودجه از درآمدهای مردمی کرده 
و مردم را بیشــتر به سمت فقر ســوق داده است. 
بی شــک اگر در منابع بودجه اهداف توسعه ای و 
زیربنایی را در نظر نگیرند، رشد اقتصادی، یعنی 
حجــم تولید ناخالص داخلی تنــزل می یابد و نه 
تنها اشتغال ایجاد نمی شود، بلکه بر کثرت لشکر 

بیکاران هم افزوده می شود.
در بودجه امســال کمی تغییرات انجام شده؛ 
بــرای نمونه در مــورد عدم وابســتگی به نفت. 
این موضوع بــه نوعی اجبار و الزام اســت؛ چرا 
که ما به دلیل کاهش صــادرات نفت نمی توانیم 
درآمدهای نفتی باالیی را پیش بینی کنیم. با وجود 
این درآمدهــای غیرواقع بینانه و خوش بینانه برای 
صادرات نفت پیش بینی شــده است و به ظاهر 1 
میلیون بشــکه در روز و با قیمت حدود 50 دالر 

پیش بینی کرده اند.  
ســایر درآمدهایی نیز که دولــت تعیین کرده 
نمی تواند چنــدان واقع بینانه باشــد؛ برای نمونه 
مهم تریــن درآمدهایی که دولت در بودجه ســال 
1399 به آن تکیه دارد، درآمدهای مالیاتی اســت 
که 195 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ 
اما راه های وصــول و اینکه مودیــان مالیاتی چه 
کسانی هستند مشخص نیست. همچنین با توجه 
به کاهش رشــد اقتصادی و کم شدن درآمدها از 
حقوق بگیران و صاحبان حَرف نمی توانند مالیات 
اضافه بگیرند؛ بنابراین باید طیف مودیان مالیاتی را 
مشخص کنند که شرکت های فرادولتی هستند که 

فرارهای مالیاتی بزرگی دارند.
درآمدهای دیگری مانند فروش اموال منقول و 
غیر منقول، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، 
اخذ جرایم و خســارات، افزایــش فروش کاال و 
خدمات دولتی و انتشــار اوراق مالی اسالمی در 
مجموع کمتر از حــدود 109 هزار میلیارد تومان 
است که اگر این رقم را به 195 هزار میلیارد مالیاتی 
اضافه کنیم، این درآمدها 304 هزار میلیارد تومان 
می شود که در تحقق آنها شک و تردید بسیار است.

BBBBB آقای نوبخت گفته بود که بودجه سال 
۱۳۹۹ از نظر اصاحات ســاختاری 
با سال های قبل متفاوت خواهد بود، 

نظر شما در این باره چیست؟
به اعتقاد بنده درآمدها خیلی خوش بینانه است و 
کارشناســان و بودجه ریزان داخلی باید با استناد 
از وزارت دارایی، قوای ســه گانه، کمیسیون های 
تخصصی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش ها، 
شیوه بودجه نویسی را با هدف کاستن از هزینه های 
غیر ضروری دولت، نگاه دو ســاالنه به بودجه و 
کارایی و بازدهی شــرکت های دولتی که ســهم 
 بزرگ اقتصاد ایــران را در اختیــار دارند، انجام

 دهند. 
بحث دیگــر به صفر رســاندن برداشــت از 
حســاب ذخیره ارزی و قطع وابســتگی به منابع 
درآمدهای نفتی است، وابســته نبودن به نفت در 
سیاســت های کلی نظام بوده که هیــچ گاه اجرا 
نشــده اســت. امســال نیز با توجه بــه وضعیت 
خاصی که داریم 47 هزار میلیارد تومان از فروش 
نفت پیش بینی کرده انــد و گفته اند که دولت حق 
تصرف به بودجه جــاری را ندارد و این مبلغ باید 
به بودجه عمرانی اختصاص یابد، بودجه عمرانی 
را هم 77 هــزار میلیارد تومان تعیین کرده اند؛ در 
حالی که هیچ گاه بودجه هــای عمرانی در جای 
خود هزینه نشده و همیشــه از بودجه های جاری 
 برداشــت شــده و صرف بودجه عمرانی شــده

 است.
مهم است که دولت از االن به این فکر باشد که 
با کسری هنگفتی روبه رو می شود و باید بداند که 
این کسری را از کجا تأمین کند. اگر قرار باشد این 
کسری از بانک مرکزی تأمین شود سبب افزایش 
پایه پولی، رشــد نقدینگی و تورم و تحمیل هزینه 
بســیار زیادی به مردم می شود. اگر قرار باشد این 
بودجه به خوبی اجرا نشده و منابع به موقع دریافت 
نشــود، اقتصاد ما بیشــتر در بی ثباتی فرو می رود 
که منجر به نارضایتــی مردم و بی ثباتی اجتماعی 

خواهد شد.
اصالح ســاختار بودجه مســئله ای نیست که 

در عرض یکی دو ســال آن هــم در زمانی که در 
جنگ اقتصادی هستیم، بتوان به آن دست یافت. 
این بودجه، بودجه ای نیســت که بتواند نیازهای 
اقتصادی جامعه را به ویژه زمانی که با تحریم های 
اقتصادی شــدید روبه رو هستیم و این تحریم ها با 
 تحریم های اتحادیه اروپا افزایش پیدا می کند، تأمین

 کند.

BBBBB با توجه به صحبت های شــما و آنچه 
با عنوان اصاح ســاختاری بودجه از 
سوی دولت مطرح شده، آیا این مسئله 
می تواند تأمین کننــده مطالبه مدنظر 
رهبر معظم انقاب باشد و اشکاالت 

ساختاری را برطرف کند؟
مسلمًا خیر؛ زیرا در حقیقت باید ثبات اقتصادی، 
رشــد اقتصادی و رفاه مردم در نظر باشد که با این 
بودجه به هیچ کدام نمی رســیم. در حال حاضر 
حــدود 8/5 تا 9/5 درصد رشــد اقتصادی منفی 
داریم، چگونه می خواهیم رشــد اقتصادی مثبت 
پیدا کنیم؟ البته 70 هزار میلیارد تومان هزینه های 
عمرانی داریم و قرار شــده که شرکت های دولتی 
هــم 200 هزار میلیــارد تومان ســرمایه گذاری 
کنند که 270 هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
می شود، اگر این مبلغ در جای خود سرمایه گذاری 
شود و توأم با فساد نباشد، همچنین دولت به منابع 
بودجه عمرانی دست اندازی نکند، بخشی از این 
مشــکالت اقتصادی حل می شــود؛ اما در حال 
حاضر مشــکالت اقتصادی ما بسیار بزرگ تر از 
آن چیزی اســت که این بودجه بتواند پاسخگوی 

آن باشد. 
مســئله دیگر اجرای بودجه اســت که همین 
بروکراسی دولت باید آن را اجرا کند. که البته این 
بروکراســی هم توأم با فساد است که مانع اجرای 
صحیح حتی یک قانون خوب می شود. اگر قبول 
کنیم این بودجه، بودجه اصالح شده است، باید در 
اجرای آن شک کنیم؛ چراکه آد م ها عوض نشده اند 
و همان هایی هستند که بودجه های سال های قبل را 

اجرا کرده اند. 

محمودجامسازبهپرسشهایصبحصادقپاسخمیدهد

 ۹۹  بودجه 
 نیازهای کشور  را  

می کند؟ تأمین  
وابستگی بودجه کشور به نفت طی سال های گذشته یکی از مواردی بوده که همواره کشور ما را در معرض آسیب های داخلی و خارجی قرار داده است. 
همچنین برخی اشکاالت ساختاری در بودجه ریزی و اجرای آن وجود داشته که همه اینها سبب شده تا رهبر معظم انقاب خواهان اصاح ساختار بودجه 

کل کشور شوند. بر همین اساس با »محمود جام ساز« کردیم. فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:
زهرا ظهروند

خبرنگار

غلظت نفت در بودجه ۲۰ سال گذشته

 بنا به گفته کارشناسان اقتصادی و توصیه رهبر معظم انقالب، 
الیحه بودجه کل کشور نیازمند اصالحات ساختاری است. 
در همیــن زمینه با یک عضو کمیســیون برنامــه و بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اســالمی گفت وگو کردیم که در 

ادامه می خوانید:
این نماینده مجلس درباره منابع بودجه کل کشــور گفت: 
»منابع بودجه عمومی کشور شامل سه منبع درآمدهای مالیاتی 
و گمرکی، منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی و 
منابع فروش امالک مازاد دولت و سایر دارایی های مالی است. 
منظور از بودجه عمومی کشور، بودجه دستگاه های اجرایی، 
وزارت خانه ها و نیروهای مســلح است. بودجه شرکت های 
دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز بخش دیگری 
از بودجه اســت که همه اینها در کنار هم، بودجه کل کشور را 

تشکیل می دهند.«
وی با اشــاره به اصالح ســاختاری بودجه کشور، اظهار 
داشــت: »انجام اصالحات ساختاری بودجه برای ما اهمیت 
بســیاری دارد و این اصالحات باید در بودجه عمومی کشور 
صورت گیرد که مهم ترین بخش آن، قطع وابســتگی بودجه 
عمومی به نفت اســت. درباره قطع وابستگی به نفت به دلیل 
اینکه شرکت های دولتی، شرکت های درآمد ـ هزینه ای هستند، 
خیلی آسیب پذیر نیستند و مشکل زیادی برای این شرکت ها 

ایجاد نمی شود.«
ای عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: »ما نباید حقوق 
کارکنان دولت و نیروهای مسلح را به نفت گره بزنیم، چراکه 
این وابستگی به نفت، یک تهدید است و همیشه مخالفان مردم 
ایران از آن به منزله یک اهرم تسلیحاتی استفاده کرده، باید این 
اهرم را از آنها بگیریم و وابستگی بودجه عمومی به نفت را قطع 
کنیم. اصالحات ســاختاری  که رهبر معظم انقالب نیز بر آن 

تأکید دارند، در همین راستاست.«
وی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: باید به 
درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع مهم نگاه کنیم. از مجموع 
صد درصد اقتصاد، 40 درصد معافیت مالیاتی دارند، بنابراین 
باید در شرایط تحریم یک بازنگری در معافیت ها انجام دهیم. 
همین موضوع در کنــار جلوگیری از فرار مالیاتی، منابع قابل 
توجهی خلق می کند تا بتوانیم در بحث جایگزینی با منابع نفتی 
از آنها استفاده کنیم. اقتصاد ما به قدری متنوع است که بتوانیم 
وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را قطع کنیم، البته در 
بحث معافیت های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، مطلقًا 
این موضوع مطرح نیست که از مردم یا گروه هایی که مالیات 
می دهند، مالیات بیشتری گرفته شود، بلکه آنهایی که از مالیات 
فرار می کنند باید مالیات بدهند، بنابراین اصالح ساختاری به 

معنای فشار به مردم نیست.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به بودجه شرکت های دولتی، تصریح کرد: »با توجه به 
آیین نامه داخلی مجلس، امسال تقریبًا یک ماه زودتر گزارش 
بودجه شــرکت های دولتی به مجلس ارائه شد که کمیسیون 
برنامه و بودجه آن را به دیوان محاســبات ارجــاع داد. دیوان 
محاسبات نیز 20 روز وقت دارد گزارش خود را به کمیسیون 
برنامه ارائه دهد تا بررســی کند و همزمان با بودجه کشور که 
به مجلس ارائه می شود، بودجه شرکت های دولتی نیز با دقت 
بیشتر بررسی شود، چرا که هر سال فرصت کافی برای بررسی 

بودجه شرکت های دولتی نبود.«
وی افــزود: »با توجه به ایــن اقدام، بایــد کاری کنیم که 
بودجه شــرکت های دولتی شفافیت بیشــتری داشته باشند و 
اولویت بندی های آن، هم راستا با اولویت های مجلس، دولت 
و کشور باشد و از پرداخت حقوق و دستمزد به مدیران عامل و 
هیئت مدیره ها گرفته تا چگونگی هزینه کرد آنها، بر اساس شرح 
وظایف باشد. همچنین باید بحث کاهش هزینه ها را همزمان 
پیگیری کنیم که این بازبینی و کاهش هزینه ها به قطع وابستگی 
بودجه به نفت کمک می کند. در بحث قطع وابستگی به نفت، 
بایــد با این رویکرد حرکت کنیم کــه هم منابع جدید خلق و 
جایگزین کنیم و هم اینکه جلوی هدر رفت منابع را بگیریم.«

رئیس نماینده مجلس با اشاره به اصالح بودجه سال 1399، 
گفت: »امیدوار هستیم در بودجه سال آینده گام اساسی درباره 
اصالح ساختار بودجه برداشته شــود، البته سازمان برنامه و 
بودجه کارهای خوبی انجام داده و ایده های خوبی مطرح شده 
است و باید ببینیم  آن چیزی که در هیئت وزیران مصوب شده 
و رئیس جمهور به مجلس تقدیم کرده، به چه صورت است. در 
مجموع اگر بحث اصالح ساختاری بودجه را به خوبی دنبال 
و اجرا کنیم، تهدیدهایی را که همیشه وجود داشته، به فرصت 

تبدیل کرده ایم که در بلندمدت به نفع ما خواهد بود.«
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
درباره جایگزین درآمدهای نفتی اظهار داشت: »بازنگری در 
معافیت های مالیاتی، جلوگیــری از فرار مالیاتی، همزمان با 
کاهش هزینه ها همگی با هم به قطع وابستگی به نفت کمک 
می کند. نفت یک کاالی ســرمایه ای بوده و بهتر است آن را به 
کاالی دیگر تبدیل و صرف توسعه زیرساخت ها در کشور کنیم 
که اگر آن را به این ســمت ببریم، نسل های کنونی و بعدی نیز 
از آن استفاده خواهند کرد، ضمن اینکه توسعه کشور سریع تر 

اتفاق خواهد افتاد.«

جلوگیری  برای   شفافیت 
از هدر رفت منابع

BB چه عواملی سبب شد که کشور به فکر 
اصالح ساختاری بودجه افتاد؟

وابسته بودن بودجه کشــور به درآمدهای نفتی از سنوات 
گذشته تا به امروز به قدری زیاد بوده است که هر زمان در 
زمینه صادرات نفت به مشکل برخورده ایم، چالش های 

بسیار بزرگی را در کشور مشاهده کرده ایم.
 بنابرایــن یکی از نکات قابل توجه این بوده که بتوانیم در 
هزینه های جاری کشــور به نوعی از درآمدهای نفتی فاصله 

بگیریم. 
بحث بعدی این اســت کــه در نظــام بودجه ریزی و 
بودجه هایی که امروز در کشــور هزینه می شــود، کمتر 
شاهد شــفافیت یا کارآمدی هستیم. ســالیانه درصدی 
از بودجــه را به مناطــق محروم اختصــاص می دهیم؛ 
 امــا متأســفانه محرومیــت در آن مناطــق برطــرف

 نمی شود.
 از ایــن رو حتمًا در سیاســت ابالغی ایــرادی وجود 
دارد؛ مگر می شــود مناطقی که حدود 30 یا 40 سال با 
عنوان مناطق محروم و بر اساس شاخصه های خودشان، 
منابعــی مازاد به آنهــا دادیم، همچنان محروم باشــند؟ 
 ایــن نشــان  می دهد که چنیــن سیاســتی ناکارآمد بوده

 است.
بحث بعدی این اســت که در پرداخت هزینه های مان 
شــفافیت الزم را نداریم و به همین دلیل یکباره مواردی 
مثل حقوق های نجومی پیدا می شوند، یا اینکه هزینه هایی 
در کشور به وجود می آیند که اثربخشی الزم در آن اهداف 

را ندارند.
 رهبــر معظم انقالب بــا این مجموعــه مباحث که 
اقتصاددان هــا  بارهــا در گزارش هــای حقوق دانــان، 
و دســتگاه های نظارتــی آمــده، بــه ایــن جمع بندی 
 رســیده اند که بایــد در بودجه اصالح ســاختاری انجام

 شود.
 اما متأسفانه در الیحه بودجه سال 1399 می بینیم که 

این بودجه با سال های گذشته تفاوتی ندارد. 

BBBBB به نظر شــما آنچه تاکنون بــا عنوان اصاح 
ساختاری از سوی دولت مطرح شده، تا چه 
اندازه تأمین کننده مطالبه مدنظر رهبر معظم 
انقاب بوده اســت و می تواند اشکاالت را 

برطرف کند؟

اگــر در بودجــه ســال 1399 درآمدهــای حاصــل از 
نفت را کمتر مشــاهده می کنیم، به این دلیل اســت که 
تــوان صــادرات نداریم؛ بــه عبارتــی از روی ناچاری 
بــه اینجــا رســیده ایم و این طــور نبــوده که شــرایط 
 بــرای ما مهیــا بوده و مــا نخواســته ایم از آن اســتفاده 

کنیم.
 در واقع مثل این است که ما یک درآمدی داریم؛ اما علی رغم 
مشکالتی که در هزینه های اصلی داریم، می خواهیم آن را 
پس انداز کنیم و از آن منبع استفاده نکنیم. امروز شاهدیم که 
145 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه سال 1398 
 به 48 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1399 تبدیل شده 

است.
 بنابراین این رقم، رقم کمی اســت؛ اما این طور نبوده که 
بخواهیم سیاســت بودجه بدون وابســتگی به نفت را ابالغ 
کنیم. با توجه به اینکه رشــد اقتصادی ما در چند سال اخیر 
منفی یا صفر بوده است و اینکه بودجه را به سمت درآمدهای 
مالیاتی سوق دهیم، نشان می دهد که احتمال تحقق نیافتن آن 

زیاد است .
 کشــور بــا کســری بودجــه در ســال آینــده مواجه 
خواهد شــد کــه با این نــگاه و بــا توجه به نزدیــک بودن 
به زمــان انتخابــات مجلس شــورای اســالمی باید کار 
 کارشناســی دقیــق و ســنگینی دربــاره بودجــه داشــته 

باشیم.
اگر بخواهیم در راســتای اجرای سیاست های رهبر 
معظــم انقالب اعــداد و ارقام بودجه را دقیق و شــفاف 
اصــالح کنیم، باید کســری واقعی بودجــه را از همین 
اآلن بــه مردم اعالم کنیــم، نه اینکه در البــه الی اعداد 
و ارقام هــا پنهــان کنیم؛ چرا که هر ســاله این کســری 
بودجه هــا و افزایش بدهی های دولت بــه بانک مرکزی 
 ســبب چالش های اساســی در حــوزه اقتصاد کشــور

 می شود.

BBBBBالزمه تحقق بودجه بدون نفت چیست؟
دقت کنید کــه ما بودجه بــدون نفت نداریــم و باید از 
منابع نفتی به عنوان ســرمایه میان نســلی استفاده کنیم. 
هر چقــدر از منابع نفتی خــود در حوزه زیرســاخت، 
اعتبارات و تملک و دارایی های سرمایه ای استفاده کنیم؛ 
یقینًا به نفع کشــور خواهد بود. آرزوی ما این است که از 
درآمدهای نفتــی در هزینه های جاری اســتفاده نکنیم. 

اگرچه در حال حاضر عدد مستقیم در هزینه های جاری 
نداریــم؛ اما اعداد و ارقامی درباره بحث مالیات و ارزش 
افــزوده داریم و مالیات هایی را که از شــرکت های نفتی 
دریافت می کنیــم در بودجه عمومی طبقه بندی می کنیم؛ 
بنابراین اینکــه بگوییم بودجه بدون نفــت، این موضوع 
اصاًل امکان پذیر نیســت، بلکه بودجــه هزینه ای بدون 
 نفت، جــزء آروزهای مان اســت که ان شــاءالله محقق 

شود. 
در بحث اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی، وقتی 
استفاده از این صندوق را مطرح می کنیم، در واقع از منابع 
نفتی مصرف می کنیم که اسم آن را چیز دیگری گذاشته ایم 
و به شــکل دیگری از آن بهره بــرداری می کنیم. همه این 
موارد نکاتی است که باید در بررسی های کارشناسی به آن 

برسیم و اصالحات الزم را انجام دهیم. 

BBBBB چه درآمدهایی می تواند جایگزین پول نفت 
باشد؟

کشــور ما ظرفیت هــای بســیاری دارد که بایــد از قبل 
برنامه ریزی های دقیق تری را انجام می دادیم. بنده اعتقاد 
دارم که امروز افزایش ظرفیت تــوان داخلی مانند تولید 
فرآورده های نفتی و فرآورده های مواد پتروشیمی می تواند 
قســمت بزرگی از جایگزین درآمدهای نفتی ما باشــد. 
نکته دیگر افزایش ظرفیت های مالیاتی است؛ به شرطی 
کــه واقعًا این موانــع تولید را برداریم، نــه اینکه هزاران 
دست انداز در حوزه تولید و ســرمایه گذاری ایجاد کنیم 
و بعد بگوییم می خواهیم کشــور را از بخش درآمدهای 
مالیاتی منتفع کرده و بر اســاس آنها اداره کنیم. باید همه 
 اینها در کنار هم قرار گیرند تا ان شاءالله این ظرفیت ایجاد

 شود.
 کشــور ما می تواند ماننــد خیلی از کشــورهای دنیا از 
درآمدهای مالیاتی استفاده کند. بحث دیگر معافیت های 
مالیاتی بوده که به خیلی از بخش ها داده شــده است. این 
نکته را هم باید مدنظر قرار دهیم تا ان شــاءالله در الیحه 
بودجه سال آینده حذف شود. یکی از ظرفیت های بسیار 
مهم دیگر کشــور کشاورزی است که باید همه این موارد 
را کنار هم قرار دهیم تا درآمدهای الزم را از ظرفیت تولید 

دریافت کنیم.

گفتوگوباعضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس

 وضعیت بودجه کشور را
یح کنیم برای مردم تشر

بودجه سال آینده در حالی به مجلس ارائه شد که قرار بود برای پایدار شدن درآمد ها و کارایی هزینه ها با اصاحی ساختاری تبیین شود. اگر اصاح نظام بودجه ریزی سطحی و 
محدود باشد، پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد کشور نخواهد بود. در فرصتی که تحریم ها برای جداشدن از درآمد های نفتی ایجاد کرده، ضرورت اصاح ساختار بودجه بیش از 
گذشته احساس می شود؛ اصاحی که انجام آن اراده و عزمی جدی را می طلبد؛ البته رئیس سازمان برنامه و بودجه اعام کرد، بودجه ۱۳۹۹ بر اساس برنامه اصاح ساختاری 
بودجه که از سال گذشته در چهار محور و ۹ بسته برنامه و پروژه از سوی سازمان برنامه و بودجه آماده شد، تهیه شده است. وی همچنین افزود: تاش کردیم کمترین وابستگی 
را به منابع نفتی در طول تاریخ اقتصادی کشور داشته باشیم؛ اما در عین حال بسیاری از نمایندگان چنین ادعایی را قبول ندارند. در همین رابطه با عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 

محاسبات مجلس  به گفت وگو نشستیم.

 نگاهی به دخل و خرج دولت در سال ۱۳۹۹ 
به روایت خبرگزاری رسمی دولت

سال آینده هزینه کرد دولت بیشتر از درآمدهایش خواهد بود!

 صبح صادق به دلیل نامزدی مصاحبه شوندگان برای مجلس یازدهم از ذکر نام آنها معذور  است

عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس
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در شماره پیشین نامه ای از مرحوم هاشمی رفسنجانی 
به حضرت امام)ره( را بررســی کردیم کــه در آن به 
چالش نیروهای انقالب با جریان لیبرال با محوریت 

بنی صدر اشاره کرده بود.
مواجهه نیروهای خط امام)ره( و جریان لیبرال در 
نیمه دوم ســال 13۵9 به اوج خود رســید و بنی صدر 
و »دفتر هماهنگــی مردم با رئیس جمهــور« با همه 
توان خط تخریب چهره های شــناخته شده نیروهای 
حزب الله را کلید زدند که در صدر آنان شهید بزرگوار 
»آیت الله دکتر محمدحسین بهشتی« قرار داشت. در 
این ایام انواع و اقسام تخریب ها علیه بهشتی طراحی و 
اجرا می شد و این در حالی بود که رئیس دستگاه قضا 
به حکم امام)ره( از پاسخگویی و ایجاد دوقطبی منع 
شده بود! بهشتی مظلومانه در برابر موج دروغ پردازی ها 
و شــایعات ســکوت کرده و همه تیرهای زهرآگین 
دشــمنان را به تن می خرید تا انقالب نوپای اسالمی 
صدمه نبیند! در این میــان، در آخرین روزهای پایانی 
اســفند ماه ســال 13۵9، گالیه های خود را خدمت 
امام امت طی نامه ای محرمانه منتشر کرد. نامه ای که 
در 13۵9/12/22 با این تعبیر آغاز شده بود: »سنگینی 
وظیفــه، فرزندتان را بر آن داشــت که ایــن نامه را به 
حضورتان بنویسد و حقایقی را به عرض تان برساند.« 

BBتقابل خط امام و خط نفاق
بخشــی از این نامه بــه تبیین دو خــط متفاوت 

مدیریت کشور اختصاص یافته بود:
»دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آنکه 
جنبه شخصی داشته باشد، به اختالف دو بینش مربوط 
می شود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، 
اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن باید سخت 
ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و ســنت باشد. 
بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین، که 
نه به کلی از وحی بریده اســت و نه آنچنان که باید و 
شاید در برابر آن متعبد و پایبند و گفته ها و نوشته ها و 

کرده ها بر این موضع بینابین گواه است.
بینش اول در برابــر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و 
سیاســی و اقتصادی و نظامی آنها سخت به توکل بر 
خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اســالمی و 
پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری ها یا دلسوزی های 
بیگانگان معتقد و ملتزم. بینش دیگر، هر چند دلش 

همیــن را می خواهد و زبانش همیــن را می گوید و 
قلمش همین را می نویسد، اما چون همه مختصات 
الزم بــرای پیمودن این راه دشــوار را ندارد در عمل 

لرزان و لغزان.
بینش اول به نظام و شــیوه ای بــرای زندگی امت 
ما معتقد اســت که در عین گشودن راه به سوی همه 
نوع پیشــرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمان ها در 
دستاوردهای شرق یا غرب باشد و آنان را بر فرهنگ و 

نظام ارزشی اصیل و مستقل اسالم استوار دارد.
بینــش دیگر بــا حفظ نام اســالم و بخشــی از 
ارزش های آن جامعه را به راهی می کشــاند که خود 
به خود درها را به روی ارزش های بیگانه از اســالم و 
بلکه ضد اسالم می گشاید. بینش اول روی شرایطی 
در گزینش مسئوالن تکیه می کند که جامعه را به سوی 
امامت متقین و گسترش این امامت بر همه سطوح راه 
می برد. بینش دیگر بیشتر روی شرایطی تکیه می کند 
که خود به خــود راه را برای نفوذ بی مباالت ها یا کم 
مباالت ها در همه ســطوح مدیریت امت اســالمی 
و حاکم شــدن آنها بر سرنوشــت انقــالب هموار 

می سازد.«

BBمظلومیت خط امام
هجمه خط نفاق علیه خط امام)ره( که به دســتور 
ایشــان خود را به رعایت سکوت برای حفظ وحدت 
و انســجام ملی ملــزم می داند، تا آنجایی ســنگین 
است که شهید بهشتی چنین گالیه دارند: »امروز در 
بیشتر دســتگاه های نظامی و انتظامی و مؤسسات و 
ســازمان های دیگر، جریان هایی می گذرد که عناصر 
متدین و دلســوخته را بسیار افســرده کرده و می کند. 
اینها احساس می کنند به جرم اینکه در راه حاکم شدن 
اســالم تالش کرده و با مخالفان حاکمیت اسالم بر 
ارتش و شهربانی و ژاندارمری و نهادهای دیگر دولتی 
درگیری و ستیز داشته اند، امروز در جمهوری اسالمی 
با حمایت رئیس جمهور و همفکران ایشــان در جبهه 
ملی و نهضت آزادی و با همدســتی خلقی ها همه جا 
سرکوب می شوند و می روند که به سرنوشت مؤمنان 
در جنگ اصحاب اخدود دچار گردند و ما نقموا منهم 

اال ان یومنوا بالله العزیز الحمید.«
در ادامــه چالش های پیش آمــده بر اثر حاکمیت 
دیــدگاه دوم را بیــان کــرده و مــواردی را به منظور 
اســتحضار حضرت امام)ره( برمی شمارد و شکایت 

نزد ایشان می برد و نمونه ای از اقدامات رئیس جمهور 
را چنین شــرح می دهــد: »آقــای رئیس جمهور در 
کارنامه شــان کــه پریروز بــه صورت ســرمقاله در 
روزنامه شان منتشر شده و رسمًا دستگاه قضایی را به 
ایجاد یک بلوای جدیــد در جامعه تهدید می کند که 
اگر دستگاه قضایی بخواهد ایشان را با کسانی که در 
حوادث روز چهاردهم اسفند دانشگاه تهران زخمی 
و مصدوم شده و در دادسرای تهران از ایشان شکایت 
کرده اند از نظر رســیدگی قضایی در دو کف مساوی 
بگذارد، از ریاست جمهوری کناره گیری خواهد کرد، 
آیا ایشــان خواهان آن نوع دستگاه قضایی هستند که 
اگر کسی از رئیس جمهور شــکایت کرد با دو طرف 

شکایت یکسان رفتار نکند؟«
و در نهایت می نویسد: »چندی است که این اندیشه 
در این فرزندتان و برخی برادران دیگر قوت گرفت که 
اگر اداره جمهوری اســالمی به وسیله صاحبان بینش 
دوم را در ایــن مقطــع اصلح می دانید، مــا به همان 
کارهای طلبگی خویش بپردازیم و بیش از این شاهد 
تلف شــدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده 

نباشیم.«

فرساینده دوگانگی   
مروریبراوجگیریاختالفاتنیروهایخطاماموبنیصدردرزمستان۱۳۵۹

مواجهه جریان های سیاسی انحرافی با 
دفاع مقدس از موضوعات پرمناقشه ای 
است که انحراف این جریان ها را از خط راستین 
اسالم ناب و مسیر ملت به خوبی آشکار می کرد. 
نهضت آزادی از جمله ایــن گروه ها بود که در 
طول هشت ســال دفاع مقدس بیش از آنکه در 
دفــاع از رزمندگان اســالم ســخن بگوید، در 
خدمت دشمن عمل می کرد. رسانه های بیگانه و 
ضد انقالب بیانیه ها، مصاحبه ها و نوشتارهای 
مختلف اعضــای این حزب را بــا آب و تاب 
بازتــاب می دادند و آنها را به عنوان »گزارش از 
درون« و قرینــه ای برای محکومیت جمهوری 

اسالمی بزرگ نمایی می کردند.
کتاب »خط سازش« که به بررسی »سرشت 
و سرگذشت نهضت آزادی ایران« اختصاص 
دارد، اثر ارزشمند »مجتبی سلطانی«، محقق 

معاصر  تاریــخ  پژوهشــگر  و 
است که مؤسسه مطالعات 
و پژوهش هــای سیاســی 
آن را در دو جلــد منتشــر 
کرده اســت. کتاب حاضر 
و  مواضــع  و  عملکــرد 
آزادی  نهضت  دیدگاه های 
برابر مسائل مختلف  را در 
سیاســی به صورت مستند 
نقد و بررســی کرده است. 
بخشــی از این اثــر به نقد 

مواضــع نهضــت آزادی در برابر دفاع مقدس 
اختصاص دارد و در بخشی از آن آمده است:

عطاءالله مهاجرانی در ســرمقاله روزنامه 
اطالعات مــورخ 2۰ مرداد 1362 نوشــت: 
»چه تقارن شگفتی. بمباران گیالن غرب توسط 
صدام و بمباران نظام جمهوری اسالمی توسط 
بازرگان. صدام مستقیمًا بمب های خوشه ای را 
بر ســر مردم می ریزد و بازرگان، امید و آرمان 
همان مردم را نشــانه مــی رود. یورش نظامی 
صدام، و تهاجم تبلیغاتی و سیاســی بازرگان، 

نوعی تناسب و تطابق دارند.« 
مصاحبه پر ســرو صــدای دکتریــزدی و 
مهنــدس بازرگان بــا »لومونــد« در بهار 6۴ 
نمونــه ای قابل توجــه از همراهی با دشــمن 
بود. بخش فارســی رادیــوی دولتی انگلیس، 
بی بی سی، ضمن انعکاس مصاحبه مزبور، این 
مصاحبه را »مصاحبــه ای بی نظیر و صریح« 
علیه نظام جمهوری اســالمی و موضع ایران 
در قبال جنگ توصیف کرد. حجت االســالم 
هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه بیستم 
اردیبهشــت 136۴، دربــاره رفتار 
مهندس بــازرگان و دکتر یزدی در 
مصاحبه با لوموند می گوید: »اینها 
تمایل دارند که مطرح بشوند و نوعًا 
سیاست برادر حاتم طایی در مورد 
چاه زمزم را دارند... اینها با لوموند 
مصاحبه کردنــد و آن حرف ها را 
زدند که همــه اش دروغ و تهمت 
اســت یا اکثــرش دروغ و تهمت 

است.«

بررسیمواضعخائنانهنهضتآزادیدردوراندفاعمقدس

شگفت انگیز تقارن 

   دهلیز    

 »اوگانــدا« کشــوری  در حاشــیه دریاچه 
ویکتوریا، واقع در شــرق میانه آفریقاســت. 
پایتخت آن »کامپاال« اســت و همسایه های 
آن عبارتند از: سودان جنوبی، کنگو، رواندا، 
برونــدی، تانزانیــا و کنیا. اوگاندا در ســال 
189۴ کــه تحت الحمایه بریتانیــا بود، در 
ابتدا به صورت یک پادشاهی مقتدر تشکیل 
شــد و به واســطه وجود منابــع غنی مس و 
از جمله  محصوالت عمــده کشــاورزی، 
قهوه و همچنین به دلیل خریــد برده، مورد 
 توجــه خاص کشــورهای بریتانیــا و آلمان

 بود. 
هنگام ورود انگلیســی ها به این کشــور، 
پادشــاهی به نام »بوگاندا« در این سرزمین 
حکومت می کرد که به نظر می رسد نام کشور 
اوگاندا از آن گرفته شده باشد. استعمارگران 
انگلیس، پس از تســلط بر این سرزمین، بر 
مردم محروم اوگاندا که شــامل مسلمانان و 
مسیحیان بودند، ضمن ستم های بسیار، منابع 

طبیعی آنان را چپاول کردند.
»محمدرضــا متولی الموتی« نویســنده 
کتــاب »اوگانــدا« دربــاره سیاســت های 
ضداســالمی بریتانیا در اوگانــدا این چنین 
می نویســد: »اوگاندا، سال ها تحت الحمایه 
بریتانیــا بــود و کّلیــه معــادن و امتیازهای 
کشــاورزی را به دست اربابان انگلیسی داده 
بــود. بریتانیا، اوگاندا را بــه عنوان پایگاهی 

برای تشکیل دولت صهیونیست می خواست 
تا از این طریق از رشــد اسالم در این منطقه 
جلوگیــری کنــد. سیاســت های بریتانیا از 
زمان های قدیم در منطقه آفریقای شــرقی، 
بر مبارزه با اســالم و خالــی کردن منطقه از 
مسلمانان استوار شــده بود. بریتانیا از اوایل 
قرن بیستم، سیستم اداری خود را در اوگاندا 
برقرار کرد و به تنش های مذهبی و قومی در 
این کشور دامن زد و گروهی را بر گروه دیگر 
برتری داد تا بتواند به مقاصد خود جامه عمل 

بپوشاند.«
»حسین الهی« در کتاب »تاریخ آفریقا« 
بعد دیگری از سیاســت های استعمارگرانه 
انگلیســی ها را شــرح می دهــد: »دولت 
انگلستان برای اداره کشور)اوگاندا( سیستم 
بــزرگ مالکــی را توســعه داد و حکومت 
محّلی، زیر نظر همین زمین داران به استثمار 
مردم می پرداخت. این عمــل باعث از بین 
رفتن نظام ســنتی مالکیت زمین که متضّمن 
هیچ گونــه مالکیت خصوصی نبود، شــد و 
از طرف دیگــر با امضای قــراردادی با این 
رؤســای نواحی، آنها خود را تحت الحمایه 
انگلستان قرار دادند و در نتیجه انگلستان بر 
تمام نواحی مسّلط شد و به جبر این مناطق، 
پایگاه استعماری دولت بریتانیا شد؛ اگر چه 
مردم و موتسای دوم به مخالفت برخاستند؛ 

ولی کاری از پیش نبردند.«
اوگاندا در ســال 1962 میالدی استقالل 
خود را از بریتانیای کبیر به دســت آورد و به 

مثابه یک جمهوری اعالم موجودیت کرد.

مروریبرسیاستهایاستعماریبریتانیادرآفریقا

اسالم زدایی در اوگاندا

   حافظه    

تقویم انقالب
فروپاشینظمدوقطبی

در مسیر تحوالت جهان معاصر 
یکی از عجیب تریــن رخدادها 
»فروپاشی شوروی ســابق« بود. از جنگ 
جهانی دوم جهان به دو قطب شرق و غرب 
تقسیم شده بود؛ یکی با محوریت آمریکا و 
دیگری با محوریت اتحاد جماهیر شوروی 
سابق که تقابل این دو قطب شرق و غرب را 

دوران »جنگ سرد« نام گذاری کرده اند. 
آمریکا و شوروی سابق کشورهای جهان 
را مستعمره خود تلقی می کردند و هرگونه 
اقدامــی الزامًا باید با مجــوز آنها صورت 
می گرفت. البته کشورهایی هم بودند که به 
عنوان کشــورهای »غیر متعهد« از آنها نام 
برده می شد؛ اما این هم ادعایی بیش نبود و 
برای نمونه ایران پایگاه نظامی آمریکایی ها 
در برابر شوروی سابق بود و همه تجهیزات 
در  آمریکایی ها  جاسوســی  اطالعاتــی ـ 
مرزهای ایران مستقر بود تا هر نوع تغییر و 
تحول و تحرکاتی از ناحیه شــوروی رصد 
شــود. به عبارتی، می توان گفت، کشوری 
مستقل از ابرقدرت های شرق و غرب وجود 
نداشت؛ حتی جنبش های آزادی بخش هم 

تحت سیطره آنها بود.
در ایــن فاصله جنبش انقالبی با هدف 
مبارزه با ســلطه گری شــرق و غــرب از 
حوزه های علمیه شیعه رقم خورد که رهبری 
آن را روحانیت برعهده داشت. در این بین، 
شــخصیت شــاخص به ویژه در دهه های 
چهل و پنجاه امام خمینــی)ره( بودند که 
پرچم مبارزه با شرق و غرب را برافراشتند، 
آن هــم در جهانــی که برای اندیشــه ها و 
تفکرات دینی و اســالمی هیــچ ارزش و 
جایگاهی قائل نبودند و یکی دین را عامل 
عقب ماندگی و افیون توده های مردم تبلیغ 
می کــرد و دیگری دین را همــواره جدای  
از سیاســت و حکومــت تعریف می کرد. 
بنابراین قطب شرق و غرب هر دو ضد دین 
بود و به تعبیر استاد شهید مطهری دو تفکر 
مانند دو تیغه قیچی هســتند که در ظاهر با 
هم در تضاد هستند؛ اما در واقع هر دو دارند 

دین را قیچی می کنند.
بارزترین دشــمنی ها هم با دین اسالم، 
به ویژه جنبش شیعی به رهبری روحانیت 
بود. با این اوصــاف، برخالف میل باطنی 
ابرقدرت هایی که از هر نوع دشــمنی دریغ 
نکردند، تحوالت انقالب اســالمی راه رو 
به رشد و پیشــرفتی را طی کرد و انقالب 
اســالمی به رهبــری قاطــع و بالمنازع 
امام خمینــی)ره( به پیروزی رســید. امام 
خمینی)ره( همواره نشــانه های فروپاشی 
نظام سلطه دو قطبی جهان را نوید می دادند. 
هنگامی که رئیس جمهور وقت شــوروی 
سابق به نام »گورباچف« طرح اصالحات 
و فضــای باز سیاســی را در دســتور کار 
خود قــرار داد؛ امام خمینــی)ره( با بینش 
برخاســته از مکتب وحی و فراتر از وقایع 
سیاسی هیئتی ویژه به همراه پیامی مکتوب 
به شــوروی اعــزام کردند و بــه صراحت 
پیش بینی شکســت قطعی مارکسیســم و 
فروپاشی نظام الحادی کمونیست را اعالم 
داشتند و فرمودند: »از این پس کمونیست 
را باید در موزه های  تاریخ سیاســی جهان 

جست وجو کرد.«
کمتر از پنج ســال از صدور این پیام که 
در روز 136۷/1۰/11 صــادر شــد، نظام 

کمونیستی در جهان فروپاشید.
تاریخ جهان ایــن واقعیت را ثبت کرد 
و در ادامه انقالب اسالمی منشأ تحوالت 
جهان معاصر شــد. ان شــاءالله فروپاشی 
ســرمایه داری و ابرقدرت آمریــکا را هم 
همان طور که امام پیش بینــی کرده بودند، 

خواهیم دید.

مهدی دنگچی
پژوهشگر تاریخ

محمد گنجی
پژوهشگر تاریخ

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر
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سیاست نامه
بررسیاندیشهسیاسی
آخوندخراسانی-۲۴

منطقمشروطه
تحدیدحاکمیتزمانه

اندیشه مرحوم آخوند خراسانی که نقش 
بســیار مهمی در جریان های مشــروطه 
داشــت، در چند ســال اخیر دوباره در 
کانون توجه قرار گرفته اســت. شبهاتی 
درباره مرحوم آخوند مطرح می شود مبنی 
بر اینکه او از اســاس تشکیل حکومت 
اســالمی و حکومت فقیهــان را مردود 
می دانسته است. فارغ از اینکه این شبهه 
چقدر محل بحث اســت، این ســؤال 
مطرح می شــود که در صدر مشــروطه 
محل نــزاع پیرامــون چه موضــوع یا 

موضوعاتی بوده است؟ 
نزاعی که در بحبوحه مشــروطه میان 
شیخ فضل الله، میرزای نائینی و دیگران 
درباره مشــروطه مشروعه وجود داشت، 
بحِث والیت فقیه و تشــکیل حکومت 
اسالمی نیست و مســلم است که فقها 
در آن دوران قائــل به والیت فقیه بودند؛ 
چراکه صاحب جواهر می گوید: »کسی 
که به والیت فقیه قائل نباشــد، بوی فقه 
را استشمام نکرده است.« اما این مسئله 
وجود دارد که در زمان مشــروطه شکل 

آرمانی والیت فقیه قابل تحقق نیست. 
فهم ایــن واقعیت تلخ تاریخی زمانی 
میســر اســت که بدانیم اصواًل اندیشه 
هر اندیشــمندی را باید در ظرف زمانی 
مشــخصی ارزیابی کرد و باید شــرایط 
زمانه، محیط و پارادایــم حاکم بر زمانه 
و… را در آن اندیشــه دخیل دانست؛ از 
این رو اگر می خواهیم اندیشــه سیاسی 
آخوند خراسانی را بررســی کنیم، باید 
ببینیم زندگی و زمانه وی و شرایط حاکم 
بر آن چگونه بوده و چه تأثیری در اندیشه 
وی گذاشته اســت. نگاه مرحوم آخوند 
درباره مشروطه و اینکه مشروطه نمی تواند 
مشروعه باشــد هم به این نحو است که 
آخوند خراسانی در نامه ای که به یکی از 
این افراد می نویسد، می گوید: »آخوند کذا 
مگر مشروطه مشــروعه می شود؟«. این 
کالم یعنی اینکه حکومت مشروطه اصاًل 
شرعی نیســت؛ زیرا هدف در حکومت 
مشــروطه آن اســت که ما بخواهیم شاه 
را تا حدی که مقدور اســت کنترل کنیم، 
پس چرا لفظ شــرعی در کنار آن گذاشته 
می شــود؟ از ایــن رو هــدف مرحــوم 
آخوند، کنترل کردن حکومت است تا به 

دستورات شرعی نزدیک تر شود.1
در آن دوره به لحاظ سازمان روحانیت 
اصــاًل ظرفیت اینکــه حکومتی در یک 
سطح عالی تشکیل شــود، وجود ندارد 
و ظرفیت آن دوره این اســت که مقداری 
حکومت بــا مشــروطه کنترل شــود. 
برداشــتی که مرحوم آخونــد از محیط 
خود دارد، کاماًل عقالنی اســت. بحث 
آخوند خراسانی این نبود که والیت فقیه 
یا تشکیل حکومت اسالمی را از اساس 
قبول نداشته باشــد، بلکه وی تحقق این 
مسئله را شــدنی نمی دانست. به عبارت 
دیگــر، منطق مرحــوم آخونــد درباره 
مشروطه و مشــروط کردن حاکم و اقامه 
نکــردن حکومت دینی و عــدم رویکرد 
حداکثری نســبت به حاکمیت اسالمی 
را باید مرهون پرسش زمانه وی دانست، 
اینکه در آن زمانه امکان تحقق حاکمیت 

اسالمی بود یا خیر؟ 
منبع:

1ـ حجت االسالم سیدســجاد ایزدهی، آخوندخراسانی به 
تشــکیل حکومت معتقد بود، اما آن را شدنی نمی دانست، 
 21 آذر 1398، پایــگاه شــبکه اجتهــاد، قابل دسترســی

.http://ijtihadnet.ir در 

در روزهای اخیر، اظهاراتی از سوی برخی 
افراد سیاسی و لیدرهای فکری شاخص 
شنیده و دیده شــد که در ذات خود نوعی قضاوت 
منفی و مالمت گر نسبت به تفکر انقالبی و مدیریت 
و حکمرانی اســالمی در آن نهفته است. با سنجه 
انصاف به قضاوت و ارزیابی آنها می نشینیم تا ابعاد و 
زوایای بیشتری از چرایی این سبک رفتار سیاسی که 
مصداقی بارز از ضرب المثل فارســی »بر شــاخه 

نشستن و ُبن بریدن« است، روشن  شود.

BB نفی سیاسی رویکرد انقالبی
»حجت االســالم محســن غرویان« در اوایل آبان 
با اشاره به ســخنان اخیر رئیس جمهوری در هیئت 
دولت دربــاره معطل مانــدن لوایــح چهارگانه و 
ضرورت پذیرش صلــح و مذاکره برای منافع امت 
اســالمی، گفت: »رئیس جمهــوری چند روز قبل 
گفت اقتضای دموکراســی این است که در مسائل 
کالنــی که مراکز تصمیم گیرنــده از اتخاذ تصمیم 
عاجزنــد، باید به رأی ملت و صندوق همه پرســی 
مراجعه کرد. راهی عقالیی تر از این پیشنهاد رئیس 
جمهوری وجود نــدارد. در موضوعاتی مثل آنچه 
آقای روحانی اشاره کرد مراجعه به نظر مردم بهترین 
راه است. به قول رئیس جمهور، تا کی می توانیم دعوا 
کنیم. چهل ســال در حال دعوا بر سر مسائل کالن 

هستیم.«
»محمدجــواد حق شــناس« در نطــق پیش از 
دســتور خود در یکصدوهشــتادوچهارمین جلسه 

شورای شــهر تهران اظهار داشــت: »مسئول همه 
ناکارآمدی های کشور همان هایی هستند که به جای 
گام نهادن در مســیر اصالح و منافــع ملی، برجام 
را خیانت می دانســتند و تدبیر دولــت را به هزار و 
یک زبان، به ســخره گرفته و با اســرائیل، ترامپ و 
بن سلمان در پاره کردن برجام هم صدا شدند؛ همه 
آنهایی که امکانات خود را بسیج کردند تا به لطف رّد 
صالحیت ها و کارشکنی و تخریب ها شاید بتوانند به 
هر قیمت اصالح طلبان را تخطئه کنند و مردم را از 
آمدن پای صندوق های رأی به نفع خود منصرف و 

پشیمان کنند.«
»دکتر محمود سریع القلم« اول دی ماه در سمینار 
»تحوالت نوین بین المللی و آینده ایران« در دانشگاه 
شهید بهشتی با بیان اینکه مسیر دویست ساله  گذشته  
ما ُکند، پرچالش و البته درست بوده است  و جامعه 
باید این مســیر را تجربه می کرد، خاطرنشان کرد: 
»اگر بین المللی نشویم، در فرایند سود و خطا باقی 
می مانیم و مشــکالت انباشته می شود. آینده کشور 
ما در گرو بین المللی شدن است و ما باید خود را با 

شاخص های بین المللی مقایسه کنیم.«

BB وارونه نمایی وقایع
مصادیقی از این دست و با گویش ها و الحان متفاوت، 
اما مفهوم یکســان در نقد و نفی رویکرد انقالبی و 
اسالمی در مدیریت امور کشور بسیار است. تعمق 
در الیه هــای زیرین و علل اصلی چنین ســلوک و 
رفتار سیاسی از سوی افراد و شخصیت های سیاسی 
و جریانی این واقعیت را نشــان می دهد که بخش 
غالب این اظهارات غیرمنصفانه، غیرعلمی و دارای 
نگاه هنجاری از قبل تعیین شده  است. جالب است 

غربی ها و غربگراهای داخلی که از آغاز مدرنیسم در 
ایران و جهان سوم سم مهلک در تحقیق و تفحص 
علمی را داشتن نگاه ارزشی می دانند، خود در اینجا 
هنجاری برخورد می کننــد، گویی مرگ تنها برای 
همسایه مناسب است. این جوزدگی و تزویر علمی 
محصول اتمسفری سیاســی است که با رویکردی 
آگاهانه و البته خصمانه با انقالب اسالمی در بیرون 
مرزهای این کشور تولید و به داخل پمپاژ می شود و 
متأسفانه در داخل نیز گاهی از سر جهل در فضای 
مجازی به طور گســترده بازنشر شده و گاهی نیز از 
ســر عناد و غرض ورزی با پارادایم فکری انقالب و 
نظام اسالمی یا دلدادگی مفرط قریب به وابستگی به 

اندیشه ورزی مغرب زمین به منصه ظهور می رسد.
هدف در چنین فرایند فکری، وارونه نمایی وقایع 
برای مدیریت افکار عمومی و تصویرسازی سیاه و 
منفی از انقالب و نظام اســالمی به آن شکلی است 
که طراحان بیرونی می خواهند تا مردم را از انقالب 
و اســالم دلزده و ناامید کنند. ماحصل و نتیجه این 
اظهارنظرها که عمدتــًا از جانب لیدرهای فکری 
و افراد سیاســی منسوب به جریان سیاسی غربگرا، 
موسوم به جبهه اصالحات صورت می گیرد، چیزی 
جز مقصرنمایی و زیر سؤال بردن رویکرد انقالبی در 
اداره امور کشور نیست. این در حالی است که عمده 
اختیارات و امکانات دولتــی و اکثریت نمایندگان 
مجلس و شورای اسالمی کالن شهرهایی، همانند 
تهران در اختیار مدیران و مســئوالنی اســت که به 
صراحت خــود را طرفدار و ســمپات این جریان 
سیاســی و فکری می دانند و این اقدام آنها بیشــتر 
فرافکنی مســئولیت ها و ناکارآمدی اســت تا بیان 

آسیب شناسانه.

BBآداب انتقاد و اعتراض
از ویژگی هــا و تمایزات حکومــت در نگاه دینی، 
نقدپذیری آن اســت. در واقع، انتقاد و اعتراض، از 
جمله حقوق و آزادی های سیاســی مردم و از منظر 
دینی، تکلیــف مؤمنان به منظور اصــالح و بهبود 
یافتن امور حکومت به شــمار می رود که بر اساس 
مبانی منطقی و عقالنی، استوار بوده و از نظر دینی، 
توجیه پذیر است؛ اما نکته مهم در این زمینه، آن است 
که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی فعالیت سیاســی 
با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان »مبارزه 
در حکومــت« و بــا هدف ایجــاد اصالحات و در 
راســتای همگونی و همگونگی صورت بگیرد نه به 
مثابه »مبارزه با حکومت« تلقی شود. از این رو، الزم 
است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت آن 
به گونه ای مد نظر قرار گیرد که عملیاتی سازی هدف 
اصلی را مقصود خود قرار دهد نه اینکه تصفیه حساب 
سیاســی و جناحی یا فرافکنی مســئولیت ها در آن 
همانند دم خروس مشهود باشد. افزون بر آن، انتقاد 
به عملکردها و سیاست های هر یک از قوای سه گانه 
وحتی برآیند همه آنها که حاکمیت و نظام سیاســی 
است، حدود و شرایطی دارد که رعایت نکردن آنها 
ممکن است مسیر ســازنده و هدف اصالح طلبانه 
انتقاد و اعتراض را منحرف کرده و تغییر دهد و حتی 
به ضد خود تبدیل کند. از این رو، الزم است در طرح 
انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت 
شــود و همه مسئوالن پس از چهار دهه از حکومت 
اسالمی بر اساس حدیث شریف نبوی)ص( »کلکْم 
راٍع، َو کلکْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیِتِه« مسئولیت تصمیم ها 
و رفتارهای سیاســی، اقتصادی و فرهنگی خود را 

پذیرا باشند. 

 غم انگیزترین فراز و نشــیب ها در 
انقالبیونی  بررسی زندگی سیاسی 
است که روزی در خط امام و انقالب اسالمی 
بودند، اما چرخش روزگار و تصمیم اشتباه و 
تحلیل غلط، آنها را در مسیری کاماًل مخالف 
با انقالب رها کرد. »حجت االسالم مهدی 
کروبی« یکی از آنهاست. وی در تاریخ ۴ مهر 
1316، در »الیگودرز« بــه دنیا آمد. پدرش 
احمد کروبی از روحانیون و زندانیان سیاسی 
بود. کروبی در سال ۴2، در رشته فقه و حقوق 
اسالمی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
پذیرفته شــد. از حدود 18 مسئولیتی که در 
ســال های پس از انقالب داشت می توان به 
سرپرســتی بنیاد شــهید انقالب اسالمی، 
نمایندگی و ریاســت مجلس، سرپرســتی 
حجاج، عضو شورای بازنگری قانون اساسی 

از سوی امام خمینی)ره( اشاره کرد. 
مهــدی کروبــی از مبــارزان پیش از 

انقالب بــوده و تأخیــر در دریافت 
لیسانس خود را هم با مبارزه توجیه 
می کند. دشــمنان دیروز و دوستان 
امــروزش دو نظر کامــاًل متفاوت 

بیــان وی  تحصیــالت   دربــاره 
 می کنند. 

علیرضــا نــوری زاده 
پیــش از فتنــه 88 
مــدرک  دربــاره 

کروبی مدعی شــد که وی ســه بار در درس 
تفســیر قــرآن دانشــگاه تهران رد شــده و 
آخــر هم با گرفتــن نمــره ناپلئونی مدرک 
لیســانس گرفته اســت. جالب اســت که 
ایــن ضد انقالب خارج نشــین با رویکردی 
ماکیاولیستی به مواضع جدید کروبی پس از 
فتنه 88، معتقد اســت که باید به اعتراضات 
 کروبــی از منظــر یک عالــم و مرجع دینی

 توجه کرد.
 در ســال های پایانی رژیم پهلوی روزنامه ها 
تصاویری منتشر کردند که در آن تعدادی از 
مبارزان تازه آزاد شده از زندان، در مراسمی 
ویژه از شــاه بابت آزادی قدردانی کردند. در 
آن جمع، چهره محی الدین انواری و مهدی 
بود. حسین شریعتمداری  کروبی مشخص 
در این باره می گوید: »در این مراســم که از 
تلویزیون پخش شد و به جلسه سپاس معروف 
شــد، دیدیم که هــر یک از آنهــا مدالی بر 
سینه های شان زده بودند... بعد آنها یک صدا 
اعالم »سپاس« از شاه کردند... این 
امر بــرای بچه های زندان گران 
خیلی  برای شــان  شد،  تمام 
ســنگین بود که ببینند برخی 
چنین تقاضایی از شاه کردند. 
آقایان می گفتند: مــا در زندان 
آموخته هایی داریم که می تواند از 

انحراف جلوگیری کند.1«
پی نوشت:

حســین  خاطــرات  1ـ 
شریعتمداری، نوار شماره 16، 

.19 ،11

فرازوفرودمهدیکروبیـ۱

سپاس! جلسه  ناپلئونی  شاگرد 

   ریزش ها    

پس از آشنایی با مفهوم و ماهیت قاعده نفی سبیل، 
مطلب پیش رو نتایج حاصــل از این قاعده را در 

حوزه روابط بین المللی بررسی می کند.
1ـ مسلمین هیچ گونه سیطره و تسلط در حوزه های 
سیاســی را نباید پذیرا باشــند.1 به ایــن معنا که 
نمی توانند حاکمیت سیاسی غیرمؤمنان را بپذیرند. 
خواه این ســیطره از طریق اشــغال یا اســتعمار 
کشورشان باشد و خواه وابستگی سیاسی از طریق 
قرار گرفتن در پیمان ها یا اتحادیه ها و سازمان هایی 
که اســتقالل آنها را سلب کند،2 یا هضم شدن در 
ساختارها و نظامات ظالمانه بین المللی و به طور 
کلی هاضمه قدرت ها و جریان های سیاسی مسلط 
بین المللی باشــد.3 امام خمینی)ره( در این زمینه 
می فرمایند: »اگر روابط سیاســی دول اســالمی 
با بیگانگان سبب اســتیالی آنان بر سرزمین های 
مســلمانان یا نفوس و اموال آنها شــود یا موجب 
اســارت سیاســی مســلمانان گردد، بر رؤسای 
دولت ها حرام اســت که چنین روابط و مناسباتی 
داشته باشند و پیمان های شان باطل است.«۴ ردیف 
»ج« از بند 6 اصل دوم و بند ۵ اصل ســوم قانون 
اساسی نیز ناظر بر این موضوع است. اصل 1۵2 
نیز هرگونه ســلطه جویی و ســلطه پذیری را نفی 

می کند. 
2ـ در حــوزه اقتصــادی نیــز امــام خمینی)ره( 
می فرمایند: »اگر در روابط اقتصادی و مانند آن، این 

ترس وجود داشته باشد که بیگانگان بر قلمرو اسالم 
و بالد مســلمانان تسلط سیاسی یا غیرسیاسی که 
موجب استعمار آنان یا استعمار سرزمین های آنان ـ 
ولو از جهات معنوی ـ پیدا کنند، بر همه مسلمانان 
واجب اســت از چنین روابطی خودداری کنند و 
این گونه روابط حرام اســت.«۵ اصل 1۴3 قانون 
اساسی نیز بر »جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه 
بر اقتصاد کشــور« با هر روش و شیوه ای تصریح 
می کند. اصل 81 نیز دادن  امتیاز تشکیل  شرکت ها 
و مؤسسات  در امور تجارتی ، صنعتی ، کشاورزی ، 
معادن  و خدمات  به  خارجیان  را مطلقًا ممنوع  کرده 
است . همچنین در راستای منع حرکت کشور در 
چارچوب نظامات ظالمانه بین المللی، اصل  1۵3 
تأکید می کند: »هرگونه  قرارداد که  موجب  سلطه  
بیگانه  بر منابع طبیعی  و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش  

و دیگر شئون  کشور گردد ممنوع  است .«
3ـ حوزه فرهنگ بسیار حســاس تر است. اساسًا 
هر نوع اجازه به دشــمنان برای تســلط فرهنگی، 
تغییر سبک زندگی بر اســاس آداب و رسوم ضد 
اسالمی و تغییر ذائقه های مردم مسلمان و تبدیل 
آنها به مصرف کننــده مدها و برنامه های فرهنگی 
دشــمنان دقیقًا به مفهوم پذیرش بندگی و بردگی 
آنان بوده و ممنوع اســت.)مائده/ ۵1( با این نگاه، 
امام خمینی)ره( رواج فرهنگ اســتعماری را »ام 
االمراض« دانسته اند6؛ زیرا استقالل و موجودیت 
هر جامعه از اســتقالل فرهنگ آن نشئت می گیرد 
و ساده اندیشــی اســت که با وابستگی فرهنگی، 
اســتقالل در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان پذیر 

است.
پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

ماهیتشناسیونحوهاستمرارانقالباسالمی-۷۴

نتایج حاصله از قاعده نفی سبیل

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیئت علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

سامان فکری
پژوهشگر علوم دینی

تأملیبراظهاراتسیاسیباچاشنینفیرویکردانقالبی

یدن! بر شاخه نشستن و بن بر
محمدجواد حق شناسمحمود سریع القلمحجت االسالم محسن غرویان
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رابطــه خواهر و برادری یکــی از مظلوم ترین و 
غریب ترین روابــط این روزهاســت. رابطه ای 
که در هیاهو و ازدحام روابط بشــری گم گشته و 
ناپیداست. برخی بزرگ شدن فرزندان، ازدواج 
و دور شدن طبیعی خواهر و برادرها از یکدیگر 
را عامل کمرنگ شــدن این روابط می دانند؛ اما 
حقیقت این است که این جدایی ها در برخوردها 
و عوامــل مختلفــی  ریشــه دارد. از این عوامل 
می تــوان به برخورد متفاوت پــدر و مادر، رفتار 
و خلق بد یکی از فرزنــدان یا هر دو یا اختالف 
سلیقه اشــاره کرد. این عوامل سبب می شود تا 
رفتار نامناسب و حتی خشــونت آمیز میان آنها 
شــکل بگیرد. گاهی تفاوت عقیده و اختالفات 
فکری سبب می شود تا آنها حرف مشترکی با هم 
نداشته باشند و رفته رفته از یکدیگر فاصله بگیرند.

کیفیــت روابط عاطفی والدیــن عامل مهم 
و سرنوشت ســازی بــرای فرزندان اســت، به 
طوری که به اعتقاد روانشناسان، میان اختالفات 
زناشــویی زوجین و اختالف خواهر و برادرها 

ارتباطی مستقیم وجود دارد. 
برای رهایی از این آســیب عــالوه بر تدبیر 
والدین، تالش فرزندان نیز مهم و اثرگذار است؛ 
برای نمونه، تفــاوت عقیده در هــر خانواده ای 
طبیعی اســت، اما نباید به ایــن تفاوت ها اجازه 

اختالف افکنی داد. برای این منظور باید از بحث 
و نقدهــای تند پرهیز کــرده و در عوض، ضمن 
حفظ احترام یکدیگر، از هر فرصتی برای هدیه 
دادن و شــاد کردن هم بهره گرفت. باید شرایط 
را بــه گونه ای مدیریت کرد کــه فضای عاطفی 
ماندگار و ابراز محبت رفتاری و کالمی تقویت 
شــود و صمیمیت از بین نــرود؛ چراکه هدف 
اصلی خانواده ارضــای نیازهای عاطفی اعضا 
و تأمین امنیت و آرامش روانی افراد اســت، که 
تنها در پرتوی صمیمیت اعضای خانواده محقق 

می شود.
البته اهمیت این رابطه بی نظیر بیش از این حد 
بوده و بهره های فراوانی در این صمیمیت جادویی 
نهفته اســت. خواهر و برادرها در تمام مراحل 
زندگی می توانند بهترین پناه و پشتیبان یکدیگر 
باشــند، حتی پس از فوت پدر و مادر، می توانند 
قوت قلــب و آرامش بخش یکدیگر بــوده و با 
انس دائم، دوستانی ابدی باشند. صمیمیت آنها 
احساس امنیت و شــادی را برای شان به ارمغان 

خواهد آورد.
ســبک زندگی دینی ما نمونه های فراوانی از 
روابط عمیق عاطفی میــان خواهر و برادر موج 
می زند. بانو زینب کبری)س( و امام حسین)ع( 
نمونه بارز این الگوهای اصیلند که عشق شــان 
به وسعت آســمان بود، عشقی که از حد زمینی 
خارج و منشــأ آثار شــگرف و عظیمی شد که 

»کربال« نمایش کوچکی از آن بود.

میراثگرانبها

از آشنایی مان خیلی نمی گذشت؛ 
امــا در این مدت کــم او را خوب 
شــناخته بودم. همه »شــادی« را با لب های 

خندان و روحیه  شاد می شناختند.
چند روز پیــش کــه از کارگزینی حکم 
انتقالم به بخش کودکان آمد، خیلی ناراحت 
و افســرده بودم. ســابقه  کار کردن در بخش 
کودکان را داشــتم و به خاطر آن  همه کودک 
بیمار و گریه و ناله افســرده می شــدم و بابت 
کاری که انتخاب کرده بودم به خودم بدوبیراه 

می گفتم.
به اتاق اســتراحت پناه بــردم تا کمی از 
سروصدا راحت باشم و برای انتقالم تصمیمی 
بگیرم. شادی آنجا بود. تعجب کردم. شیفتش 
تمام شده بود و اآلن طبق معمول باید به خانه 

می رفت.
اســتکان چایی را روبه رویم گذاشت و با 

خنده گفت: خدا قوت! بخور تازه دمه.
زیرلب تشکر کردم و پرسیدم: »شما چرا 

خونه نرفتین؟ مگه شیفت تون تموم نشده؟«
خندید و گفت: »اون عروسک خوشگله 
هست، موفرفریه، داشت می رفت اتاق عمل، 

می ترسید. موندم کنارش.«
گفتم: »بخــوای اینطوری فکر کنی اصاًل 
نباید خونه بری... من اینقدر مشکل دارم که 

نمی تونم به بقیه فکر کنم.«
بی تفاوت به نظــرم گفت: »وقتی خودت 
رو جــای دیگران بــذاری می بینی که چقدر 
خوشــبختی. همین که ســالمی و می تونی 
به راحتی دل آدما رو شــاد کنی و این فرشته 

کوچولوها رو بخندونی، خوشبختی!«
بعد ادامــه داد: »به نظر من وقتی خودت 
رو بذاری جای کســی که مشــکلی داره، با 
مشکالت خودت بیشتر کنار می آی. صبرت 
بیشتر می شه، نعمت ها رو بیشتر می بینی، در 

نتیجه آروم می شی.«
راســت می گفت. وقتی فکــر می کردم 
می دیدم شرایطم از اطرافیانم بهتر است؛ اما 
باز یاد مشــکالت خودم افتادم و گفتم: »این 
همه بچه بغل کنی ولــی یکیش مال خودت 

نباشه...«
با حالت خاصی نگاهم کرد.

»چرا با خودت فکر نمی کنی شــاید این 
شرایط برای تو یه فرصته؟ این همه بچه هست 
که بی سرپرست موندن، طعم خانواده داشتن و 
لذت محبت پدر و مادر رو نمی چشن. اصاًل 
همین بیمارستان پر از آدماییه که به کمک تو 
نیاز دارن، کمک کن و لذت ببر. چرا با زندگی 

می جنگی؟ باهاش دوست باش.«
نگاهش کــردم. یک لحظه چشــم های 
نگران و دوست داشــتنی بیمارهای کوچک 

بخش را در ذهنم مجسم کردم.
شــادی حرف می زد و انــگار من دنیای 
تــازه ای را می دیدم. نفهمیــدم چقدر طول 
کشید، اما حاال خوب می دانستم چرا هر بار 

شادی پرستار نمونه  بیمارستان شده است. 
وســایلم را برداشــتم و رفتم تا از دختر 
کوچولویی که برای عمل کلیه آماده می شد، 
آزمایش بگیرم. تنها شــعر کودکانه ای که بلد 

بودم را زمزمه کردم.
»کی بــود؟ کی بود؟ خانــم آلبالو بود... 

خوش آب و رنگ و رو بود...«
کم کم صدای گریــه  دختر کوچولو قطع 
شــد و با نگاه بی رمقش خندید. مشتاق بود 
تا بقیه  شــعر را بشنود. کم کم حس بی تابی و 
نگرانی مادرش بــا خنده های دختر کوچک 
از بین رفت. چه حس خوبی داشــتم، انگار 
سبک شــده بودم. چه خوب بود که این اتاق 
با حضور من آرام شــده بود. با حضور شادی 
یا شــادی هایی که عشق و محبت را مثل یک 

میراث گرانبها به دیگران منتقل می کنند.

داستان

نام نهادِن روزها بر طبق مناسبت شان رسم نیکویی 
اســت؛ برای نمونه میالد حضرت زینب)س( به 
نام روز پرستار شناخته می شود و بدون شک نقطه 
مشترکی بین همه پرستارها و بزرگ پرستار جریان 
کربال وجود دارد. حضرت زینب)س( هم پرستار 
کودکان و زنانی بود که جز خدا یار و یاوری نداشتند 
و هم حافظ پیامی بود که اباعبدالله الحسین)ع( به 
خاطر آن جانش را فدا کــرد. اما زینب)س( یک 
ویژگی دیگر هــم دارد و آن اینکه در پس آن همه 

مصائب، چیزی جز زیبایی ندید.
پرســتاری عرصه رنــج بردن و صبــر کردن 
بر مســائل و مشکالت است. پرســتار می تواند 
حضرت زینب را الگوی خویــش بداند، آن گونه 
که چیزی جز زیبایی نبیند. روز پرســتار هم برای 
یادآوری این موضوع است که این عزیزان متوجه 
شــوند الگوی شــان چه کســی باید باشــد و در 

مشکالت شان به چه کسی اقتدا کنند.
یکی از مشکالت این روزهای مان این است که 
نام روزها برای مان تنها به بهانه ای تبدیل شده است 
تا در آن جشــن و پای کوبی کنیم؛ برای نمونه روز 
دانشــجو یکی از همین روزهاست. به زعم شهید 
بهشتی »دانشجو مؤذن جامعه است«؛ اما شاهد 

آن هستیم که جشن روز دانشجو در دانشگاه های 
مختلف به مراسم مبتذل تبدیل می شود. 

روز مادر، روز پدر، روز معلم، روز کارگر، روز 
دانش آموز، روز طبیعت، روز جوان، روز خانواده 
و غیره، همه و همه نام های زیبایی هســتند که به 
مناسبت های گوناگون بر روزهای مختلفی از سال 
گذاشته شده اند؛ اما آیا روز مادر برای آن است که 
فرزندان برای او هدیه ای بخرند؟ یا آنکه خواسته 

شده ما بدانیم که همه روزها روز مادر است؟
آیــا می توان تنها یک روز را به نام مادری زد که 
تمام زندگی اش را وقف فرزندان کرده است تا تمام 
زحماتش جبران شــود؟ تقویم را که ورق می زنی 
پر است از مناســبت هایی که به دالیل گوناگونی 
نام گذاری شــده اند؛ البته مناســبت های فراوانی 
وجــود دارد که گاه شــاید برای مان کم اهمیت تر 
هم باشند. برخی از اینها را هر هفته از تریبون نماز 
جمعه می شنویم و برخی دیگر را شاید چند سالی 
یک بار هم نشــنویم. اما آنچه باید به آن دقت شود 
این است که بدانیم بی شک آن موضوع چنان مهم 

بوده است که یک روز را به آن اختصاص داده اند.
برای نمونه روز 2۰ فروردین روز ملی فناوری 
هســته ای اســت؛ اما در این روز نه کســی هدیه 
می دهد و نه کسی جشــن به پا می کند، در حالی 
که این روز در واقع روز پیشرفت فناوری و بالندگی 
دانشمندان ایرانی است؛ روزی  است که باید در آن 
خودباوری مــان را باال ببریم و بدانیم که در چنین 
روزی دانشــمندان ایرانی توانسته اند توانایی های 

بالقوه خود را بالفعل کنند و آن چیزی را بسازند که 
دشمنان نمی خواستند به آن دست پیدا کنیم.

گاهی هم برخی روزهای سال بهانه ای هستند 
تا به ما گوشــزد  شــود باید دربــاره برخی روزها 
فرهنگ سازی شود. روز 13 آگوست، 22 مرداد، 
هر سال به نام روز جهانی چپ دست ها نام گذاری 
شــده است. روزی که چپ دســت ها به یکدیگر 
تبریــک می گویند. امــا اینکه این روز بــه این نام 
شناخته می شود به این دلیل نیست که این موضوع 
امتیازی برای این افراد به حساب می آید، بلکه از 
آن روست که در گذشته چپ دست بودن به عنوان 
یک ضعف شــناخته می شــد. قرار دادن روزی با 
این عنوان برای آن اســت که مردم دنیا بدانند که 
چپ دست بودن ضعف نیست؛ البته باید بگوییم 
امتیازی هم به حســاب نمی آید. چپ دست بودن 
فقط یک تفاوت است و باید فرهنگ آن برای مردم 

جا بیفتد.
حال می خواهیم بگوییم نام گذاری  روزها بیش 
از آنکه برای جشن و پای کوبی باشد برای آن است 
که کمی درباره آن فکر کنیم. برخی روزها هم بدین 
منظور نام گذاری شــده اند که بهانه ای باشد تا یک 
ســری اتفاقات و موضوعــات را فراموش نکنیم. 
حافظه تاریخی ضعیف ســبب می شود اتفاقات 
پس از گذشت چند سال به راحتی از خاطر محو 
شــود؛ اما نام گذاری روزها باعث می شود وقایع 
و خاطــرات گاهی یادآوری شــود. یکــی از این 
مناسبت ها روزی است که آمریکایی ها با موشک به 

هواپیمای مسافربری ایرانی شلیک کردند و 29۰ 
نفر از هم وطنان مان را که همه غیر نظامی و بخش 
عمــده ای از آنها زن و کودک بودند، به شــهادت 
رســاندند. آمریکایی هــا نه تنهــا از این موضوع 
ناراحت نشــدند، به فرمانده ای  که دستور شلیک 
داده بــود، مدال افتخار دادند. حــال در تقویم ما 
این روز به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی 
نام گذاری شــده است. روزی که به واسطه آن باید 
یادمان باشــد آن حقوق بشری که آمریکا از آن دم 
می زند کدام حقوق بشر است و فراموش نکنیم که 

عده ای بی گناه به بهانه ای واهی کشته شدند.
شــاید یکی از مزیت های  تکــرار کردن این 
اتفاقــات و نام گــذاری این باشــد کــه برخی از 
موضوعات فراموش شــده را دوباره به یاد آوریم. 
روز 2۴ آبان ماه هر سال روز کتاب و کتاب خوانی 
اســت. حال آنکــه کتاب به عنصــری مهجور و 
کتاب خوانی به فعلی مغفول بدل شده است؛ پس 
این روز به ما یــادآوری می کند که همه اتفاق های 

خوب در سایه کتاب و کتاب خوانی رخ می دهد.
گاه باید آن قدر تکرار کــرد و گفت و فریاد زد 
تا موضوعات مهم فراموش نشــوند. حتی ممکن 
است بعضی ها دل شان بخواهد برخی مناسبت ها 
فراموش شــود، اما این واقعیت ها به معنای وجود 
تاریخی پربار است که باید از آن برای آینده عبرت 
گرفــت؛ وجود این مناســبت ها و نام گذاری ها به 
معنای حضور تاریخ غنی ملت ایران در برگه های 

تقویم است.

پرسش: شغل من پرستاری است و از آنجایی که در 
این شــغل با افراد متفاوت سر و کار داریم، گاهی 
پیش می آید که مــورد بی احترامی  قرار می گیریم. 
در این مواقع، زود عصبانی می شــوم؛ اما دوست 
ندارم عصبانیت خود را به بیماران یا اطرافیان منتقل 

کنم، چه راهکاری برای این مشکل وجود دارد؟
پاســخ: همه  ما در تیررس رفتار ناشایست و 
ناراحت کننــده  دیگران قرار داریم و چه بســا 
گاهی دیگــران را با رفتار یا جمله ای رنجانده 
باشــیم که اگر این موضوع ناخواســته باشد 
قابل چشم پوشــی است؛ اما اگر از روی قصد 
و غرض باشــد، بررسی آن به واکاوی بسیاری 

نیاز دارد.
در شــغل شــریف شــما ممکن اســت 
برخوردها و تنش های ناخواســته  بسیاری به 

وجود  آید که باید نحوه  مقابله با آن را بدانید:
نخســت، در برخورد با کسی که شما را با 
رفتاری یا جمله ای می آزارد، از خود بپرســید 
آیا حق با من اســت یا خیر؟ بــرای درک این 
موضوع می توانید از نفر امینی کمک بگیرید 
و از او بخواهید در این باره به صورت عادالنه 
قضاوت کند تا شما نسبت به موقعیت خود آگاه 

شوید.
در مرحله  بعد که اهمیت بسیاری دارد، بهتر 

است خود را در موقعیت فرد قرار دهید تا او و 
رفتارش را بهتر درک کنید. بیماری که از درد 
یا اضطراب و... با شما بحث می کند، حالت 
عادی نداشته و همان طور که از اسم با مسمای 
پرستار مشخص است، باید او را درک کنید و 
به او دلداری دهید تا آن مرحله  سخت را پشت 

سر بگذارد. 
در مرحلــه  بعد الزم اســت اگر در فضای 
تنش قرار گرفتیــد، از هر گونــه گفت وگو و 
جنجــال بپرهیزیــد و محل را تــرک کرده، 
مقداری مایعات بنوشید و سعی کنید با گفتن 
ذکری که شما را آرام می کند، به خود آرامش 
دهید. افزون بر این، قوای بدنی خود را تقویت 
کنید. کار شــما با کم خوابــی و فعالیت های 
ناراحت کننده همراه است، پس برای رفع تأثیر 
منفی، از فرصت استراحت تان به خوبی بهره 
ببریــد و همچنین خود را با غذاهای طبیعی و 
میوه و مایعات تقویت کنید، چه بســا کمبود 
یک ماده  غذایی انســان را عصبی می کند. از 
ورزش و پیاده روی و مراقبه غافل نشــوید. در 
فرصت هایی کــه به دســت می آورید، حتمًا 
ورزش کنید و به جسم تان اجازه بدهید خود را 
بازسازی کند. همچنین، به یک کار هنری مورد 
عالقه تان بپردازید؛ چرا که این گونه فعالیت ها 
شما را پر انرژی و شاداب می کند. ارتباط خود 
را با خدا بیشتر کنید که خدای مهربان بندگان 

صبور را بسیار دوست دارد.

 نسبت به موقعیت خود آگاه شوید
   راه نرفته    

 دوستان ابدی
   خانه    

وزهای نامدارزندگی  ر

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

نفیسه محمدی
داستان نویس

موسوی مریم السادات 
مشاور خانواده

۱۶
شنبه

-روز دانشجو

آذر
۱۳۹8

۱۰ربیع الثانی ۱۴۴۱

۱۱
چهارشنبه

-میالد حضرت زینب )س( و روز پرستار

دی
۱۳۹8

۵ جمادی االول ۱۴۴۱

۲۶
شنبه

-میالد حضرت زهرا)س( و روز زن

بهمن
۱۳۹8

2۰ جمادی االلثانی ۱۴۴۱

۱8
یکشنبه
-میالد حضرت علی )ع( و روز مرد

اسفند
۱۳۹8

۱۳ رجب ۱۴۴۱

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

نگاهیبهفلسفهنامگذاریمناسبتهاوایامسال
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۱۳
فرهنگ

فضای مجازی
آگهیهایی
دورازنظارت!

سایت های آگهی اینترنتی، زمینه درج هر 
نوع آگهی را بــدون نظارت بر محتوای آن 
فراهم کرده اســت؛ اما همین فضای باز، 
حاال به مســیری برای گســترش فساد و 
سوءاســتفاده از دختران و زنان جوان هم 
تبدیل شــده اســت. افزایش بیکاری در 
جامعه سبب شده تا افراد جویای کار به هر 
دری بزنند تا شاید بتوانند کار جدیدی پیدا 
کنند. حتی عده زیادی شهر و خانه خود را 
رها می کنند و به امید کار به تهران می آیند؛ 
همین مسئله موجب شده است آگهی هایی 
بــا عنوان »اســکان رایگان« بــا تقاضای 
بیشتری مواجه شود. از سوی دیگر، همین 
افزایش تقاضا پای سوءاســتفاده کنندگان 
را هــم به این آگهی ها باز کرده اســت، تا 
جایی که عده ای از مردان آگهی هایی مثل 
»نظافتچی خانم« و »منشی شخصی« درج 
می کنند. این آگهی دهندگان هیچ حریمی 
برای آگهی خود در نظر نمی گیرند یا حتی 
برای پنهان کردن مقاصد شوم خود تالش 
نمی کنند. آگهی دهنــدگان در توضیحات 
آگهی گفته اند که از تماس تلفنی خودداری 
شود و افراد مشخصات شــان را به همراه 
عکس به چت خصوصی فرد ارسال کنند 
و در مواردی هم تأکید شده است که عکس 

خانوم ها بی حجاب باشد!
شیوع این پدیده از دو سال پیش تاکنون 
بــه یک معضل اجتماعــی و فرهنگی، به 
خصــوص در تهران و شــهرهای بزرگ، 
تبدیل شــده اســت و بیم آن مــی رود در 
آینده ای نزدیک به شــهرهای کوچک تر و 
محله های ســنتی تر هم کشیده شود. البته 
این پدیده اجتماعی از چند منظر قابل توجه 
اســت. ابتدا باید به موضوع ضد فرهنگی 
چنین آگهی هایی توجه کرد. آنچه بیشــتر 
از همه در این آگهی ها به چشم می خورد، 
موضــوع دور کــردن زنــان و دختــران 
 از هویــت و جایــگاه ایرانی و اســالمی 

خود است. 
رهبر معظم انقالب در تیرماه 1391 و 
در دیدار با شرکت کنندگان اجالس جهانی 
»زنان و بیداری اسالمی«، فرمودند: »پول، 
تبلیغات، اســلحه، فریبنده های گوناگون 
مادی، اســتفاده  از غرائز طبیعی جنســی 
انسان؛ همه  اینها را استخدام کرده اند برای 
اینکه زن مسلمان را از هویت اسالمی خود 

دور کنند.«
نکته بعدی هم از نظر حقوقی اســت. 
درج چنین آگهی هایی در فضای مجازی، 
تحریک و ترغیب به جرایم منافی عفت به 
حســاب می آید و مطابق با ماده 1۴ قانون 
جرایــم رایانه ای، از 91 روز تا یک ســال 
حبس، یا جزای نقــدی از ۵ میلیون ریال 
تا 2۰ میلیون ریال برای مرتکب به همراه 

خواهد داشت.
همچنین اگر کسی با دعوت از متقاضیان 
چنین آگهی هایی، به صورت خصوصی و 
خالف شــرع، مرتکب خلوت با دختران 
و زنان شــود، مشــمول ماده 63۷ بخش 
تعزیرات قانون مجازات اســالمی شده و 
تا ۷۴ ضربه شالق برای وی در پی خواهد 
داشــت.  در نهایت اینکه این سؤال جدی 
وجود دارد که چه کســی باید بر محتوای 
ایــن آگهی ها نظارت کند.  دادســتانی در 
راستای پیشــگیری از وقوع جرم و پلیس 
فتا بــه عنوان ضابط قضایی وظیفه دارند تا 
با این جرایم و قانون شکنی ها برخورد کنند. 
از ســوی دیگر، مردم هم موظفند ضمن 
آگاه ســازی دیگران، در صورت برخورد با 
چنین آگهی هایی، بی تفاوت نباشند و آنها را 

به مراجع قانونی گزارش کنند. 

کتاب »روح ســبز مــا! بهار ما! 
ســالم« شــامل ســروده های 
کودکانــه بــرای رهبــر معظم 
انقــالب به  تازگی بازســازی و 
این  کتاب  منتشر شده اســت. 
یکــی از عناویــن »کتاب های 
پروانه« واحد کودک و نوجوان 

انتشارات »به نشر« است.
»روح  کتاب  اشــعار  مجموعه 
ســبز ما! بهار ما! سالم« شامل 

ســروده هایی از حمید هنرجو، شــاهین رهنما، ســید سعید 
هاشمی، محمد عزیزی، افشین عالء و سیداحمد میرزاده است 
که با عناوینی، همچون آفتابــی دیگر، باغ عاطفه، او... از زبان 

فرزندان ایران خطاب به رهبر معظم انقالب سروده شده اند.

بهار ما سالم 
سرودههایکودکانهبرایرهبرانقالب

   کتاب    

ترم زمستانه مدرســه تخصصی رسانه 
در هشــت رشــته میزبان عالقه مندان 
به فرهنگ و هنر اســت. عــادل بزدوده 
»عروسک سازی«، علی اکبر قاضی نظام 
عبدالرضــا  »فیلمنامه نویســی«، 
امیراحمدی »گویندگی و اجرا«، مهین 
نویدی »گریم و چهره پردازی« و محمود 
منتظم صدیقی »آهنگ سازی کودک« را 
تدریس می کنند. همچنین کالس های 
»نور و تصویر«، »عکاسی« و »تدوین« 

به ترتیب با حضور استادانی چون ارسطو مداحی گیوی، علی نیک رفتار و حامد 
رضی برگزار خواهد شــد. زمان آغاز کالس های زمستانه مدرسه تخصصی 
رســانه از 1۵ دی ماه خواهد بود و عالقه مندان می توانند برای اطالعات بیشتر 

و نام نویسی با شماره تلفن »22888۷82« تماس بگیرند. 

عکاسی کالس 
فرهنگسرایرسانهبرگزارمیکند

   مدرسه    

مســتند »آمدیم نبودید!« داستانی از 
شهید »عالی« است که یک روز پیش 
از پیروزی انقالب به شهادت می رسد.
»محمدحسین خوش بیان« کارگردان 
این اثر می گوید دو سال پیش پیشنهاد 
تولید مستندی با تمرکز بر روی مسجد 
لیله القدر که از مســاجد محوری در 
انقالب بوده، به ما شد. در تحقیقات 
اولیه به اعالمیه ای دســت پیدا کردیم 
که مربوط به »شــهید عالی«، جوان 

18 ساله ای می شود که یک روز قبل از پیروزی انقالب اسالمی به شهادت 
رسیده و ما بر آن شــدیم بر اساس این وصیت نامه مستند را پیش ببریم. با 
تحقیق و پژوهش بسیار چهار سناریو تهیه کرده بودیم؛ ولی قصه به گونه ای 

به اتمام رسید که ما هیچ یک تصورش را هم نمی کردیم.

  مستند    
نبودید! آمدیم 

روایتیاززندگیشهیدعالی

 سفر کودکان به سرزمین های دور
نگاهیبهرسمقدیمیقصهگوییکهدرشرففراموشیاست!

»قصه گویی« در ایران پیشینه بســیار قدیمی دارد. 
در مقاله تحقیقی نوشته شــده است، در گذشته به 
قصه گویان »َقّصاص« هم می گفتند، آنها با صدای 
شیوا و رســای خود به صورت شفاهی داستانی را 
روایت کرده و به این ترتیب موجب سرگرمی مردم 

می شدند.
 در نقل های مختلف به پیشینه قصه گویی در ایران 
اشاره و بیان شده است: »در بسیاری از متون تاریخی 
و اجتماعی، اشــاره های گویایی به کاربرد قصه در 
میان مردم ایران شده است، از آن جمله گفته اند که 
در بیمارستان جندی شاپور، پرستاران برای مداوای 

بعضی از بیماران قصه می گفته اند.« 
قصه گویی اثرات روحی و روانی بسیاری به ویژه 
بر روی تربیت کودکان و نوجوانان دارد؛ اما شاید آن 
طور که باید و شــاید به این مهم توجه نشده است. 
مدتی قبل بود که جشــنواره قصه گویی در تهران به 
پایان رســید و خانواده های زیادی در این جشنواره 
شرکت کرده و از برنامه های متنوع آزاد آن، از جمله 
تماشای جشنواره عروسکی و قصه گویی های متنوع 

هنرمندان استفاده کردند.
قطعًا اکتفــا کردن بــه یک برنامــه قصه گویی 
نمی تواند این هنر را که نیاز بشــر به ویژه نوجوانان 

است،  برطرف کند؛
اما قصه گویی تا چه حد می تواند بر روی رشد و 

تربیت نسل کودک و نوجوان تأثیر بگذارد؟ 

یکی از قدیمی ترین گفته ها درباره قصه کودکان، 
ســخن افالطون در کتاب »جمهوریت« است که 
این چنین اهمیت قصه برای کودکان را بیان می کند: 
»بایــد پرســتاران و مــادران را وادار کنیم که فقط 
حکایت هایی را کــه پذیرفته ایم، برای کودکان نقل 
کنند و متوجه باشند پرورشی که روح اطفال به وسیله 
حکایات حاصل می کنند، به مراتب بیش از تربیتی 
اســت که جسم آنها به وسیله ورزش پیدا می کند.« 
قصه گویی در خانواده های ایرانی به یک رسم بسیار 
زیبا تبدیل شده بود، به گونه ای که بسیاری از قصه های 
موجود امــروزی در نتیجه روایت و نقل کردن آن از 
زبان مادربزرگ ها و پدربزرگ ها برای دیگر اعضای 
خانواده بوده است، در حقیقت می توان مادربزرگ ها 
را بهترین قصه گویان خانواده های ایرانی دانست. اما، 
امروزه به نظر می رسد این رسومات نسبت به گذشته 
کمرنگ شده است و کارشناسان معتقدند قصه گویی 
بهترین روش برای آموزِش موارد مدنظرمان است؛ 
زیرا کودکان و به خصوص نوجوانان بعد از ســنی، 
دیگر دوســت ندارند مورد امر و نهی قرار بگیرند؛ 
اما با بیان موارد آموزشی در قصه های مختص به هر 
ســن آرام آرام برخی رفتارها را یاد گرفته و با رغبت 
بیشــتری آنها را انجام می دهند. مــورد دیگری که 
می توان از آثار قصه گویی به آن اشاره کرد، کمک به 
رشد خالقیت است، شاید شنیده باشید که اگر کسی 
قصد نویسنده شدن یا حتی فیلمساز شدن را دارد، 
باید زیاد کتاب خوانده یا بسیار فیلم ببیند؛ زیرا کتاب 
و فیلم برای هر یک از این افــراد می تواند به منزله 
یک کالس باشد، این به دلیل آن است که با خواندن 
کتاب و فیلم زیاد دیدن خالقیت شکوفا شده و نسبت 
به گذشته آمادگی بیشتری برای بروز و ظهور ایده های 

نو خواهد داشت. اما به طور قطع برای همه به ویژه 
کودکان و نوجوانان قصه گویی در این مورد جایگاه 
ویژه ای دارد؛ زیرا در قصه گویی زبان بدِن قصه گو نیز 
حالت های مختلفی را به نمایش می گذارد و همین 
سبب می شود کودک و نوجوان بیشتر از خواندن یک 
کتاب، دقت کرده و همین دقت، موجب تفکِر بیشتر 
نیز خواهد شد. »مرضیه برومند« که از پیشکسوتان 
حــوزه تولید آثــار کــودک و نوجوان بــه ویژه در 
برنامه های تلویزیونی است، درباره تأثیری که قصه  
در دوران مدرســه بر روی او داشته، می گوید: »ما 

به لطف خانم هاشــمی، زنگ 
این  در  داشتیم، من  کتاب 
به سرزمین شان  کتاب ها، 
ســفر کــردم، دردهــا و 

رنج هــا را لمــس کردم و 
قصه پناهی شــد که حرف 

 بزنــم و آرمان هایــم را تصویر 
کنم.«

البته در قصه گویی نه تنها کیفیت قصه، 
بلکه شیوایی و رسایی قصه گو نیز مهم 

اســت. در واقع می توان قصه گویی 
را اصلی تریــن رســانه در تربیت 
فرزندان دانســت؛ اما متأســفانه 
این مهم به ویــژه در مدارس پایه 
گرفته  جــدی  چندان  دبســتان 

نشــده و تنها به تشویق کردن 
کودکان بــه خواندن کتاب 
اکتفا می شــود، در حالی 
که می توان از این ظرفیت 

حداکثر استفاده را برد.

البته نباید فراموش کرد که تشویق به کتابخوانی 
بیــش از توجه به قصه گویی اهمیت دارد؛ اما این به 
معنای آن نیست که این گونه این رسم و سنت زیبا ـ که 
به ویژه در شب های طوالنی زمستان فرزندان ایران 
زمین را سرگرم می کرد ـ به فراموشی سپرده شود. از 
طرفی باید به این موضوع دقت کنیم که قصه گویی 
خود بهترین روش تشویق کودکان و نوجوانان و حتی 

بزرگساالن برای مطالعه بیشتر است. 

نسیم اسدپور
دبیر سرویس فرهنگ

تاریخ به همراه وقایع آن در ذهن ها ماندگار می شود 
و هیــچ کــس و هیچ چیــزی نمی توانــد همچون 
تاریخ نگارانــی که در جریان وقایع قــرار گرفته اند، 
تاریخ را ثبت کند. انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
مهم ترین وقایع تاریخی معاصر کشورمان به حساب 
می آیند؛ به همین ســبب در سال های اخیر برخی از 
صاحب نظران تأکید داشته اند باید انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس را به بهترین شــکل در تاریخ ثبت کرد. 
به طــور حتم ادبیات یکی از بهترین راه ها برای ثبت 
وقایع تاریخی اســت، پس می توان بر قطار کلمات 
سوار شد و انقالب اســالمی و دفاع مقدس را برای 
آیندگان فرستاد؛ اما ثبت این وقایع در قالب تاریخ بر 

عهده چه کسانی است؟

همه صاحب نظران معتقدند افرادی که در جریان 
این اتفاقات قــرار گرفته اند، بهترین گزینه برای ثبت 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس هســتند تا در آینده 

شاهد تحریف تاریخ نباشیم. 
تحریف تاریخ نتیجه بی توجهــی به ثبت وقایع 
آن اســت، پس نباید از این امر غافل شــد؛ البته در 
ســال های پس از پیروزی انقالب اســالمی و دفاع 
مقــدس کم توجهی افراد به این مســائل را شــاهد 
بوده ایم؛ زیرا به نظر می رســد بیشــتر افرادی که به 
نوعی در وقایع ســهم داشته اند، نیازی نمی دیدند از 
نگاه خودشان تاریخ را روایت کنند و این کار خود را 
متواضعانه می دانستند؛ اما تواضع در این گونه موارد 
جایز نیســت و نتیجه مخربی خواهد داشت. شاید 
به همین سبب اســت که در سال های گذشته شاهد 
افزایش نوشتن کتاب هایی با موضوع خاطرات دفاع 
مقدس با تمرکز روی شــخصیت اشخاص هستیم. 

گاهی، این کتاب ها نتیجــه مصاحبه با راوی و پیاده 
کردن دقیق مطالب ذکر شده در این مصاحبه هاست. 
در این میان برخی از راویان تالش کرده اند دست به 
قلم شــوند و خاطرات خودشان را روایت کنند، این 
موضوع در برخــی مواقع نه در زمان فعلی، بلکه در 
همان زمان وقوع انقالب اسالمی و دفاع مقدس کلید 

خورده است.
اما امــروز به جــز ثبــت تاریــخ، پرداختن به 
موضوعات روز جامعه نیز اولویــت دارد و این کار 
باید به دست افرادی انجام شــود که دلسوز مردم و 
کشور هســتند؛ به همین سبب سرلشکر سیدیحیی 
رحیم صفوی، مشــاور رهبر معظم انقالب، در آیین 
پایانی چهاردهمین دوره از جشنواره انتخاب کتاب 
سال پاسداران اهل قلم که هفته گذشته برگزار شد، 
زبــان مردم بودن را مهم خوانــده و بیان کرد: »چند 
پیشــنهاد دارم؛ پیشنهاد اول اینکه قلم و بیان شما در 

جهت امیدافزایــی و حفظ انســجام درونی مردم، 
مســئوالن و تبعیت از پرچم دار عــزت ایران یعنی 
رهبر انقالب باشد. دوم اینکه گفتمان مقاومت را در 
مقابل سازش و تسلیم شدن در ساحت های مختلف 
علمی، فلسفی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبیین 
کنید. سوم اینکه تاریخ ایران را بخوانید و به گفتمان 
مقاومت بپردازید. چهارم اینکه جامعه مخاطب قلم 
خود را نسل دوم انقالب قرار دهید و در کتاب ها و یا 
مقاله های تان به سرطان نفوذی ها و فساد اقتصادی و 
تولید نارضایتی که تولید ناامنی می کند، بپردازید. در 

واقع زبان مردم خود باشید.«
بی شــک، این روزهــای پس از چهل ســالگی 
انقالب اسالمی نیز دورانی است که در آینده، تاریخ 
کشورمان را رقم خواهد زد؛ پس همان گونه که باید 
نسبت به دفاع مقدس و ثبت آن اهتمام ورزید، نسبت 
به مسائل روِز انقالب اسالمی نیز نباید بی تفاوت بود.

وِز انقالب وز  و  امر راه ماندگاری دیر
نگاهیبهنقشادبیاتدرترویجفرهنگوتاریخانقالباسالمی

   برداشت    

بهاره سحری
فعال فرهنگی

شاهرخ صالحی کرهرودی
روزنامه نگار و حقوقدان
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۱۴
نوآور

اگر زمانــی در فضــای حقیقی اعتبــار ظاهری 
شــخصیت ها به تعداد پامنبری هــا و حاضران در 
جلسه سخنرانی آنها بود، امروز به ظن عموم جامعه 
در فضــای مجازی اعتبار شــخصیت ها به تعداد 
دنبال کننده های آنهاســت و به تبع آن هر چه تعداد 
الیک ها و کامنت های پای مطالب شان بیشتر باشد، 
به اصطالح نفوذ کالم شان در جامعه بیشتر ارزیابی 

می شود.
البتــه این شــیوه ارزیابی نفــوذ و تأثیرگذاری 
شــخصیت های مجازی بــر جامعــه آنچنان که 
بایــد دقیق نیســت؛ زیــرا در ســال های اخیر با 
افزایش محبوبیت رسانه های اجتماعی، از جمله 
اینستاگرام، نرم افزارهای متعددی برای خرید الیک 
و دنبال کننده تقلبی ابداع شده است، به طوری که 
ارائه این خدمات خود به کســب و کار پردرآمدی 
بدل گشــته و با یک جست وجوی ســاده می توان 

هزاران وب ســایت فعال در این حــوزه را چه در 
داخل و چه در خارج پیدا کرد.

البته مشــکل اینجاست که بیشــتر الیک ها و 
دنبال کننده هایــی کــه این وب ســایت ها عرضه 
می کننــد جعلی بــوده و به صورت عمــده ایجاد 
شده اند؛ به همین دلیل شبکه هایی مانند اینستاگرام 
هر چند هفته یک بار تعداد زیادی از آنها را حذف 
می کنند؛ اما فعاالن این کسب و کار متقلبانه بیکار 
ننشســته و تدبیری جدید اندیشیده اند و با شیوه ای 
جدیدتر به اســم ایجاد »مرزعــه پرورش الیک و 
دنبال کننده« به کار خود ادامه می دهند؛ به این شکل 
که با راه اندازی صفحات جذاب و مخاطب پسند 
و انتشــار تصاویری مانند حیوانات بامزه، گل ها، 
کودکان، هنرمندان و... توجه مخاطبان را به خود 
جلب می کننــد و حتی با نوشــتن مطالبی مانند 
»اگر دوســتش داری الیک کن« تعــداد کاربران 
و الیک های صفحه خــود را باال می برند تا به این 
شکل ارزش صفحه را ارتقا داده و در موعد مناسب 
با حــذف آنهــا، آن صفحه را به شــخصیت ها و 
شرکت های نیازمند دیده شدن بفروشند. پس اگر 
دیدیــد صفحه تصاویر نــوزادان یکباره به صفحه 

معرفی یک پزشک یا مسئول تبدیل شده است، زیاد 
تعجب نکنید.

بد نیســت بدانید که قیمت ایــن صفحات به 
مراتب باالتر از صفحاتی با دنبال کنندگان جعلی 
است؛ زیرا تمام الیک ها و دنبال کنندگان آن حقیقی 

بوده و اینستاگرام آنها را حذف و تعدیل می کند.
برای نمونه، هر چه به زمان برگزاری انتخابات 
مجلس نزدیک می شویم، پرورش دهندگان »مزارع 
الیــک و دنبال کننده« بیشــتر تــالش می کنند تا 
صفحات گران قیمتی را برای کاندیداهای عالقه مند 
به دیده شــدن تدارک بینند و البتــه از این راه پول 

خوبی به جیب بزنند.
بیشــتر خریــداران این گونه صفحــات به این 
نکته دقت نمی کنند کــه دنبال کنندگان واقعی این 
صفحات می خواهند چیز دیگــری را جز رخ ماه 
آنها ببینند؛ به همین دلیل بالفاصله با اطالع یافتن از 

تغییر ماهیت این صفحات از آنها خارج می شوند.
حال هم هر چند اینســتاگرام سیاست حذف 
نمایش الیک هــا و بینندگان ویدئوهــا را به اجرا 
گذاشته اســت، اما به نظر نمی رسد جز با افزایش 
سواد رسانه ای بتوان مانع از سطحی نگری و توده ای 

بار آمدن افکار عمومی در شبکه های اجتماعی شد.
متأســفانه، توجه به تعداد الیک هــا در همان 
فرهنگی ریشه دارد که مالنصرالدین از آن با عنوان 
لباس پلوخــوری یاد می کند. افــکار عمومی،  به 
ویژه در فضــای مجازی، بیش از اینکه به محتوای 
هر مســئله توجه کنند، بیشتر به تعداد واکنش ها یا 
همان الیک ها و کامنت ها دقت می کنند و این گونه 
می شــود که مبتذل ترین محتویات در شبکه های 
اجتماعــی هــزاران بار دیــده می شــود، اما یک 

سخنرانی کوتاه و غنی مخاطب چندانی نمی یابد.
متأسفانه، در فضای مجازی مخاطب فاقد سواد 
رسانه ای از تعداد الیک ها و دنبال کننده ها سیگنالی 
دریافت می کند که براســاس آن فکر می کند یک 
لباس، کافی شاپ، رستوران، برند یا گروه موسیقی 
ارزش و محبوبیت زیادی نزد مردم دارد و به همین 
دلیل ناخودآگاه به دنباله روی از آنها ترغیب می شود، 
فارغ از اینکه در پشــت پــرده آن حجم انبوهی از 

الیک ها و دنبال کننده چه تفکری فرا گرفته است.
برای کسب اطالع بیشــتر درباره این نوع رفتار 
آدمی زاد هم بد نیست کتاب »روانشناسی توده ها« 

اثر گوستاو لوبون را تورقی بکنید.

درباره  ورشکسته ها  رضوی:  سیدمحمود 
شکست سناریوی پنجم دی، می نویسند 
پس چــرا نیروی انتظامــی در خیابان ها 
امنیتی،  نیروهای  بود؟ برانداز نامحترم، 
نظامی و انتظامی حافظ جان، مال، امنیت 
و ناموس تک تک شــهروندان این مرز و 
بوم هستند و آمده بودند تا آب در دل مردم 
و نوامیس آنها تکان نخورد، امنیت اتفاقی 

نیست.

سعید جلیلی: هیچ  تسهیالتی با اجرای 
دســتورات FATF به ایران نمی دهند. 
برخی مدام مطرح می کنند که »چرا به 
 FATFنمی پیوندیم تا تحریم ها از بین 
برود؟ ایران اکنون در حال اجرای برنامه 
۴1 بنــدی با FATF اســت؛ باید مردم 
بدانند که پــس از اجرای 39 بند توافق 
چه تســهیالتی برای مبادالت کشــور 
ایجاد شده اســت؟خود FATF اذعان 
دارد که برخی کشورهای اروپایی کمتر 
از نصف تعهدات خود را انجام داده اند؛ 
ما امروز بیــش از 9۵ درصد تعهدات 
خود را انجام داده ایم. نمی شود اقدامات 
ایران مشــخص، دقیق و سروقت انجام 
شــود؛ اما طرف مقابل نسیه هم عمل 

نکند!

محمد ایمانی: رسانه بی طرف و بی غرض 
و مرض، وقتی از چند روز قبل، پیش خبر 
می رود که مثاًل پنجم دی قرار اســت در 
ایران جنبش خیابانی به راه بیفتد، در روز 
ادعایی، یا خبر را می زند یا اذعان می کند 
که خالف واقع گفته اســت. در غیر این 
صورت، آبرویش را به حراج گذاشته، البته 
اگر آبرو داشته باشد. رسانه هایی که آرزو 
و عقده ســهامداران سعودی، آمریکایی، 
انگلیســی یا صهیونیست خود را به پیش 
خبر تبدیل می کنند؛ امــا در روز موعود 
اللمانی می گیرند انگار نه انگار که چند 
روز جنجــال کرده اند، بی تردید مخاطب 
خاص خود را فاقد شعور و حافظه فرض 

می کنند.

مسیریابیدرترافیک!
تحریم های خارجی و اعمال محدودیت های 
داخلی بر روی برخی نرم افزارهای مسیریاب 
دست به دست هم دادند تا نیاز به داشتن یک 
مسیریاب بومی در میان ایرانیان شکل بگیرد. 
بدون شک بهترین، کامل ترین و نزدیک ترین 
تجربه به مسیریاب های خارجی مربوط به 
اپلیکیشن »نشان« بود؛ محصولی که زودتر 
از رقبا به یک میلیون نصب فعال در کافه بازار 
رســید و جزء بهترین مسیریاب های ایرانی 
است و به صورت مرتب به روزرسانی های 

جدید دریافت می کند.
مسیریاب »نشان« در بیشتر شهرها پایگاه 
داده بهتر و به روزتری از مکان های عمومی 
دارد و برخالف مســیریاب waze حین 
مسیریابی هم آنها را به نمایش در می آورد.

نکته گرام

مردم ساعت های طوالنی از تلفن همراه استفاده 
می کنند، بی توجه به این نکته که این وسیله چه 
آسیب های جبران ناپذیری بر سالمتی انسان ها 

دارد.
تلفن هــای همــراه دیگر فقط بــرای برقراری 
ارتباط صوتی با دیگران اســتفاده نمی شــوند 
و از ایــن ابزارهای الکترونیکی بیشــتر برای 
حضــور در شــبکه های مجــازی، بازی های 
آنالیــن و غیرآنالین، دیدن فیلم و... اســتفاده 
می شود. اما چرا تلفن همراه برای انسان مضر 
است؟ ســلول های بدن انسان در گستره 1۰ تا 
1۰۰۰ هرتز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، 
بیشتر موبایل ها نیز در گســتره 2۷۰ تا 18۰۰ 
هرتز ارتباط برقرار می کنند. می بینید که گستره 
امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه با سیستم 
ارتباط بین سلولی انسان هم پوشانی دارد و این 
مسئله سبب ایجاد اختالالت جبران ناپذیری، 

مانند ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن می شود. 
همچنین ثابت شده است این امواج تأثیر بدی 
در باروری مردان دارد. دانشمندان سراسر جهان 
تحقیقات بســیاری را درباره ارتباط سرطان و 
استفاده از موبایل انجام داده اند که نشان می دهد 
اســتفاده پی درپی از تلفن همراه سبب ابتال به 
سرطان می شــود، عالوه بر آن احتمال ابتال به 
بیماری های آلزایمر و پارکینسون را هم افزایش 
می دهد. حتی تحقیقات جدید نشــان داده اند 
اگر شــخصی دو دقیقه با موبایل  صحبت کند، 
ســاختار آنزیمی بزاق دهانش بــه طور کامل 
تغییــر می کند. عالوه بر ایــن، برخی تأثیرات 
منفی بر خون و ادرار دارد. محققان آمریکایی 
هشدار داده اند چه بسا اســتفاده مادران باردار 
از تلفــن همراه، در آینده نوزادان آنها را با خطر 
مشــکالت رفتاری روبه رو کند. این محققان 
دریافتند قرار گرفتن در معرض تشعشعات تلفن 
همراه در دوران بارداری، بر رشد مغزی نوزاد 
تأثیر می گذارد و چه بسا موجب بروز مشکالت 
رفتاری، از جمله بیش فعالی، نگرانی و ضعف 

حافظه در آنها شود.

 امواج آسیب زا
   پژواک    

تمام دانش آموزان و دانشــجویان جهان سابقه 
جزوه نویســی دارند، اما حتمًا قبــول دارید که 
هر جزوه ای جزوه نمی شــود؛ زیرا هر کســی 
برداشت های خود از تدریس استاد را مکتوب 
می کند و اغلب تمام آن چیزی هایی را که باید 
نمی نویســند که این مسئله موجب فقدان تهیه 
یک جزوه جامع و مناســب از تدریس استادان 
می شود؛ به همین دلیل هم در ایام امتحان جزوه 
بعضی از دانش آموزان و دانشــجویان مشتریان 

زیادی دارد.
خوشبختانه نوآفرین یا همان استارت 
آپ »جــزوه ننویــس« مجموعه ای از 
جزوه هــای درســی را در حوزه هــای 
مختلف علمی جمع آوری کرده است 
و شما به راحتی می توانید از بین صدها 
جزوه منتشرشده بهترین گزینه مورد نیاز 

خود را تهیه و استفاده کنید.

بنیانگذار جزوه ننویــس درباره ایده پردازی 
موفق معتقد است، ایده ها یک شبه به ذهن انسان 
خطور نمی کند؛ زیــرا از نظر او »ایده  فرایندی 
از مجموعه کارها و تجربه هایی اســت که فرد 
در زندگی گذرانده اســت. در همین راستا من 
نیز به سبب عالقه ای که به آموزش و همچنین 
اپلیکیشن ها داشــتم، جزوه ننویس را در قالب 

یک ایده به اجرا درآوردم.«
اکنون 3۰ درس مختلف در قالب اپلیکیشن 
در جزوه ننویس وجود دارد که اســتادان معتبر 
دانشــگاهی محتوای ایــن درس هــا را تأیید 
کرده اند.تمرکز جزوه ننویس ایجاد زیرساخت 
مناسب برای عرضه این اپلیکیشن های درسی 
است. همچنین در این اپلیکیشن 
در کنار محتــوا امکانات دیگری 
که ممکن اســت یک فــرد برای 
درس خواندن به آن نیاز پیدا کند، 
مانند نشان گذار، ماشین  حساب، 
دفترچه یادداشــت و... قرار داده 

شده است.

وه ننویس!  جز
   استارت آپ    

احمد محمدی
خبرنگار

خروج رسمی آمریکا از توافق پاریس موجی از 
واکنش ها علیه سیاست های ضد محیط زیستی 
دولت آمریکا بــه راه افتاد، آن هم در حالی که 
ترامــپ خروج از این توافــق را به نفع اقتصاد 
کشورش می داند و نتایج الزامات این توافق را 
کاهش ســطح تولید آمریکا و افزایش بیکاری 
در این کشــور معرفی می کند. در جریان این 
هیاهوی ضد ترامپی در شبکه های اجتماعی، 
مؤسســه مالی معروف »مورگان اســتنلی« با 
انتشــار یک گزارش اعالم کرده است، جهان 
برای رسیدن به اهداف اقلیمی مندرج در توافق 
پاریس به ســرمایه  گذاری ۵۰ تریلیون دالری 
نیاز دارد. این مؤسسه یک شرکت بانک  داری 
و خدمات ســرمایه  گذاری چندملیتی است.  
دلیل اصلی شهرت این شــرکت تحلیل ها و 
ارزیابی هــای اقتصادی آن اســت که موجب 
شده است مورگان استنلی در بین 1۰۰ شرکت 
پردرآمد آمریــکا قرار گیــرد. در گزارش این 

مؤسســه تأکید شده اســت، برای دستیابی به 
نرخ انتشــار کربن صفر باید سالیانه از انتشار 
مقداری معادل ۵/۵3 میلیارد تن دی  اکســید 
کربن جلوگیری شود که این به معنای تحمیل 
کنترل های شدید بر صنایع تولیدی کشورهای 
صنعتی جهان اســت و به همین دلیل ترامپ 
عالقه ای به این توافق ندارد. البته این مؤسســه 
تأکید دارد، رســیدن به این هدف به اســتفاده 
مؤثر پنج فناوری کلیدی شــامل انرژی  های  
تجدیدپذیر، خودروهای الکتریکی، هیدروژن، 
جذب و ذخیره  سازی کربن و در نهایت سوخت 

زیستی نیازمند است.

ینه نجات زمین!  هز
   مجازستان    

اسماعیل شعبانی
پژوهشگر

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

امروزه کنترل اســتفاده کودکان از تلفن همراه  فناوری اطالعات
و وســیله های ارتباطی هوشــمند دیگر تقریبًا 
ناممکن شــده اســت. والدیــن در مواجهه با 
درخواســت کودکان یا به راحتی آن وسیله را 
در اختیار کودک قرار می دهند یا کاماًل استفاده 
کودک شان را از تبلت، تلفن همراه و... ممنوع 
کرده اند. افزون بر ضررهایــی که امواج تلفن 
همراه برای کودکان دارد، محیط شــبکه های 
اجتماعی و خدمات فضــای مجازی همواره 
محتویاتی دارد که مناسب سن کودکان نیست، 
بــه همین دلیل چند وقتی اســت ســازندگان 
تلفن همراه و فروشگاه های نرم افزاری ایده ایجاد 

بستری مناسب برای کودکان را دنبال می کنند.
یکی از کارهایی که به تازگی شــروع شده، 
حالت کودک در فروشــگاه نرم افزاری »بازار« 
اســت. فروشــگاهی که تقریبًا همه ایرانیان از 
آن بــرای دانلود برنامه هــای تلفن همراه خود 
اســتفاده می کنند. با فعال کردن حالت کودک 

در فروشگاه کافه بازار محتواهای این برنامه بر 
اســاس رده سنی کودکان )تا 1۰ سال( پاالیش 
شده و برنامه ها، بازی ها و ویدئوهای مناسب، 
تا حد ممکــن در معرض دید و اســتفاده  آنها 
قرار می گیرد. برای فعال سازی حالت کودک، 
کافی اســت روی گوشی خود در پایین صفحه 
اصلی برنامه بازار، به بخش »بازار من« بروید 
و با پیمایش به سمت پایین صفحه دکمه »بازار 
کودک« را روشن کنید. پس از فعال کردن این 
دکمه تاریخ تولد کودک شــما پرسیده می شود 
تا محتوای مورد نظر بر این اســاس تنظیم و به 
نمایش درآید. برای غیر فعال کردن بازار کودک 
هم کافی است تا دقیقًا همین کار را انجام داده 
و دکمه حالت کــودک را خاموش کنید. برای 
جلوگیری از غیر فعال کردن این حالت توسط 
کودک شما، تاریخ تولد او به عنوان قفل در نظر 
گرفته شده اســت؛ اگرچه به نظر می رسد این 
قفل با توجه به کــودکان این روزها چندان هم 
قوی نیست! اما می توانید تاریخ تولدی متفاوت 
از تاریخ اصلی تولد کودکان انتخاب کنید تا به 

راحتی این حالت غیر فعال نشود.

کودک! قفل 
   ترفندستان    

نوید کمالی
کارشناس رسانه

وغین! انتخابات و الیک های در

امیرعباس صالحی
خبرنگار
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دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: 
»به عنوان یک پاســدار قدیمی می گویم آنهایی که 
حرف مقام معظم رهبری را اطاعت کردند، عاقبت 
به خیر شــدند و آنهایی که از حرف رهبری اطاعت 

نکردند، عاقبت به خیر نشدند.«
به گزارش خبرنگار صبح صادق سردار سرلشکر 
سیدیحیی صفوی، دســتیار و مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا، در آیین چهاردهمین انتخاب کتاب 
سال پاســداران اهل قلم که در سالن همایش های 
حســینیه فاطمه الزهرا)س( پادگان ولی عصر)عج( 
برگزار شــد، طی ســخنانی اظهار داشــت: »رمز 
پایــداری ملت مــا و هویت ملی و اســالمی ما و 
همچنین رمز شکوفایی تمدن ایران اسالمی، فرهنگ 

نوشتن است.«
مشــاور عالی فرمانده معظم کل قــوا ادامه داد: 
»شما پاســداران زمانی برای دفاع از اسالم و ایران 
لباس رزم پوشیدید و امروز هم در جبهه جنگ نرم 
و جهاد علمی حضور دارید. لذا ما به وجود شــما 
افتخار می کنیم که در صراط مستقیم الهی ایستاده اید 

و از اسالم و ایران و جبهه مقاومت دفاع می کنید.«
دکتر صفوی تصریح کرد: »پاســداران اهل قلم 
طی چهل سال گذشته برای دفاع از انقالب اسالمی 
از ایثار جان خود دریغ نکردند و هم اکنون هم برای 
صیانت فرهنگ ملی و آرمان های انقالب دست به 
قلم آورده اند و با فتنه گران داخلی و خارجی مقابله 
می کنند.« وی تأکید کرد: »هم اکنون در فضای آلوده 
شبکه های مجازی، صیانت از هویت ملی و دینی ما 

در گرو قلم فرسایی شماست. صیانت از جغرافیای 
ذهنی ما در گرو اندیشه های شما نویسندگان انقالبی 

است.«
مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا خطاب به 
پاســداران اهل قلم گفت: »گفتمان مقاومت را در 
مقابل گفتمان تســلیم شدن تبیین کنید و در جهت 
امیدافزایی و حفظ انســجام بین مردم و مســئوالن 
تالش کنید. گفتمان مقاومت را هم از دیدگاه فلسفی 
و هم از دیدگاه علمی و در شئون مختلف تبیین کنید. 
در کتاب های خود به ســرطان نفوذی ها و  مفسدان 

اقتصادی که موجب نارضایتی می شود بپردازید.«
سرلشکر صفوی با اشــاره به عدم توجه برخی 
مســئوالن به اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: »از 
شما نویســندگان می خواهم دلسوزانه نقاط قوت و 

ضعف جامعه را سوژه یابی کرده و تبیین کنید.«

BBپشت پرده فتنه های جدید را بیان کنید
سردار حســین نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم در این جشنواره 
طی ســخنانی اظهار داشت: »امروز پیروان مکتب 
کربال و منادیان گمنام این مکتب در برابر اســتکبار 
و لشــکر کفر، برای حفظ اســالم یک بــار دیگر 
ایســتاده اند.« وی افزود: »دنیا شاهد بود که چگونه 
رهبری الهی حضــرت امام، نظام ستم شــاهی را 
ســرنگون کرد و خلف صالح ایشان، رهبر معظم 
انقالب، نیز به تسلط آمریکا و متحدان عبری و عربی 

او در منطقه پایان داد.«
معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه با بیان اینکه 
شهدای ما در سراسر کشور و محور مقاومت، کاری 
حسینی کردند، خطاب به نویسندگان گفت: »امروز 

نوبت شماست که با قلم های شیوا و زیبای تان کاری 
زینبی کنید، وگرنه زیر محاصره تبلیغاتی و ســیطره 
رســانه های غربی این حماسه ها مخدوش خواهد 

شد.«
ســردار نجات با تأکید بر اینکه قلم ها باید عمق 
فتنه ۷8، 88، 96 و 98 را تشریح و جامعه را نسبت 
به ابعاد آن آگاه کند، بیان کرد: »درود بر قلم هایی که 
پشــت پرده فتنه 98 را می شکافند و منطق هدایت 
و تصمیم شجاعانه مقام معظم رهبری را که باعث 
فیصله دادن به این غائله شد را می شکافند.« وی در 
پایان بر لزوم روشنگری نسبت به خیانت های رژیم 
اشغالگر قدس و عربستان سعودی در فلسطین و یمن 

و جنایات آنها تأکید کرد.

BBلزوم برگزاری جلسات نقد آثار
ســردار محمدعلی آســودی، دبیــر چهاردهمین 
جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم، نیز 
در توضیحاتی پیرامون این دوره از جشنواره گفت: 
»یکی از اقدامات اساســی کانون علمی و فرهنگی 

پاســداران اهل قلم، توجه به افزایش محتوا و پیام 
های اثربخش در تألیفات بوده و ما پا را از برگزاری 
یک جشنواره صرف فراتر نهاده و در موضوع کیفیت 
و اثربخشی آثار هم در قالب این کانون فعالیت هایی 
را انجــام داده ایم که بخشــی از این اثــرات را آثار 

داوری شده امسال می بینید.«
وی لزوم برگزاری جلسات داوری و نقد کتاب را 
یادآور شد و افزود: »در این کانون قرار است تا ماهانه 
یکی از آثار پاسداران اهل قلم طی جلساتی نقد شود 

تا کیفیت آثار تولیدی بعدی افزایش پیدا کند.«
 آســودی با اشــاره به اینکــه دوره چهاردهم با 
فراخوان در 1۴ رشــته از اســفند ماه سال 9۷ کلید 
خورد و تا 1۵ شــهریور ماه آثار دریافت و در ســه 
مرحله پاالیش و داوری شــد، افزود: »در این دوره 
38 اثر تجلیل شــد که در برخی رشــته ها به سبب 
عدم کسب امتیاز مشخص شــده، نفرات اول، دوم 
نداشــتیم، اما هیئت داوران عالوه بر این سه سطح 
آثاری را هم شایســته تقدیر دانســت که از آنها هم 

تجلیل شد.«

پاسدار

حسن ابراهیمی
خبرنگار

یادداشت
درتعقیبعلمودانش

هفته پژوهش در سپاه سپری شد، هفته ای 
پر از افتتاح همایش و نمایشگاه با موضوع 
کانونــی صیانــت از انقالب اســالمی. 
روزگاری، در گام اول انقالب اسالمی در 
کشاکش درگیری نیروهای اطالعات سپاه 
با گروهک ها و ســازمان های تروریستی 
داخل کشــور و در کشــاکش نبــرد در 
جبهه های غرب کشور، نخبگانی در این 
مجموعه بودند که از مسئله علم و دانش 
غافل نماندند. دانشگاه های سپاه در همین 
زمان تأسیس شد. تا پایان گام اول انقالب 
این دانشگاه ها توسعه کمی، سپس توسعه 
کیفــی پیدا کردند. اما انقالب اســالمی 
بلندترین هدف ممکن را در قله های بشری 
دارد و گام دوم انقالب طراحی شــد تا در 
حد امکان به این هدف نزدیک شود. مبدأ 
اما دانشگاه است. سپاه در گام دوم انقالب 
بایــد در تراِز این اندیشــه عمیق و آرمان 
عظیم پیشــتاز و پیشــران دانشگاه باشد. 
دانشگاه های سپاه اگرچه باید پاسخگوی 
مأموریت دفاعی و امنیتی سپاه باشند، اما 
حوزه مأموریت ســپاه چیزی فراتر از این 
است. با فرض هشــت عرصه مأموریتی 
که حکیم انقــالب و فرمانده کل قوا بیان 
کردند، دانشگاه های سپاه پشتیبانی علمی، 
پژوهشی و دانشــی سپاه را در این هشت 

عرصه برعهده دارند.
از  پشــتیبانی  در  دانشــگاه ها  ایــن 
عرصه هــای  در  ســپاه  مأموریت هــای 
مدیریتــی، محرومیت زدایی، جغرافیای 
مقاومــت، دفــاع، امنیــت و... وظایف 
ســنگینی دارند. نکته مهم این است که 
اینها همه نه »مأموریت سپاه برای سپاه« 
بلکه »مأموریت های سپاه برای انقالب« 
است. چشــم انداز بلند انقالب اسالمی 
موجب می شــود، ســپاه وظایفی بسیار 
جدی پیدا کند و در این حوزه، دانشــگاه 
یکی از ســنگین ترین وظایــف را در این 
مجموعه پیدا می کند. امروز حرکت سپاه 
در مســیر انقالب اســالمی، حرکتی در 
مسیر علم، دانش و فناوری های روز دنیا و 
حتی دانش هایی است که پیش از این شاید 

وجود نداشته اند.
حرکــت دانشــگاه ها و مراکــز علمی و 
پژوهشــی ســپاه اگر امروز در مرز دانش 
و فناوری های روز در حال انجام اســت، 
در ســال های ابتدایــی گام دوم انقالب، 
دانش های  ایجــاد  انقالب  هدف گذاری 
جدیــد و رســیدن به قلــه بســیاری از 
دانش هــای روز دنیاســت. برتــری در 
حوزه های علمی اســت کــه از انقالب 
اسالمی یک قطب نوظهور قدرت جهانی 
در سطح برتر از سایر قدرت های جهانی 
پدید مــی آورد؛ بنابرایــن هرآنچه امروز 
بــرای ارتقای دانشــگاه های ســپاه، چه 
در حوزه هــای نظامــی و دفاعی و چه در 
حوزه های علوم پزشکی، فنی و مهندسی 
و علوم انســانی و حتی علوم شــناختی 
هزینه شود، برای انتهای گام دوم محصول 
بهتــری برداشــت خواهد شــد. امروز ـ 
بحمدالله ـ در دانشــگاه های سپاه هم در 
سطح دانشگاه های امام حسین)ع( و هم 
در ســطح دانشــگاه های علوم پزشکی، 
علوم انســانی و سایر مراکز علمی شاهد 
حرکت شتابنده انقالبی هستیم، تجهیزی 
که مقدمه ای برای برتری و الگو شدن این 
مراکز در آینده نزدیک اســت و ان شاءالّله 
به ســمتی می رویم که این آرمــان را که 
»هرکس کــه بخواهد علــم روز دنیا را 
بیاموزد، باید زبان فارســی را بلد باشد«، 

محقق خواهیم ساخت.

سردارصفویدرچهاردهمینجشنواره
انتخابکتابسالسپاهعنوانکرد

پاسداران اهل قلم 
را  مقاومت   گفتمان 

کنند علیرضا جاللیانتبیین 
کارشناس دفاعی

معاونت نیروی انســانی نمایندگی ولی فقیه در ســپاه با رده ها 
بوســیله ارتباط تصویری با موضوع سامانه کرامت و مباحث 

تخصصی این معاونت برگزار شد.
به گزارش صبح صادق، معاونت نیروی انسانی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه با هدف کاهش هزینه های سفر،  جلسه اجرایی 
این معاونت به صورت ارتباطات تصویری همزمان با رده های 
تابعه برگزار شــد. در این جلسه بیان موضوعات تخصصی از 
زبان »ســرهنگ نقی زاده« جانشــین معاونت نیروی انسانی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه طرح و موضوعات تخصصی از 
سوی مســئوالن ادارات معاونت نیروی انسانی و نیز پرسش و 

پاسخ مسئوالن رده های تابعه انجام شد.

ارتباط تصویری رده های
نیروی انسانی نمایندگی

اولین دوره عرضی تخصصی همیاران کتاب در سپاه با حضور 
3۰ نفر از مروجان کتاب در رده های ســپاه از 3۰ آذر تا ۴ دی 

1398 در دانشکده فرهنگ و ارتباطات سپاه برگزار شد.
به گزارش صبح صادق، معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه 
این دوره را با هدف شناســایی، توانمندســازی، ساماندهی و 
به کارگیری شــبکه مروجان کتاب برای ترویج چهره به چهره 
کتاب، تربیت کارشناســان خبره در حــوزه کتاب برای ترویج 
فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخوانی برگزار شده است. آشنایی با 
نویسندگان، آشنایی با مکاتب مختلف حوزه کتاب، رو ش های 
مطالعه صحیح، تندخوانی و آشنایی با روش های ترویج و تبلیغ 

کتاب، از جمله برنامه های این دوره بوده است.

 دوره تخصصی
 همیاران کتاب

سرلشکر محسن رضایی با بیان اینکه مشکالت زیادی در زمینه 
علم و  پژوهش داریم، گفت:  »شکوفایی کشور در گرو پیشرفت 

علمی است.«
به گزارش صبح صادق، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در مراســم گرامیداشــت هفته پژوهش - که در دانشگاه 
جامع امام حسین)ع( برگزار شــد - اظهار داشت: »دانشگاه 
امام حســین)ع( از دل جنگ و دانشگاه جنگ از دانشگاه سپاه 
و انقالب اســالمی هم از دل حوزه علمیه بیرون آمده است؛ به 
همین جهت و به دلیل اینکه اســالم بر پایه دانش و قلم است، 
 دانشــگاه برای ســپاه مهم بوده و از اهمیت خاصی برخوردار

 است.«

 شکوفایی کشور
و پیشرفت علمی  در گر

۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

۰۹۰2۰۰۰۹۵۵8/ مدتی اســت پروژه مسکن باقری 
تهران تمام و تحویل داده شده است؛ ولی پس از چند 
سال هنوز برای خانه ها سند صادر نشده است؛ لطفًا 

علت را جویا شوید.
۰۹۰2۰۰۰۳۴6۱/ چــرا مزایای منطقه جنگی برای 

خوزستان فعال نمی شود؟
۰۹۱2۰۰۰۴۹26/ چرا صندوق شــفا در واریز وجوه 

هزینه شده  بیماران صعب العالج تأخیر دارد؟
۰۹۱۳۰۰۰6۵۳۰/ بهتر اســت پیامک فروشگاه اتکا 
راه اندازی شود تا اعتبار کارت حکمت مشخص شود.

۰۹۱۴۰۰۰7۴۰7/ در صــورت ممکــن اصالحات 
حقوق بازنشســتگان ســال 13۷۴ را به مســئوالن 

اطالع رسانی فرمایید.
اتکا  پیگیر گران فروشــی  لطفــًا    /۰۹۱۴۰۰۰2۵86

باشید؛ زیرا وسایل را خیلی گران می فروشند.
۰۹۱۵۰۰۰۵72۵/ چرا سود سهام بانک انصار واریز 

نمی شود؟ اگر قسط بانک انصار یک روز دیر شود، نه 
تنها سودش را می گیرند؛ بلکه پیاپی به ضامن ها پیامک 

می زنند.
۰۹۱7۰۰۰8۹77/ با توجه به اینکه رهبر فرزانه انقالب 
شعار امسال را سال »رونق تولید« نامگذاری کرده اند، 

چرا باید کاالهای اساسی از خارج وارد شود؟
۰۹۱8۰۰۰۴۵6۳/ چــرا به کســانی که معلول حین 
خدمت هســتند، هیچ گونه وام یا تســهیالتی تعلق 

نمی گیرد؟
۰۹۱8۰۰۰۴۵6۳/ ســقف مــدت خدمــت بــرای 
بســیجیان کد 89 کــه در مناطــق عملیاتی خدمت 

می کنند، چند سال است؟
۰۹۱8۰۰۰2۴۹۰/ آیــا کارمندان فنــی امکان تغییر 

عضویت به نظامی شدن را دارند؟
۰۹۱8۰۰۰۰۹72/ چــرا فوق العــاده مناطق جنگی 

کرمانشاه پرداخت نمی شود؟
۰۹۱8۰۰۰7۴۱۵/ مشــکل مســکن را دربــاره وام 

حکمت و پروژه های جدید حل کنید.
۰۹۳۵۰۰۰۹۴62/ پیشنهاد می شــود برای کمک به 
کارکنان ســپاه شب عید اقســاط از حقوق شان کسر 

نشود/ اسدی از تهران
۰۹۳7۰۰۰۰۹7۴/ نیروی انسانی سپاه در ابالغیه ای به 
استان ها و همه رده ها مأموریت داد تا آخر سال 139۷ 
وضعیت بسیجیان کد 88 و 9۰ تعیین تکلیف شود، 
حال که به سال 99 نزدیک می شویم هنوز هیچ خبری 
نیست. )بســیاری دوره عمومی سه ماهه و رسته ای را 

گذراندند و می توان گواهی تطبیق آموزش صادر کرد 
تا نیاز به دوره نداشــته باشــند و هزینه اضافی به سپاه 

تحمیل نشود.(
۰۹۳7۰۰۰76۵۵/ چرا ما بســیجیان طرح امنیت 11 
ماه ســال حقوق کارگری می گیرند؛ اما موقع عیدی 

آخر سال عیدی کارمندی؟
توضیحات: پیامک های ارسالی مربوط به مشکالت 
ایثارگــران گرامی به دفتر ســردار صفری، مشــاور 
ایثارگران فرمانده کل ســپاه ارســال شد. همچنین 
پیامک های مربوط به فروشــگاه های اتکا به مسئول 
روابط عمومی این ســازمان تحویل داده شــد. طی 
هماهنگی های صورت گرفته نیز پیامک های حوزه 
خدمات درمانی به »ســاخد« ارســال خواهد شد. 
پیامک هــای حاوی ســؤاالت عمومــی مربوط به 
معاونت نیروی انســانی نیز به این معاونت ارســال 

خواهد شد.

سامانه پیامکی حکمت کارت فعال شود
   روی خط    

عکس: حامد گودرزی



پیشنهاد هفته
مطالعهباچشمانبسته

بســیاری از مــردم به مطالعــه کتاب 
عالقه مند هستند؛ اما فرصت کافی برای 
خواندن کتاب ندارند. در این وضعیت 
بهتریــن گزینه، اســتفاده از کتاب های 
»گویاست. کتاب های گویا در کشور ما 
پیشتر برای افراد روشندل تهیه می شد؛ 
اما کم کم استقبال از این کتاب ها جنبه 
عمومی پیدا کرد و امــروزه کتاب های 
گویای زیادی به شکل رایگان در فضای 
مجازی در دسترس است. با وجود این، 
مهم ترین مشکل بسیاری از کتاب های 
گویا، تولید غیرحرفه ای آنهاســت؛ در 
این وضعیت »پایگاه جامع کتاب گویا 
ایران صدا« که بزرگ ترین آرشیو کتاب 
گویای فارسی جهان است. برای استفاده 
از امکانــات فوق می توانیــد به پایگاه 
 جامع کتاب گویا ایران صدا به نشــانی

»book.iranseda.ir« مراجعه کنید.

قبیله عشق
مجروحسربلند

تازه از جبهه برگشته بود، به سختی نفس 
می کشید و کم حرف می زد. با کمی دقت 
متوجه شدم سینه اش ترکش خورده است. 
با اصرار زخمــش را دیدم، خیلی عمیق 
بود. با توجه به وســعت جراحت متوجه 

شدم، بخیه ها کج و معوج است.
 با تعجب ســؤال کردم: درست است 
که منطقه جنگی اســت، ولــی بخیه را 
کدام دکتر زده که اینطور است؟ در حالی 
که روی زخم را می بســت با تبسم گفت: 
غیبت دکتــر را نکن. اینجا را خودم بخیه 
کردم. با توجه به نیاز شدید جبهه به رزمنده 
در آن موقعیت عملیاتی اصاًل به اورژانس 
مراجعه نکردم چه برســد به بیمارستان و 

دکتر. 
 به نقل از خواهر شهید
 قربانعلی حشمت

»قربانعلــی حشــمت« در اول تیــر ماه 
ســال 1339 در »قهدریجان« شهرستان 
»فالورجان« اصفهان به دنیا آمد. از دوران 
نوجوانی کار کردن را شروع کرد. او کارش 
را به بهترین شکل ممکن انجام می داد و 
پشتکار زیادی داشت به طوری که در سال 
13۵8، در طــول چند مــاه نماکاری 2۰ 

ساختمان را تمام کرد.
 با شــروع جنگ تحمیلی، کار را رها 
کرد و به آموزش نیروهای مردمی مشغول 
شــد. او یکی از نیروهای با شهامت سپاه 
بود و قــدرت تصمیم گیری خیلی خوبی 

داشت.
 همین امر ســبب شــد که بــه عنوان 
فرمانده گردان معرفی شود. او در عملیات 
بیت المقدس به فرماندهی گردان حضرت 
رســول)ص( از لشــکر 8 نجف اشرف 

منصوب شد.
 ســرانجام، او در روز دهم اردیبهشت 
ماه 1361 در حالی که با آرپی جی به شکار 
تانک دشمن می رفت، هدف گلوله تانک 
دشــمن قرار گرفت و به فیض شــهادت 

رسید.

حسن ختام
عشقتفسیریادتوست

در گذار عمر و گذر از منزل های 
زندگــی، رنگ هــا، طرح ها و 
حادثه ها، این یاد شماســت که همچون 
تندبادی سرگشته و حیران در دل کویری و 
اندیشــه برهوتی من، می وزد و می نالد و 
می جوید و فریاد می کشــد تا شــاید این 
دردهــا و نیازهــای ناشــناس و پوچ که 
سال هاست در دلم روییده اند، جای خود 
را به ترنــم روح نواز و طلوع شــورانگیز 

اندیشه و آبادانی دل کویری بدهد.
BBآقای مهربانم

با یــاد حضرت زینــب)س( نــور دیده 
حضــرت زهــرا)س(، اندیشــه ام جان 
می گیرد و دل کویری ام بســان بوستان پر 
گل می شــود و کلمات پروانه وار در ذهن 
من طواف می کنند؛ چرا که نام زینب)س( 
زینت هر شروعی است و تفسیر و تعبیر هر 
شور و عشقی اســت و تنها اوست تأویل 

زیبایی »مارأیت ااّلجمیال«.

حضرت فاطمه زهرا)س( می فرمایند: خداوند سبحان، ایمان و اعتقاد را برای طهارت از شرک و نجات 
از گمراهی ها و شــقاوت ها قرار داد و نماز را برای خضوع و فروتنی و پاکی از هر نوع تکبر مقرر نمود، 
زکات )و خمس( را برای تزکیه نفس و توســعه روزی تعیین کرد، روزه را برای استقامت و اخالص در 

اراده الزم دانست و حج را برای استحکام اساس شریعت و بنای دین اسالم واجب کرد.
نهج الحیاة، ص 1۰2

 ایمان برای نجات از گمراهی ها
   صادقانه    

منتظر معجزه نباش و خودت معجزه کن، عالمی را درخشان کن... دنیا که همیشه با ماه و خورشید و ستاره 
روشن نمی شود. بیا تمرین کنیم؛ همین که خیرخواه باشیم، حسود نباشیم، مهربان و متین باشیم، یک  رنگ 
باشیم... روشنی می بخشیم به کل این دنیا... به این آدم ها ...بیاییم داشته های مان را از صافی رد کنیم مبادا 
چیزهایی بین شان باشد که یک دنیا فاصله داشته باشد با اصالت وجودمان... مبادا خرده شیشه هایی داشته 
باشیم که ما را از دیگران دور می کند... بیاییم صاف و یک رنگ بشویم... تا یاد دهیم به دیگران انسانیت را...

 معجزه یک  رنگی
   صبحانه    

   تلخند    

»آفتــاب در حجــاب« روایتــی از زندگی حضرت زینــب)س( به قلم 
سیدمهدی شجاعی اســت. در این اثر، نویسنده بخش های مختلفی از 
زندگی حضرت زینب)س( را بررسی کرده است. از جریان به دنیا آمدن 
و نام گذاری ایشان، ازدواج با پسر عمویش عبدالله، رحلت پیامبر)ص(، 
شهادت مادرش حضرت زهرا)س( و پدرش علی بن ابی طالب)ع( و در 
ادامه شهادت برادرش امام حسن)ع( رسیده است؛ پس از فصل عاشورا، 
شــهادت امام حسین)ع( و به اســارت گرفتن او و خاندانش سخن گفته 
اســت. کتاب در 18 فصل و یا به  تعبیر نویســنده، در 18 پرتو نوشته شده 
اســت. قلم مستندســاز و نثر آهنگین و توأم با عشق و احترام سیدمهدی 
شجاعی در روایت زندگی سراسر کش مکش حضرت زینب)س( سبب 

جذابیت باالی این کتاب فاخر شده است. 

پرستار نهضت عاشورا  
   یارمهربان    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

نکته: یاد شهید بابایی بخیر که طالهای همسرش را فروخت و به افسران 
و ســربازان متأهل داد و گفت: مایحتاج عمومی گرون شده و حقوق شما 
کفاف خرج زندگی رو نمی ده! یاد شهید بابایی بخیر که یکی از دوستانش 
تعریف می کرد دیدم صورتش رو پوشونده و پیرمردی رو به دوش کشیده 
که معلوله... شناختمش و رفتم جلو که ببینم چه خبره که فهمیدم پیرمرد 
رو برا استحمام می بره!! یاد شهید رجبی بخیر که پول قرض الحسنه به دیگر 
نیروها می داد و می گفت وام است و وقتی می گفتند دفترچه قسطش را بده، 
می گفت کسی دیگر پرداخت می کند. یاد شهید خرازی بخیر که قمقمه 
آبش را در حالی که خودش تشــنه بود به همرزمانــش می داد و خودش 
ریگ توی دهانش گذاشــت که کامش از تشــنگی به هم نچسبه!! آره یاد 
خیلی از شهدا بخیر که خیلی چیزها به ما یاد دادند؛ از جمله اینکه بدون 
چشم داشــت و تالفی کمک کنیم و بفهمیم اگر کاری می کنیم فقط واسه 

رضای خدا باشه و هر چیزی رو به دید خودمون تفسیر نکنیم!!
نظر: این داستان های کوتاه شاید برای نسل آینده شبیه به افسانه ها و 
اساطیر باشد؛ اما هم اکنون همسنگران این رزمنده ها در میان جامعه 
هســتند و این ایثارها را تأیید می کنند. جوانان بسیجی و نیروهای 
انقالب بیایید با شهدا عهد ببندیم که مانند این دوستان شهیدمان در 
حل مشــکالت مردم با توجه به وقت و اموال شخصی خود کمک 

کنیم؛ منتظر مسئوالن نباشیم و همه چیز را هم به آنها حواله ندهیم.

نباشیم مسئوالن  منتظر   
   نکته نظر    

کتیبه سبز
زینتشیرخدا

هرگز کسی شبیه تو خواهر نبود و نیست
در آسمان عاطفه اختر نبود و نیست
دار و ندار تو همه وقف حسین بود
مانند تو به پای برادر نبود و نیست

حتی تو از عصاره جانت گذشته ای
در کربال، شبیه تو مادر نبود و نیست

آیینه شکسته صحرای کربال!
مانند ماجرای تو دیگر نبود و نیست

بر شانه صبور تو بار رسالت است
مانند تو کسی که پیمبر نبود و نیست
در ذیل خطبه های فصیح تو گفته اند:

اصاًل کسی شبیه تو »حیدر« نبود و نیست
شیوایی کالم تو را هیچ کس نداشت

از ذوالفقار نطق تو خوش تر نبود و نیست
زینب شدی که زینت شیر خدا شوی
یعنی کسی شبیه تو زیور نبود و نیست

علی فردوسی

حضرت زینب)س( فضایل زیادی دارند که به مناسبت میالد پربرکت این 
بانوی بزرگ اسالم، به برخی از این فضایل اشاره می شود:

BBدانای بی آموزگار
امام سجاد)ع( خطاب به عقیله بنی هاشم، زینب کبری)س( می فرمایند: 
»یا عمة انت بحمدالله عالمة غیر معلمة، و فهمة غیر مفهمة«؛ عمه جان! 
تو عالمه ای هستی بدون اینکه معلم داشته باشی و فهمیده ای هستی بی آنکه 

کسی مطالب را به تو فهمانده باشد. 

BBعقیله بنی هاشم
در برخــی روایات آمده اســت، او را مجلس علمی بــود و زنان به قصد 
آموختن احکام دین نزد او می رفتند. این صفات برجسته که برای هیچ یک 
از زنان معاصر او فراهم نشده است، زینب را از دیگران ممتاز کرد؛ چنانکه 

او را »عقیله بنی هاشم« می گفتند و از وی حدیث فرامی گرفتند.

BB شجاعت
شــجاعت امام حســین)ع( در خواهرش حضرت زینب)س( هم دیده 
می شد؛ قوت قلب او به برکت اتصالش به مبدأ تعالی راستی محیرالعقول 
اســت. شیخ شوشتری می فرماید: اگر حســین)ع( در صحنه کربال یک 
میدان داشت، مجلله زینب )س( دو میدان نبرد داشت: میدان نبرد اولش 

مجلس ابن زیاد و دومی مجلس یزید پلید.

فضایل بزرگ بانوی کربال
    توشه    

بر اســاس اطالعات جدید منابع آمریکایی، ولیعهد عربســتان قبل و بعد از قتل خاشــقجی 11 پیام برای سعود القحطانی مشــاور خود ارسال کرده بود تا مسجل شود خاشقجی 
مغضوب محمد بن ســلمان شــده و با دســتور شخص ولیعهد کشته شده است. در این کاریکاتور بن سلمان در حالی که دستی مصنوعی باال برده است به دروغ می گوید من 

دستی در قتل خاشقجی نداشته ام! / کارتونیست: ِدیو گرنالند - آمریکا

 مزایده واگذاری غرفه فرهنگی در بیمارستان بقیه الله)عج( 
)واقع در حیاط شمالی بیمارستان( 

متقاضیان جهت در یافت اسناد مزایده از تاریخ ۹8/۱۰/۹ تا ۹8/۱۰/۱2  وجهت تحویل آن از تاریخ ۹8/۱۰/۱۴ تا ۹8/۱۰/۱۹  
به آدرس میدان ونک خیابان مال صدرا، بیمارستان بقیه الله)عج( مراجعه فرمایید.

شــصت وچهارمین شماره مجله 
فرهنگی تحلیلــی »راه« به مدیر 
مسئولی وحید جلیلی و سردبیری 
دکتر سعید خورشــیدی با آثار و 
گفت وگوهایــی از دکتر حســین 
کچوئیان، دکتر علیرضا شجاعی 
زنــد، مرضیه هاشــمی، محمد 
علیرضا  حجت االسالم  سرشار، 
پناهیان، دیگر چهره های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی منتشر شد. 
پرونده های این شــماره نشــریه 

»راه« به موضوعات اغتشاشات اخیر در کشور، تحلیل بازنمایی خانواده 
ایرانی در تولیدات صداوسیما، اربعین، سیل، افول آمریکا، علوم انسانی، 
روایت پیشرفت و گام دوم انقالب اختصاص دارد. اما مفصل ترین پرونده 
این نشریه با عنوان »یاری گری« درباره سیل و تعاون اجتماعی شکل گرفته 
حول آن است. گفت وگویی با مرضیه هاشمی که به مقایسه نحوه مواجهه 
با سیل در دو جامعه ایران و آمریکا می پردازد و نیز مقاالتی از دکتر مجتبی 
نامخواه، دکتر سیدمجید امامی و همچنین نگاهی به خاطرات آنها که در 
امدادرسانی به سیل زده ها حضور داشته اند تنها بخشی از این پرونده است.

 خواندنی برای اهالی فرهنگ
   پیشخوان    


