
اول خرداد روز »بهره وری و بهینه ســازی مصرف« نامگذاری شــده است؛ به 
همین منظور جا دارد جایگاه و اهمیت این شاخص اقتصادی به درستی برای مردم 
تبیین شــود تا به درک مشترکی برسند که با اجرای به موقع و منطقی بهره وری 
چه تحول شــگرفی برای اقتصاد به همراه دارد. بهره وری یکی از شاخص های مهم 
در رشد اقتصادی کشور و از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت محسوب می شود که در 
واقع نگرشی واقع گرایانه به کار و زندگی و فرهنگ است که در آن انسان با فکر و 
هوشمندی، فعالیت هایش را با ارزش ها و واقعیت ها منطبق می کند تا بهترین نتیجه 
را در جهت اهداف مادی و معنوی به دست آورد. از آنجا که اقتصاد ایران به دالیل 
گوناگونی همچون ناکارآمدی عوامل انســانی، اختصاص غیربهینه منابع و مصرف 
مسرفانه انرژی از حلقه گمشده ای به نام بهره وری رنج می برد، جا دارد تجدید نظری 
جدی در این شــاخص داشته باشد. برخالف پندار برخی افراد بهره وری فقط برای 
صنایع نیست؛ بلکه سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند؛ 
یعنی افراد می توانند با تفکر، ابداعات، آموزش، نوآوری های خود، مدیریت مصرف و... 
به نوعی در ارتقای آن مؤثر واقع شوند. امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق 
ارتقای بهره وری از مهم ترین اهداف اقتصادی کشــورها به شمار می رود. مصادیق 
بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته 
اســت. در کشــور ما از رشد 8 درصدی پیش بینی شده، 2/5 درصدی به بهره وری 
تعلق دارد و در برنامه ششم 35 درصد از رشد 100 درصدی در حوزه بهره وری باید 
تأمین شود؛ در صورتی که در بهترین حالت و شرایط این رشد به 10 درصد می رسد. 
برخی کارشناسان معتقدند، بهره وری موجود در کشور حدود نیم درصد است که 
با این میزان، نه تنها رشــد نداشته ایم؛ بلکه نسبت به چند سال گذشته بهره وری 
در اقتصاد هم کاهش یافته است. بهره وری در تولید ناخالص داخلی کشورها نقش 
اساسی را ایفا می کند. برای نمونه، بررسی یک دوره 50 ساله از اقتصاد کشورهای 
پیشــرفته نشان دهنده این واقعیت است که کشورهای این حوزه حدود 50 درصد 
از رشد تولیدات ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش بهره وری کل عوامل تولید 
به دســت آورده اند و کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی از عوامل موفقیت خود 
را به کارگیری این مفهوم در حوزه های اقتصادی می دانند. به گونه ای که کشور کره 
جنوبــی بالغ بر 40 درصد افزایــش تولید ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش 
بهره وری کل عوامل تولید به دســت می آورد. برای تنویر بهتر افکار چند مثال در 
این زمینه می تواند کمک کار خوبی برای وضعیت کشــورمان در این حوزه باشد. 
در ایران به ازای هر ساعت کار 1/۷ دالر ارزش حاصل می شود؛ این در حالی است 
که میانگین کشورهای صنعتی 42 دالر است. سهم منابع طبیعی در تولید ثروت 
کشورها از طریق دانش و سرمایه انسانی مؤثر است که در این زمینه رتبه خوبی در 
جهان نداریم. برای نمونه، سهم سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی کشوری، 
مانند ژاپن 80 درصد اســت؛ در حالی که در کشــور ما این رقم 34 درصد است. 
میزان مصرف گاز، آب، برق و مواد غذایی در کشــورمان با اســتانداردهای جهانی 
فاصله بسیاری دارد. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، مصرف سرانه انرژی 
در ایران به ازای هر نفر بیش از پنج برابر مصرف سرانه کشوری، مانند اندونزی با 
225 میلیون نفر جمعیت، دو برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت 
و چهار برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است و تنها در 
همیــن بخش یارانه ها ایران با 43 میلیارد دالر 15 درصد یارانه جهان را پرداخت 

می کند؛ اما با این حال کسی از این وضعیت راضی به نظر نمی رسد.
حال در چنین شرایطی جا دارد در سال 13۹8که به نام »رونق تولید« نامگذاری 
شده اهداف مهم بهره وری، همچون کاهش هزینه، افزایش تولید و خدمات، افزایش 
کیفیت و استفاده بهینه از زمان، افزایش کیفیت، بهبود امور مادی، نظیر تولید کاال و 
خدمات و بهبود شرایط کار که جزء الزامات تولید است، به خوبی پیاده سازی شود.

بهره وری حلقه گمشده اقتصاد ایران
  

هر چه شــواهد و نشانگان بیشــتری در هیبت اظهار نظر از سوی 
مقامات مسئول در آمریکا و اروپا و رخدادهای میدانی از جمله جابه جایی و 
عقب کشی نیرویی در منطقه خلیج فارس از طرف آمریکایی ها ظاهر و صادر 
می شود، دنیا بیشتر به درستی تحلیل و استحکام بیان نورانی رهبر حکیم 
انقالب اسالمی پی می برد. رهبر معظم انقالب بارها تأکید کردند که بر خالف 
آنچه آمریکا و هم پیمانان او در راستای عملیات روانی، فضا را جنگی نمایش 
می دهنــد تا ثمره اش را در برگرداندن ایران به میز مذاکره جدید بچینند، 
جنگی میان آمریکا و ایران اتفاق نخواهد افتاد و میز مذاکره جدیدی هم 
به تبع آن چیده نخواهد شد؛ رهبر معظم انقالب هفته گذشته در دیدار با 
مسئوالن نظام، ضمن رد مجدد وقوع جنگ میان آمریکا و ایران فرمودند: 
»این برخورد، برخورد اراده هاست، این رویارویی، رویارویی اراده هاست؛ و 

اراده  ما از آنها قوی تر است.« 
این اراده که در ساحت یک ملت در قالب »اراده ملی« و به منزله یکی از 
مؤلفه های قدرت ملی ظهور و بروز می یابد، با پیروزی انقالب اسالمی، در ملت 
و مسئوالن جمهوری اسالمی رویید و همپای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
قد کشــید و بالید؛ اراده ای که با قرائت امامی از جنس نور و تقوا از مشرب 
اســالم ناب سیراب شده و در عرصه مصاف بزرگ طاغوت و ایمان، خود را 
تثبیت کرد و در پشت سر گذاشتن گردنه ها و مسیرهای صعب العبور و زدودن 
موانعی که بیشتر استعمارگران و استثمارکنندگان بیگانه به ملت ها از جمله 
ملت شریف ایران تحمیل می کنند، در مسیر و صراط مستقیم ترسیم شده از 
سوی امامین انقالب به سیر پیشرونده و پیشبرنده خود ادامه داد تا اینکه 
امروز مقتدرانه در جایگاهی ایستاده که عناد و خصومت دشمنان و رشک 

و غبطه دوستان را برانگیخته است. 
بله امروز راه اندازی جنگ ســخت نظامی در چرتکه هزینه ـ فایده 
سرمایه داران غربی به صرفه اقتصادی نیست و کنار گذاشته می شود؛ اما این 
به معنای به پایان رسیدن خط دشمنی و نفاق با مردم ایران از سوی آمریکا 
و تمدن غرب نیست، بلکه اراده نبرد با گفتمان و هویت انقالب همچنان نزد 
آنها باقی اســت و تنها با کم آوردن، عقب نشستن یا شکست و اضمحالل 
یکی از دو طرف تکلیف این میدان بزرگ روشن می شود. ما به قطع یقین و 
بر اساس این نگاه قرآنی که می فرماید: »َجاَء الَْحقُّ َو َزَهَق الَْباِطُل إِنَّ الَْباِطَل 
َکاَن َزُهوًقا« )اسراء/ 81( خود را پیروز این عرصه می دانیم و باور داریم که 
وعده الهی تخلف ناپذیر است و آنچه در این میدان »همواره نابودشدنی« 

به شمار می آید، باطل و شعبات و شقوق آن است.
 امــروز طلیعــه این شکســت را در عقب نشــینی آمریکایی ها و 
صهیونیست ها و هم پیمانان ضعیف منطقه ای آنها در خلیج فارس مشاهده 
کردیم و به فضل الهی، فردا ُخرد شدن اراده باطل آنها را در اضمحالل آنچه 
ارزش ها و مزیت های کلیدی آمریکایی می نامند، خواهیم دید. بیداری ملت ها 
در دنیا برای مبارزه با امپریالیست ها و رویکرد جوانان غربی به اسالم و ادیان 
الهی، که به شدت مسئوالن حکومتی در غرب را نگران کرده است، آغازی 
بــر پایانی غم انگیز برای تمدنی پوچ اندیش خواهد بود؛ اما »نبرد اراده ها« 
بین انقالب اســالمی ایران و آمریکا و دنیای لیبرال دموکراسی نیز همان 
مسیر نبرد سخت و نیمه سخت نظامی و اقتصادی را طی خواهد کرد. اراده 
باطل در مصاف با اراده الهی جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اســالمی 
انقالب اسالمی، که امروز به انقالب اســالمی جهان اسالم تبدیل شده و 
رویشی به وسعت قلب و مغز جوانان مؤمن انقالبی مسلمان در سراسر دنیا 
یافته، پیروز میدان جنگ نرمی خواهد بود که محاســبات دشمن را بر هم 
ریخته و جرئت و جسارت اقدام را از آنها گرفته است؛ زیرا انقالب اسالمی 
هویت دموکراســی دروغین غربی و هستی کاپیتالیستی آنها را به تحدی 
پایان ناپذیری فراخوانده که سرنوشتی جز خذالن نخواهد داشت. ان شاء اهلل
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حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، فرمانده 
معظم کل قوا در احکام جداگانه ای ســردار 
دریادار پاســدار علی فــدوی را به عنوان 
جانشین فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ 
بســیجی محمدرضا نقدی را به سمت معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

منصوب کردند.

متن حکم انتصاب جانشین فرمانده کل 
سپاه به این شرح است: 

»سردار دریادار پاسدار علی فدوی
بنا بــه پیشــنهاد فرمانده کل ســپاه و نظر 
به تجارب ارزنده و شایســتگی، شــما را به سمِت 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

منصوب می کنم.
ایفــای نقش جهــادی و انقالبــی در ارتقای 
ســطح آمادگی های عملیاتی و پیشرفت مقتدرانه 
مأموریت های ســپاه با نظر فرمانده کل سپاه مورد 

انتظار است.
توفیقات شــما را از خداوند متعال مســئلت 

می کنم.«
دریادار علی فدوی متولد 1340 در اردستان 
استان اصفهان است. وی با آغاز جنگ تحمیلی همراه 
با ستاد جنگ های نامنظم به جبهه های جنگ رفت و 
پس از آن به لشکر 8 نجف اشرف پیوست و تا پایان 

جنگ در مناطق عملیاتی ماندگار شد.
در بحبوحه دفاع مقدس و با تشــکیل قرارگاه 
دریایی نوح، مســئولیت اطالعات ایــن قرارگاه را 
برعهده گرفت و با تشــکیل نیروی دریایی سپاه در 
ســال 13۶4 به سمت مسئول نیروی دریایی سپاه 
منصوب شد. سپس در سال 138۹ با حکم فرمانده 
کل قوا به سمت فرماندهی این نیرو منصوب شد و 
شــهریور 13۹۷ با حکم رهبر معظم انقالب معاون 
هماهنگ کننده کل سپاه شد. سردار فدوی در سال 
13۹4 و در پی بازداشت تفگنداران دریایی آمریکا 

از سوی نیروی دریایی سپاه به دریافت نشان درجه 
یک فتح از رهبر معظم انقالب مفتخر شده بود.

متن حکم معاون هماهنگ کننده سپاه به 
این شرح است: 

»سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی
بنا به پیشــنهاد فرمانده کل ســپاه و نظر به 
تجارب ارزنده در ســپاه و بسیج و شایستگی، شما 
را به ســمت معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی منصوب می کنم.
ارتقای ظرفیت های کارشناســی و کارآمدی 
ستاد سپاه با بهره گیری از توانمندی ها و قابلیت های 
نخبگی و جهادی سپاه و بسیج در نیل به پیشرفت و 
کسب آمادگی های همه جانبه در پاسداری از انقالب 
اسالمی و حفظ دستاوردهای آن در تعاملی سازنده و 
هم افزا با ستادکل و سایر سازمان های نیروهای مسلح 
با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است.«
ســردار محمدرضــا نقدی متولــد فروردین 
1340در تهران اســت. وی پس از پیروزی انقالب 

اســالمی و صدور فرمان تاریخی امام خمینی)ره( 
برای تشکیل جهاد، وارد این نهاد شد.

سردار نقدی پس از آن معاون اطالعاتی سپاه 
غرب کشور شد و در اســفند ماه 13۶5، به دنبال 
شهادت شهید اسماعیل دقایقی با نام مستعار سردار 

شمس به فرماندهی لشکر بدر منصوب شد.
پس از پایان جنگ فرماندهی دانشــکده امام 
علی)ع( نیروی قدس را پذیرفت و پس از آن در 11 
اسفند سال 13۷1 با حکم فرمانده کل قوا به سمت 
فرماندهی حفاظت اطالعات نیروی انتظامی رسید 
و در سال 13۷۹ معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات 
صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح شد. در سال 1382 
با حفظ سمت مسئول ستاد پدافند غیرعامل کشور و 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شد.
در ســال 1388 دوباره به سپاه بازگشت و با 
حکم رهبر معظم انقالب هفت سال رئیس سازمان 
بســیج مســتضعفین بود. وی از سال 13۹5 نیز تا 
زمان دریافت ایــن حکم به عنوان معاون فرهنگی 

کل سپاه خدمت کرد.

سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه و سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه شد

انتصاباتجدیدفرماندهمعظمکلقوادرسپاه



امام خامنه ای در دیدار مسئوالن 
و کارگــزاران نظــام تأکیــد کردند: 
»رویارویــی کنونی، برخــورد اراده ها 
است و چون ما اراده ای قوی تر داریم و 
به خدا توکل می کنیم، ان شاءاهلل آینده  

خوبی در انتظار ملت است.«
رهبــر معظم انقــالب در دیدار 
رمضانی مســئوالن نظام با تأکید بر 
»رســیدگی به امور مــردم، رعایت 
بیت المال و اجتناب از اشــرافیت« و 
»تقوا و امانت داری«، اظهار داشــتند: 
»گزینه  قطعی ملت ایران در مواجهه 
با دشــمن، مقاومت در همه  زمینه ها 
اســت، چراکه مذاکره با دولت کنونی 
آمریکا سّم مضاعف است، البته جنگی 
نخواهد شــد؛ بلکه برخورد، برخورد 
اراده ها است و در این زمینه، اراده  ملت 
ایران و نظام اسالمی قوی تر از دشمن 
است و به فضل الهی این بار هم پیروز 

خواهیم شد.«
ایشان با اشاره به وضعیت فعلی 
کشور، فرمودند: »مسائل و مشکالت 
اقتصادی باعث شده است که دشمنان 
ما و در رأس آن آمریکا به زعم خود 
تصور کنند با تحریم های بی ســابقه 
می توانند به ایــران ضربه بزنند؛ در 
حالی  که فلز جمهوری اســالمی به 
همت مردم و مســئوالن مستحکم 

است.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
ســال های  در  »متأســفانه  افزودند: 
اخیر به طور مکرر، اقتصاد کشــور به 
تصمیم های دیگران گره زده شــد و 
بسیاری از کارها به تصمیم های آمریکا 

موکول شد و در نتیجه سرمایه گذار و 
فعال اقتصادی نیــز کارهای خود را 

موکول به این امور کرد.«
رهبــر فرزانه انقــالب در بخش 
دیگــری از سخنان شــان به موضوع 
تالش ها و اقدامات ضد ایرانی آمریکا 
اشــاره کردند و اظهار داشــتند: »در 
مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود 
ندارد؛ یا عقب نشــینی ما و پیشروی 
متقابل آنها یا مقاومت و ایســتادگی 
کــه تجربه  ما در جمهوری اســالمی 
نشان می دهد هر جا در مقابل دشمن 

مقاومت کردیم، جواب گرفتیم.«

ایشان مقاومت در عرصه  اقتصادی 
را متفاوت از مقاومت در عرصه  نظامی 
دانستند و افزودند: »مقاومت در عرصه  
اقتصادی به معنای مســتحکم کردن 
ســاخت اقتصادی کشــور است که 
الزمه  آن هم برخورد جدی با مسائل 

و پیگیری امور است.«
ایشان در ادامه  سخنان خود، در 
تبیین طراحی آمریکایی ها در شرایط 
فعلی گفتنــد: »آنها تمام تالش خود 
را بــه کار گرفته اند تا با فشــارهای 

شدید اقتصادی، اوالً نظام محاسباتی 
مسئوالن را به گونه ای تغییر دهند تا 
آنان مجبور به تسلیم شوند و ثانیاً مردم 

را در مقابل نظام قرار دهند.«
رهبــر معظم انقالب اســالمی 
»ســردمداران  کردند:  خاطرنشــان 
آمریکا به دلیــل بغض و کینه ای که 
به جمهوری اسالمی ایران دارند، کور 
شده اند و نمی توانند درست محاسبه 

کنند.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
بــا اشــاره بــه مخالفت بســیاری از 
صاحب نظران در آمریکا با شیوه  برخورد 
با ایران و گروه هــای مقاومت گفتند: 
»مســئوالن کنونی آمریکا واقعاً درک 
درستی نســبت به مسائل گوناگون و 

همچنین جمهوری اسالمی ندارند.«
ایشان با تأکید بر اینکه هیچ کس 
نبایــد از هیبت ظاهری، تشــرها و 
افزودند:  بترســد،  آمریکا  هیاهوهای 
»ابرقدرت ها معموالً کار خود را با تشر و 
هیاهو پیش می برند و هرگونه جا زدن 
در مقابل این تهدیدها خطا است. عالوه 
بر آمریکا، از ثروت قارون های منطقه ی 
خلیج فارس نیز نباید ترسید؛ زیرا هیچ 

غلطی نمی توانند بکنند.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
با تأکید بر اینکه دشــمنی آمریکا با 
جمهوری اسالمی بیشتر نشده؛ بلکه 
نسبت به چهل سال گذشته، آشکارتر 
و صریح تر شــده است، افزودند: »باید 
بدانیم، کسی که با صدای بلند تهدید 
می کند، قدرت و توانایی او به اندازه  آن 

صدای بلند نیست.«

رهبــر معظم انقالب اســالمی 
فعلی  کردنــد: »دولت  خاطرنشــان 
آمریکا عــالوه بر دشــمنی صریح تر 
با نظام اســالمی، بیــش از هر دولت 
دیگر این کشــور، در خدمت مصالح 
رژیم صهیونیســتی است و به عبارتی 
بســیاری از سیاســت های آمریکا در 

دست صهیونیست ها است.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
با اشــاره به ادعا و جنجــال مقامات 
فعلی آمریــکا، از جمله رئیس جمهور 
این کشور مبنی بر اینکه سیاست های 
ما موجب تغییر در ایران شــده است، 

گفتنــد: »بله، تغییــر در ایران ایجاد 
شده؛ اما این تغییر به این صورت بوده 
است که نفرت مردم از آمریکا، ده برابر 

شده است.«
ایشان »دســت نیافتنی تر شدن 
منافع جمهوری اســالمی«، »افزایش 
همت جوانــان« و »افزایش آمادگی 
نیروهای نظامی و امنیتی« را از دیگر 
تغییرات در ایران برشمردند و تأکید 
کردند: »ســخنان مقامات آمریکایی 
نشــان دهنده میــزان دوری آنهــا از 

واقعیات و محاســبات اشتباه و غلط 
آنها است.«

لعظمــی  هلل ا یت ا آ حضــرت 
خامنه ای با اشــاره به هشــدار برخی 
صاحبنظــران آمریکایــی مبنــی بر 
اینکه فشــار بر جمهوری اسالمی به 
جهش اقتصــادی ایران منجر خواهد 
شــد، گفتند: »آمریــکا در مواجهه 
بــا ملت ایران و اســتحکام روزافزون 
 نظام اســالمی قطعاً شکست خواهد

 خورد.«
ایشــان با اشاره به برخی که 
می گویند مذاکره بــا آمریکا چه 
عیبــی دارد، تأکیــد کردند: »بر 
اساس این واقعیات، اصل مذاکره 
با آمریکا حتی با کســی که آدم 
حسابی باشد، غلط است و مذاکره 
با اینهــا که به هیچ چیز از جمله 
اخالق و قانون و عرف بین المللی 
پایبند نیســتند، مسخره است و 

مطلقاً معنا ندارد.«
رهبر معظم انقالب با اشــاره به 
اینکه آمریکا مجبور به عقب نشــینی 
در مقابل مقاومت ملت ایران خواهد 
شــد، افزودند: »بحث مقاومت، بحث 
برخورد نظامی نیست و اینکه برخی 
در روزنامه یا فضای مجازی مســئله  
جنگ را مطرح می کنند، حرف بی خود 

و غلطی است.«
ایشان تأکید کردند: »بنا نیست 
جنگی انجام بگیرد و انجام هم نخواهد 
گرفــت، چــرا که ما ابتدا به ســاکن 
هیچ گاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم 
می دانند جنگ به  صرفه شان نیست.«

»رئیس جمهورشــان  پناهی/  امین     
می گوید هر جمعه در تهران علیه نظام راه پیمایی 
است. اوالً جمعه نیست شنبه است؛ ثانیاً تهران 
نیست و پاریس است.« این جمالت پاسخ رهبر 
حکیم انقالب اسالمی به یاوه گویی های احمقانه 
دونالد ترامپ بود که هفته پیش در ســخنرانی 
خود که به مناسبت سالگرد خروجش از برجام 
ترتیب داده شــده بود، گفت: »از زمانی که من 
از برجام خارج شدم اقتصاد آنها وضع افتضاحی 
پیدا کرده و جمعه هر هفته شورش دارند و حتی 

در طول هفته!«
رهبــر معظم انقــالب همچنیــن در این 
ســخنرانی که در دیدار با مسئوالن نظام ایراد 
شــد، تأکید کردند این حرف ها ناشی از اشتباه 
محاســباتی آمریکایی هــا درباره ایران اســت. 
معظم له در این مراســم فرمودند: »دشمن همه  
تــالش خودش را به خــرج داده و کار خودش 
را کــرده؛ او از خباثت و بدجنســی خودش کم 
نگذاشته؛ هدف شان هم این است که مسئوالن 
را به تسلیم وادار کنند و محاسبات شان را جوری 
تغییر بدهند که منتهی بشــود به اینکه تسلیم 
بشوند، یعنی بیایند در مقابل آمریکا تسلیم بشوند 
و مــردم را هم در مقابل نظام قرار بدهند؛ هدف 

دشمن این است.«
اما آنچه در این گزارش مدنظر ماست، آن 
چیزی است که در ادامه حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای به آن اشــاره کردند: »این محاســبه، 
محاســبه  غلطی است؛ یعنی محاسبات آمریکا، 
محاســبات غلطی اســت. قباًل هم در سال های 
گذشته، در این چهل سال، همین  جور محاسباتی 
را آمریکایی ها داشته اند و نتیجه نگرفته اند و ضرر 
کرده اند و ضربه  مورد نظر خودشان را نتوانستند 

بر جمهوری اسالمی وارد کنند.«
جان کالم رهبر معظم انقالب در این مراسم 
درباره این بود که به همه و به ویژه مســئوالن 
جمهوری اسالمی ایران یادآوری کنند که آمریکا 
همواره دچار خطای محاســباتی بوده است. در 
طول چهل ســال گذشــته و از ابتدای روزهای 
پیروزی انقالب اسالمی، آمریکایی ها به دنبال از 

بین بردن نظام اسالمی بوده اند.
جالب اینجاست که در این راه بسیار هزینه 
کرده و فکر می کردند محاسبات شان دقیق است؛ 
اما همیشــه به خطا رفته اند. یکی از این موارد 
حمله نظامــی طبس یا »عملیات پنجه عقاب« 
است. برژینسکی می گوید: »روز اول آوریل )13 
فروردین( جیمی کارتر از من خواستار تشکیل 
جلسه اضطراری شورای امنیت ملی شد و گفت 
به نظر وی زمان اقدام فرا رســیده  است. کارتر 
جلســه یاد شده را با این سخنان آغاز کرد: »به 
نظرم امکان خالصی گروگان ها بسیار بعید به نظر 
می رسد و ما بایستی حاکمیت خود را اعمال کنیم 
و حاال وقت آن است که عمل مناسب انجام پذیرد 
و جدول زمانی آن هم تهیه شــود.« و ادامه داد: 
»ما باید برای آزادی گروگان ها وارد عمل شویم و 
عملیات در اولین فرصت ممکن باید آغاز شود.««

با آنکه بســیاری معتقدند عملیاتی که به 
حادثه طبس منجر شده یک برنامه ریزی بسیار 
دقیق از نظر مختصات مختلف زمانی، مکانی و 
تجهیزاتی داشت؛ اما شکست این عملیات نشان از 
محاسبه غلط شان درباره جمهوری اسالمی دارد.

جنگ تحمیلی هم یکی از اقداماتی بود که 
آمریکا می خواست به وسیله صدام نظام اسالمی 
و استقالل ملت ایران را از بین ببرد. شاید در آغاز 
جنگ تحمیلی کســی نمی دانست آمریکایی ها 
پشــت پرده این حمله قــرار دارند؛ اما در زمان 
پذیرش قطعنامه 5۹8 همه از حمایت های آمریکا 
از صدام اطالع داشتند. شاید یکی از دالیل عمده 
این اتفــاق آن بود که طرف غربی همانگونه که 
صدام فکر می کرد چنــد روزه به تهران خواهد 
رسید، گمان می کرد که به زودی خواهد توانست 
جمهوری اسالمی را به وسیله مزدور خود، یعنی 
صدام ســاقط و ایران را تسخیر کند؛ پس نیازی 
به اعالم حمایت علنی نیست و این یک خطای 
محاسباتی دیگری بود که سبب تحمیل هزینه 

بسیار به آنان و هم پیمانان شان شد.
بــا نگاهی بــه اتفاقات ســال 88 متوجه 
می شــویم آمریکا در قبال فتنــه، بازیگران آن، 
جمهوری اســالمی و ملت ایــران دچار خطای 

محاســباتی شــد. با آنکه اوباما، رئیس جمهور 
وقت آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
سال 88 به رهبر معظم انقالب نامه می نوشت و 
تقاضای مذاکره می کرد، با وقوع فتنه در کشور 
این گونه اندیشید که دیگر کار جمهوری اسالمی 
با این وقایع به پایان خواهد رسید و آنها خواهند 
توانست دولت دلخواه شان را در ایران ایجاد کنند.

اما پس از آن همه حمایت مستقیم دولت 
آمریکا از فتنه گران و در حالی که ســران فتنه 
نگاه شان به این حمایت های آمریکایی ها بود، باز 
هم نتوانســتند کاری از پیش ببرند. این بار هم 
دچار خطای همیشگی شده و برخالف آن چیزی 
که می پنداشتند این آشوب ها می تواند پایان عمر 
نظام اسالمی باشد؛ اما نتوانستند چنین اتفاقی 

را رقم بزنند.
تحریم و جنگ اقتصادی هم یکی دیگر از 
اعمالی بود که آمریکا برای مقابله با ایران انجام 
داد؛ ولی نتوانســت از آن بهره ای ببرد. از همان 
آغازین روزهــای انقالب اســالمی، ملت ایران 
تحریم اقتصادی می شود. در دفاع مقدس سالح 
به ایران فروخته نمی شود و همین سبب می شود 
جوانان ایران حاال بتوانند سالح ها و موشک هایی 
را به دســت خود طراحی کرده و بسازند که تن 
آمریکایی ها و هم پیمانان شان را به لرزه درآورد.

حاال هم که ترامپ بیش از یک سال است 
از توافقی خارج شــده که با حضور آمریکا و پنج 
کشــور دیگر در مقابل جمهوری اسالمی ایران 
منعقد شده بود، ثابت کرده است مانند پیشینیان 
خود در محاســباتش دچار اشتباه است. ترامپ 
آن چیزی که امروز به عنوان اخباری از تحوالت 
ایران بیان می کند، در واقع آن چیزی است که 
آرزو داشته در پی خروجش از برجام برای مردم 

ایران اتفاق بیفتد؛ ولی نیفتاده است.
اما حاال که دیگــر برجام به پایان راه خود 
رســیده و با این حجم از فشــار به ملت ایران 
ترامپ نتوانسته به نتیجه مطلوب خودـ که همانا 
مذاکره ای با مفاد دلخواه خودش بوده ـ برسد، چند 

راه بیشتر پیش رو ندارد؛ 
یــک راه جنگ اســت )البتــه می دانیم 

آمریکایی ها نه توان و آمادگی جنگیدن با ایران 
را دارند و نه جرئت آن را( اما به فرض مثال اگر 
جنگی شکل بگیرد، به اضافه اینکه در ازای یک 
انگشت از سوی مواضع آمریکا هزار مشت از سوی 
ایران دریافت خواهد کرد، ملت ایران همواره نشان 
داده اند که در برابر تجاوزات خارجی به ســرعت 
انســجام خواهند یافت و دیگر هیچ کس حتی 
جیره خواران داخلی شــان هم نخواهند توانست 

کاری از پیش ببرند.
راه دوم ادامــه دادن به محاصره اقتصادی 
اســت. در این راه هــم آمریکا دیگــر توفیقی 
نخواهد داشــت، چرا که اوالً در طول یک سال 
گذشته دولت آمریکا هر چه توانسته و از دستش 
برآمــده به ایران فشــار آورده و هم پیمانانش را 
مجبور به این کار کرده اســت. لذا به زودی این 
راهبرد کارایی خود را از دســت خواهد داد؛ زیرا 
بسیاری از کشورهایی که با ایران مراودات تجاری 
داشته اند، از ادامه تحریم ها متضرر می شوند، به 
ویژه کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند. از 
سوی دیگر شرایط تحریمی ایجاب می کند جوانان 
ایرانی مانند گذشــته شروع به تولید مایحتاجی 
کنند که تا پیش از این از خارج از کشــور وارد 

می شده است.
اگــر ترامپ و تیم سیاســی حاضر در کاخ 
ســفید فکر می کند با هر یــک از این روش ها 
خواهد توانست جمهوری اسالمی را ساقط کند 
یا آن را پای میز مذاکره بکشاند، باید بدانیم دوباره 
دچار اشتباه در محاسبات خواهند شد و عاقبت 
چیزی جز خسارت برای خود و هم پیمانان شان 

رقم نخواهند زد.
اما قطعاً راه ســومی هــم وجود دارد و آن 
این اســت که ترامپ و دولتمردان و سیاسیون 
آمریکایی استقالل ملت ایران و نظام اسالمی را به 
رسمیت بشناسند. همه آن چیزی که دولتمردان 
آمریکایی را از گذشــته تاکنون بر آن داشته که 
ملت ایران را به روش های مختلف تحت فشار قرار 
دهند، نه هسته ای بوده و نه چیزهای دیگر، بلکه 
همه مشکل آمریکا با ایران و ایرانی همین داستان 

استقالل و استقالل طلبی اش است.

سیاست
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 روشنفکران زمانه ما!

»حسن رحیم پورازغدی« گفت: 
»آن اســالمی که در عرصه اجتماع و 
سیاست و فرهنگ و همه چیز کارآمد 
است، آن اسالم، اسالم ناب است. اگر 
اســالم را التقاطی کردید و تفسیر به 
رأی  کردید، آن اســالم دیگر کارآمد 
نخواهد بــود. نمی خواهــم نام چند 
نفری را که اسم شــان را روشــنفکر 
دینی گذاشته اند بیاورم؛ اما همه شان 
مترجمنــد؛ مترجم بدون رفرنس ند و 
هر کدام شــان تحت تأثیر یک مکتب 
غربی هســتند. بنــده در دهه هفتاد 
که برخی از همین افرادی که امروزه 
روشنفکر دینی نام گرفته اند را می دیدم 
و گاهی در جلسات، حرف های آنها را 
می شنیدیم، از همان ابتدا می گفتم که 
اینها اساساً وحی را قبول ندارند، نبوت 
را قبول ندارند که اتفاقاً برخی موضع 
می گرفتند و می گفتند این طور نیست. 
حاال بعد از گذشت چندین سال همه 
متوجه شده اند که اینها اساساً وحی و 

نبوت را قبول ندارند.«
جاده صاف کن آمریکا

یادداشتی  اعتماد« در  »روزنامه 
بــا عنوان »نجــات برجام« نوشــت: 
منفعالنه  سیاســت  و  »ســردرگمی 
عربستان فرصت خوبی است تا کشور 
ما با عربســتان و امارات وارد مذاکره 
شده و خطرات جنگ نیابتی احتمالی 
را به آنان گوشــزد کرده و راهکارهای 
عملی دست یافتن به صلحی پایدار در 
منطقه به عنوان همسایه ای خیرخواه 
و صدیــق را بــه آنان نشــان دهد.« 
طیف اصالح طلــب اصــرار دارد که 
بلندگوی ترامپ در ایران باشــد؛ یک 
روز بــا دروغ »دوراهی جنگ و صلح« 
و روز دیگر با جــاده صاف کنی برای 
»برجام منطقه ای«. اصالح طلبان گویی 
هنوز عامالن تهدیــد صلح منطقه را 
نشناخته اند و از روی ترس فقط اصرار 
دارند که مدام بگویند »ما صلح جوییم« 
و »اقدامات ما صلح آمیز اســت«! ولی 
حاضر نیســتند دخالت های آشــکار 

آمریکا در منطقه را ببینند.
راهکار تقسیم یارانه 

بررســی ها نشــان می دهد که 
اختصاص یارانه به شیوه کنونی سبب 
می شود تا یارانه دهک های باال چندین 
برابر یارانه دهک های پایین باشد؛ به 
طــوری که دهک دهــم حدود چهار 
برابر دهک اول یارانه دریافت می کند. 
مرکز پژوهش ها در این زمینه پیشنهاد 
داده است که کارت الکترونیک نقدی ـ 
کاالیی به هفت دهک اول درآمدی و 
چهــار بار در ســال در فواصل زمانی 
نامشخص تعلق بگیرد؛ به طوری که تا 
انتهای سال 13۹8 هر ایرانی در هفت 
دهک اول درآمــدی، مجموعاً حدود 
432 هــزار تومان در ســال دریافت 
کند. این کارت در اختیار سرپرســت 
خانوار قرار خواهد گرفت و اعتبار آن 
تنها برای خرید کاالهای اساسی مانند 
گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، 
تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات است.

سفره افطار روباه پیر!
»حجت االسالم سلیمی«، نماینده 
مردم محــالت در مجلس شــورای 
اســالمی، با اشــاره به حضور برخی 
مدیــران دولتی در افطاری ســفارت 
انگلیس در تهران گفت: »در افطاری 
ســفارت انگلیس در تهران که از قضا 
معاون وزیر، مدیر کل و برخی دیگر از 
دولتی ها بر سفره ارباب و کدخدای شان 
نشســته بودند، مطلع نبودند که این 
روباه پیر با چه نیتی ســفره انداخته 
است؟« از سوی دیگر، ۹ اردیبهشت هم 
حساب کاربری سفارت فرانسه در ایران 
در توئیتر، از مهمانی ای با حضور جمعی 
از ایرانیان »همکار« سفارت خبر داده 
بــود. نمونه یکــی از نمک پروردگان 
سفارت خانه های غربی »عبدالرسول 
دّری اصفهانــی« عضو تیم هســته ای 
بود که تمام جزئیات و اطالعات طرف 
ایرانی را در جریان مذاکرات هسته ای 

به انگلیسی ها مخابره می کرد.
حمله دقیق یمنی ها 

حملــه پیروزمندانــه یمن به 
تأسیسات نفتی عربستان بازتاب های 
مختلفی داشــته اســت. »شــبکه 
الجزیره« با کارشناس نظامی در این 
باره گفت وگو کرد و این کارشناس 
عنوان داشت: »دقت هدف قرار دادن 
این تأسیسات توسط پهپادها نشان 
از پیشــرفته بودن آنها و دسترسی 
ماهــواره ای  سیســتم های  به  آنها 
دارد.« وی افــزود: »گویا رادارهای 
عربســتان خواب هستند. باید دید 
رادارهایی که آمریکایی هســتند و 
بسیار پیشرفته هستند چگونه این 
پهپادها را نمی توانند رهگیری کنند. 
پدافند سعودی کجاست که نمی تواند 

این اهداف را شناسایی کند.«

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با اشاره به ایستادگی ملت ایران گفت: بندگی خدا با پذیرش استکبار 
سازگار نیست؛ زیرا فرد مومن غیر خدا را بندگی نمی کند و جریان استکباری می خواهند از مردم برای خودشان برده سازی کنند و آن را در استخدام 

امیال و نفسانیات و هوا و هوس خود داشته باشند.

 بندگی خدا و پذیرش استکبار
 جمع نمی شوند

روی خط خبر
دوشنبه 3۰ اردیبهشت 139۸   سال نوزدهم     شماره ۸9۷  

سلطان کاغذ!
 دو شرکت »ارمغان گستر نوید« 
و »نگارگســتر هامون« بیش از 33 
میلیــون دالر ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاغذ گرفته اند؛ اما قیمت کاغذ 
طی یک سال اخیر 353 درصد رشد 
داشته است. بررسی ها نشان می دهد، 
مدتی اســت وزارت ارشــاد چندین 
واردکننده از جمله این دو شرکت که 
متعلق به برادران طهرانی و خوشبین 
هستند را به صورت انحصاری مسئول 

واردات کاغذ کرده بود.

 ایران چه پیامی به آمریکا داد؟
روزهای گذشــته منابع متعدد آمریکایی اخبار و مطالبی را منتشر کردند 
که نشان می دهد کاخ سفید و به ویژه شخص ترامپ، برای جنگ با ایران دچار 
عقب نشــینی بسیار معناداری شده است. حتی کار به جایی رسیده که افرادی 
مانند بولتون که چند جمله ای ســخن از جنگ را بیان کرده، در معرض اخراج 
قرار گرفته اند؛ اما این اتفاق چگونه یکباره در کاخ سفید رخ داده است؟ برخی 
شواهد نشان می دهد ایران در چند روز گذشته، عالیمی بروز داده که ترامپ را 
وادار به اندیشیدن مجدد درباره افزایش تنش نظامی با ایران کرده است. اینکه 
ایران دقیقاً چه پیام هایی را صادر کرده، برای محافل رسانه ای داخلی و خارجی 
چندان مشــخص نیســت؛ اما برخی منابع غربی گفته اند که مقامات نظامی و 
امنیتــی آمریکا، آرایش و تحرکات امنیتی ایران در منطقه را ارزیابی و گزارش 

آن را به کاخ سفید ارسال کرده اند.

اخبار ویژه
جعبه سیاه ارز ۴۲۰۰ تومانی

اســتاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با انتقاد از سیاست های ارزی دولت گفت: 
»آمارهای اخیر نشــان می دهد که در ســال گذشته، تقریباً 23 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی در کشور توزیع شده است که 13/5 میلیارد دالر آن برای کاالهای 
اساســی بوده است و بنده هنوز متوجه نشده ام که آن ۹ میلیارد دالر دیگر برای 

چه منظوری بوده است.«
 وحید شــقاقی شهری ادامه داد: »عماًل در حوزه ارز 4200 تومانی با جعبه 
ســیاهی روبه ور هستیم که گزارش های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع 
می افزاید. به عبارت دیگر هیچ گزارش شفافی در مورد این 23 میلیارد دالر 4200 
تومانی ارائه نمی شود.« وی گفت: »در حالی  که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله 
با افزایش قیمت کاالهای اساســی بود؛ اما در عمل قیمت آنها بین 40 تا  100 

درصد افزایش داشت.«

نگاهی به اشتباهات محاسباتی آمریکا و هزینه های آن در 40 سال گذشته

آقای ترامپ! »تهران« نیست »پاریس« است!

دو  دشــمن  با  مواجهه  در 
یا  ندارد؛  وجود  بیشــتر  راه 
پیشروی  و  ما  عقب نشــینی 
متقابــل آنها یــا مقاومت و 
ایســتادگی که تجربه  ما در 
اســالمی نشــان  جمهوری 
می دهد هر جا در مقابل دشمن 
مقاومت کردیم، جواب گرفتیم

مسائل و مشکالت اقتصادی 
دشمنان  که  است  باعث شده 
ما و در رأس آن آمریکا به زعم 
خود تصور کنند با تحریم های 
بی ســابقه می توانند به ایران 
ضربــه بزنند؛ در حالی  که فلز 
جمهوری اسالمی به همت مردم 

و مسئوالن مستحکم است

یادداشت

   رضا مسعودی/ »کســی جرئت و قصد حملــه به ایران را ندارد.« این 
جمله ای است که سیاستمداران و کارشناسان سیاسی دنیا حتی در خاک آمریکا 
نیز گفته اند. این اطمینان آنها، به رفتار عاقالنه و مدبرانه  نظام ما در سال های پس 
از جنگ تحمیلی برمی گردد. همه  کارشناسان سیاسی جهان معتقدند ایران بسیار 
زیرکانه توانسته است آفت جنگ را از خود دور کند و این اعتقاد آنها دلیلی ندارد 
جز رفتار دیپلماتیک ایران در خارج از مرزها، گسترش روابطش با بیشتر کشورهای 
دنیا و تالش برای افزایش قدرت دفاعی و حفظ روحیه انقالبی در نیروهای نظامی، 

که ابزاری برای بازدارندگی و کور کردن طمع دشمنانش است.
ایران ماهرترین بازی کن روابط خارجی است که توانسته با بیشتر کشورهای 
دنیا ارتباط دوستی برقرار کند؛ کشورهایی که تحمل یکدیگر را ندارند؛ اما با ایران 
ارتباطی دوستانه دارند. ایران هم از ظرفیت های سیاسی خود و هم از ظرفیت های 
نظامی اش برای ارتباط با کشورهای دیگر استفاده کرده است. دیپلمات ها و ژنرال ها 
دوشــادوش یکدیگر خاکریزهایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در کشورهای 
منطقه ســاخته اند و دامنه قدرت ایدئولوژیکی خود را گسترش داده اند. در واقع 
هماهنگی قوای سیاسی و نظامی با یکدیگر بر قدرت جمهوری اسالمی ایران در 
جهان افزوده اســت.با وجود این، در این میان افراد و گروه هایی هماهنگ با هم 
تهمــت جنگ طلب بودن به نیروهای نظامی و انقالبی می زنند. کاســبان جنگ 
نمی توانند مقوله دفــاع و جنگ طلبی را از یکدیگر تمیز دهند. همچنین تفاوت 
دست برتر در تعامالت، گفتمان و ارتباط قدرتمندانه را در دنیا با مذاکرات از روی 
ضعــف و زبونی نمی دانند. آنها نمی توانند بفهمند نرمش قهرمانانه یعنی چه. این 

موقعیت نشناسی دیپلماسی ما را هم ضعیف می کند.
ترساندن از جنگ شگردی است قدیمی که گروه های سیاسی در کشورهای 
دنیا به کار گرفته اند. این شگرد در کشور ما هم از سوی برخی گروه های سیاسی و 
افراد استفاده می شود؛ با این تفاوت که در نقاط دیگر دنیا آن را برای امتیازفروشی 

و قبول هر شرطی از دشمن استفاده نمی کنند.
آنها از خســارت جنگ می گویند، چشم شــان را بر خسارت سوء مدیریت ها 
بسته  اند و در بررسی ها و تحلیل های خود همیشه از فقر و قحطی پس از جنگ سخن 
می گویند. آنها حتی برخی اختالفات سده های اخیر را که به دخالت نیروی نظامی 
کشــور ثالث منتهی شده است شمارش می کنند و انگشت شان را بر خسارت های 
این دخالت و جنگ های احتمالی می گذارند؛ بدون آنکه تحلیل درستی از تفاوت ها 
داشته باشند. بررسی جنگ های گذشته بسیار خوب است؛ اما با داشتن قدرت تحلیل. 
پس از بررســی یک به یــک جنگ ها و دخالت قدرت های بــزرگ نظامی، نتیجه 
می گیریم که دست حکومت های ایران از دو گزینه جلوبرنده و نتیجه دهنده خالی بود؛ اول 
قدرت دیپلماسی و دوم قدرت نظامی. اگر در همان دوره چنگیز قدرت نظامی ما و حتی 
دیپلماسی ما قوی بود، خسارت های این چنینی به مردم ایران تحمیل نمی شد. حال اگر 
بگوییم با قدرتی که داریم باید دست برتر را در هر مذاکره ای داشته باشیم و نباید ذلیالنه 
با دنیا تعامل کنیم آیا جنگ طلبیم؟ ایرانیان در مقاطعی به دلیل ضعف دیپلماسی و قدرت 
نظامی، سرشکسته و سرخورده شدند و قسمت های اعظمی از خاک خود را از دست دادند. 
اکنون که همه کشورهای دنیا اذعان دارند قدرت سیاسی و نظامی ایران جزو چند کشور 
اول جهان به شمار می آید، وقت آن است که مستحکم تر از گذشته برای آنچه استقالل 

و آزادی و رفاه کشور را تأمین می کند، ایستادگی کنیم و از حق خود عقب ننشینیم.

»جنگ طلبی« یا »ترس طلبی«

 مالحظات گفت وگوي ملي

این طور که در فضاي سیاســي کشــور باب شده، هر از چند گاهی اخباري 
مبني بر ضرورت گفت وگوي ملي و تعابیر مشابهي چون »وحدت ملي«، »آشتي 
ملي« و... از زبان برخي فعاالن سیاسي شنیده شده و نشست هایي نیز با این عنوان 
برگزار می شود؛ اما معموالً از نتایج آن خبري نیست و پس از مدتي به فراموشي 
ســپرده مي شود.این روزها بار دیگر بحث گفت وگوي ملي بر سر زبان ها افتاده و 
اخباري از برگزاري نشســت هایي در این زمینه انتشار یافته و محمدرضا باهنر از 
نشســت هاي مشترکش با عزت اهلل ضرغامي و محمدرضا عارف گفته است. البته 
رســانه اي شدن این جلســات بدون واکنش نمانده است. در مجموع درباره این 

نشست ها باید به چند نکته توجه کرد:
مهم ترین مالحظه ابهام در مفهوم »ملي« بودن گفت وگوها اســت. مدعیان 
این گفت وگو هیچ تعریف مشخصي از تعبیر »ملي« ندارند. معلوم نیست اگر این 
گفت وگوها چه شرایط و ویژگي هایی داشته باشد، آنگاه مي توان آن را »گفت وگوي 
ملي« نامید؛ اما آنچه قابل تصور است اینکه »موضوع مورد گفت وگو« و »حاضرین 
در نشست ها« باید حداقل شاخصي براي ملي بودن باشد که در هیچ یک از موج هاي 

ایجاد شده در سال هاي اخیر چنین ویژگي وجود ندارد.
بدون شک، گعده هاي سه نفره آقایان باهنر، ضرغامي و عارف را هر چه بنامیم، 
»گفت وگوي ملي« نمي توان نامید! در حالت حداکثري و ایده آل و خوش بینانه این 
نشست ها نیز معموالً فعاالن سیاسي دو جناح سیاسي حاضر خواهند بود که این 
هم نمي تواند مصداق نشســت هاي گفت وگوي ملي باشد. اوالً، همه افراد متعلق 
به احزاب سیاسي اند، از این رو باید آن را گفت وگوهاي جناح هاي سیاسي نامید. 
ثانیاً، فعاالن سیاسي کشور تنها دو جناح سیاسي کشور نیستند و افراد بسیاري 
بیرون از این دو جناح هستند که طبیعتاً بیرون از این تقسیم بندي خواهند ماند 

و در گفت وگوهاي ملي نقشي نخواهند داشت.
مالحظه دیگر آن است که معموالً در این نشست ها بیش از آنکه براي حل 
مشکالت و معضالت ملي تدبیري اندیشیده شود، به مناقشات سیاسي دو جناح و 
معضالت و مشکالت حزبي آنان اشاره می شود؛ به گونه ای که گویا این طرح بیش 
از آنکه تأمین کننده منافع ملي باشد، به کار بهره برداري هاي جناحي مي آید! برای 
نمونه این جریان گفت وگوي ملي را به مسئله تطهیر برخي چهره هاي سیاسي و 

آزادسازي سران فتنه و رفع حصر آنان گره زده است!
یکي دیگر از موضوعات جناحي که معموالً در آستانه انتخابات مطرح و در 
نشست هاي گفت وگوي ملي دنبال می شود، موضوع »انتخابات آزاد« است. طراحان 
این جریان در حالي از »انتخابات آزاد« سخن مي گویند که در چند انتخابات اخیر 
پیروز بوده و قدرت را در دولت و مجلس و شــوراي شــهر به دست گرفته اند؛ اما 
مطالبات آنان بیش از این بوده و منظور از انتخابات آزاد در این نگاه کنارگذاشتن 
منطق »شایسته ساالري« و نظارت شوراي نگهبان و قانون احراز صالحیت ها است. 
رویکردهاي لیبرالیســتي این جریان خود را تحت لواي »انتخابات آزاد« عاري از 
هرگونه بررسي »صالحیت« آشکار می کند که این مطالبه در تعارض با ارکان نظام 
مردم ســاالري دیني است! چرا که دریچه را براي استحاله نظام اسالمي از طریق 
ورود کارگزاران لیبرال و بدون صالحیت باز خواهد کرد! به واقع گویا شعار وحدت 
و گفت وگوی ملي تنها فرصتي براي سکوالریزه کردن نظام جمهوري اسالمي است 
که در دســتور کار احزابي قرار دارد که در نشریات شان با افتخار خود را »لیبرال 

دموکرات« یا »سوسیال دموکرات« معرفي مي کنند!
بحث پیرامون مدعیان نشســت هاي این چنیني به درازا مي کشد؛ اما نکته 
پایاني آن این است نباید انتظار داشت از دل چنین برنامه هایي دستاوردي براي 
مردم و کشــور حاصل آید. جناح هاي سیاسي هنوز نتوانسته اند روابط خود را در 
طول چندین دهه رقابت سیاســي مبتني بر منافع ملي تنظیم کنند؛ به نحوي 
که در ادوار انتخابات شــاهد رقابت انتخاباتي سالم و قانونمندي باشیم. از این رو 
مي تــوان پیش بیني کرد اخبار مربوط به دور جدید این گفت وگوها خیلي زود از 

گردونه اخبار خبرگزاري ها خارج خواهد شد.

یادداشت

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی 

امام خامنه ای  در تبیین  برخورد  اراده ها بین ایران و آمریکا

ماقویتریم
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   حســن خدادی/  وقوع هر انقالب یا نهضــت و دیگر پدیده های 
سیاســی، معموالً با حمایت های کشورهای خارجی یا برخی عناصر کلیدی 
در حکومت داخلی همراه است؛ اما یکی از ویژگی های اصیل انقالب اسالمی 
ایران، که آن را از دیگر انقالب ها مجزا می کند این اســت که به هیچ یک از 
عناصر داخلی و خارجی وابســته نیســت. رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی در این مورد می فرمایند: »همه چیز علیه 
ما بود؛ چه رژیم فاســد طاغوت که عالوه  بر وابســتگی و فســاد و استبداد 
و کودتایــی بودن، اولین رژیم ســلطنتی در ایران بود که به دســت بیگانه ـ 
و نــه به زور شمشــیر خود ـ بر ســر کار آمــده بود، و چه دولــت آمریکا و 
برخــی دیگر از دولت های غربی و چه وضع به شــدت نابســامان داخلی و 
 عقب افتادگی شــرم آور در علم و فناوری و سیاســت و معنویت و هر فضیلت 

دیگر.«
برای درک ارزش ها، ویژگی ها و تمایزات انقالب اســالمی با انقالب های 
دیگر، اشــراف بر انقالب های دیگر ضروری است. بدون شناخت انقالب های 
دیگر بــه ویژه انقالب های بزرگی مانند روســیه، فرانســه، چین و انگلیس 
نمی تــوان ارزش هــا و اصالت هــای انقالب اســالمی را درک کــرد. در این 
یادداشــت، از یک سو دیدگاه عناصر داخلی و خارجی نسبت به وقوع انقالب 
اسالمی بررسی می شود و از سوی دیگر نقش مشیت الهی و حمایت مردمی 
در وقــوع انقالب اســالمی ایران مدنظر قرار می گیرد. در واقع این پرســش 
پردازش می شود که انقالب اسالمی چطور در نبود عناصر داخلی و خارجی، 
 با مشیت الهی و تکیه به مردم انقالبی، پیروز مبارزه علیه استکبار و استبداد 

شد؟
واقعیت این است که در تمام سال های مبارزات انقالبیون و جریان های 
انقالبــی، هیچ عنصر داخلی در چارچوب رژیم ســابق و هیچ عنصر خارجی 
در قالــب دولت ها و قدرت های جهانی و منطقــه ای در حمایت از انقالبیون 
و نهضت امام خمینی)ره( قدمی بر نداشــتند. در داخل کشــور، همه ارکان 
رژیم سابق از نهادهای لشکری تا کشوری، تا آخرین لحظه از رژیم تا دندان 
مســلح حمایت کردند و تنها نیروهای مردمی جدا شده از این نهادها بودند 
که به تدریج و با آشــکار شدن بیشتر ماهیت رژیم و شناخت اهداف انقالب 
اسالمی به صف آنها پیوستند. همچنین نهادهای لشکری در روزهای پایانی 
 انقالب اســالمی و بعد از فرار شــاه مخلوع از حمایت رژیم پهلوی دســت

 کشیدند.
عناصر خارجی نه تنها دســت کمی از عناصر داخلی در حمایت از رژیم 
پهلوی نداشــتند، بلکه تا آخرین لحظه و حتی بعد از وقوع انقالب اســالمی، 
هیچ گاه در حمایت از آن کوتاهی نکردند و همه ابزارهای الزم را برای مقابله 
با انقالب اسالمی به کار بردند. قدرت های جهانی در شرق، غرب و در منطقه 
و فراتر از منطقه نیز هرکدام براساس منافع ملی خود از رژیم پهلوی حمایت 
می کردند؛ اما تمام این حمایت های داخلی و خارجی در مقابل مشــیت الهی 
و حضــور همه جانبه مردم بــه رهبری امام خمینی)ره( شکســت خوردند. 
مشــیت الهی و نقش آن در پیروزی انقالب اســالمی، به خوبی در کالم امام 
 خمینی)ره( بیان شــده است؛ آنجا که ایشــان در وصیت نامه الهی ـ سیاسی

 می فرمایند:
»ما می دانیم که این انقالب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را 
از ایران بزرگ کوتاه کرد، با تأییدات غیبی الهی پیروز شــد. شک نباید کرد 
که انقالب اسالمی ایران از همه انقالب ها جداست؛ هم در پیدایش و هم در 
کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقالب و قیام. تردیدی نیست که این یک تحفه 
الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده 

عنایت شده است.« )وصیت نامه الهی ـ سیاسی امام خمینی)ره((
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( نیز درباره نقش مشیت الهی در تداوم 
انقالب اسالمی و مقاومت در مقابل دشمنان می فرمایند: »ما معتقدیم که به 
توفیق الهی و به اراده  و مشــیت الهی و بــاذن  اهلل تعالی، ما در این مقابله بر 

دشمنمان پیروز خواهیم شد.« )13۹۶/۹/2(
مردم و حضور همه جانبه آنها نیز در عرصه های گوناگون شــکل دهنده، 
نگه دارنده و ادامه دهنده انقالب اسالمی بوده اند. در واقع مردم با حضور خود 
در تظاهرات ضد رژیم سابق و بعد از آن در شکل گیری انقالب اسالمی ایران 
نقش »تأسیســی« خود را اعمال کرد  ه اند و بعــد از آن در عرصه هایی مثل 
جنگ تحمیلی، فتنه  سیاسی و تحریم های اقتصادی نقش »حمایتی« را اجرا 
نموده انــد. عالوه بر این با الگوبرداری از اصــل امر به معروف و نهی از منکر 
نقش »نظارتی« بر مســئوالن را نیز اجرا کرده و هم زمان با نقش »انتخابی« 
در گزینش مســئوالن مجریه و مقننه توانسته اند انقالب اسالمی ایران را در 
آســتانه دهه پنجم وارد مرحله نوینی از پیشــرفت و عدالت کنند؛ بنابراین 
همان طور که رهبر معظــم انقالب)مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقالب 
اســالمی مطرح کرده اند، در ابتدای راه انقالب اسالمی هیچ عنصر داخلی و 
خارجی به حمایت از انقالب اســالمی برنخاسته و این انقالب با مشیت الهی 
و مشــارکت مردمی و در نهایت با رهبری و درایت امام خمینی)ره( توانسته 
 است بر تمام مشکالت و موانع ایجاد شده از سوی دشمنان داخلی و خارجی

 فائق آید.

تبیینی بر وقوع انقالب اسالمی از منظر گام دوم

معصومه ابتکار با بیان اینکه کسی را در کابینه نمی شناسد که موافق مذاکره باشد گفت: قطعاً فرمان رهبر معظم انقالب در این موضوع خیلی شفاف است و به نظرم مسئله 
روشن است. البته در کنار جنگ اقتصادی، جنگ روانی هم وجود دارد. بحثی که اآلن آمریکا برای مذاکره مطرح می کند و ادعا دارد برای مذاکره آماده است و رئیس جمهورشان 

شماره می دهد، به نوعی می خواهد مسئله را بر گردن ما بیندازد یا اصطالحاً توپ در زمین ما باشد. ما حتماً باید استراتژی صحیحی برای مواجهه با این موضوع داشته باشیم.

هیچ کس در دولت
 به دنبال مذاکره نیست

دو تاکتیک آمریکا!
پایگاه اینترنتــی »کانترپانچ« 
آمریکا نوشت: »آمریکا برای مقابله 
با ایران، دو تاکتیک را در دســتور 
کار قــرار داده اســت: تاکتیک اول 
وارد کردن فشــار بر ایران با هدف 
اجبار حکومت به تســلیم در مقابل 
خواسته های آمریکا و کنار گذاشتن 
طرح های ژئوپلیتیک خود در منطقه 
است. دومین تاکتیک نیز در صورت 
شکست طرح اول اجرا می شود و آن 
هم اعمال فشار سنگین بر مردم ایران 
و تحریک آنها به شورش و براندازی 
نظام از داخل اســت.« این گزارش 
می افزاید: »اما اینکه در آینده موفق 
شود یا خیر، وابسته به میزان حمایت 
مردم ایران از حکومت این کشــور 
است. حفظ این حمایت مردمی نیز 
به آن بستگی دارد که حکومت ایران 
هر چه زودتــر اصالحات اقتصادی 
مؤثری اجرا کرده و وضعیت معیشتی 

مردم را ارتقا دهد.«
نارنجک دودزا

روزنامــه اصالح طلب »ابتکار« 
نوشته اســت: »همان طور که بسیار 
گفته شــده است، کشــور امروز در 
شــرایط جنگی به ســر می برد. در 
حقیقت نطفه اولیه و اصلی گفت وگو 
و آشتی ملی تنها و تنها در بین طیف 
میانی، معتدل و عقالیی سیاســی 
کشــور قابل ردیابی و جســت وجو 
است.« در حال حاضر، کلیدواژه های 
»آشــتی ملــی« و »گفت وگــوی 
 ملی« بــا چند هدف عمــده تکرار 
می شود. نخســتین هدف، تطهیر و 
کوچک نمایی خیانت نابخشودنی فتنه 
88 و فراهم شدن شرایط بازتولید آن 
در آینده اســت. دومین هدف جاده 
صاف کنی برای حضور فتنه گران در 
مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز است 
و ســومین هدف نیز غلبه حواشی 
بر مســائل اصلی ـ معیشت مردم و 
مطالبه گــری از دولت ـ و به عبارتی 
ترفنــد نارنجک دودزا بــرای ایجاد 

اختالل در افکار عمومی است.
موشک مثل دندان

رئیس  خرازی«  »ســیدکمال 
شورای راهبردی روابط خارجی، که 
به پاریس سفر کرده بود در گفت وگو 
با روزنامه »لوموند« فرانســه گفت: 
»اگر از شما پرسیده شود آیا می توان 
برای کشــیدن همه دندان های تان 
با شــما مذاکره کــرد، می پذیرید؟ 
دفاعی  ابزار  اصلی ترین  موشــک ها 
ایران هستند. ما نمی توانیم در این 
زمینه گفت وگو کنیم. شــرکت های 
اروپایــی هنوز هــم می توانند نفت 
بخرند. برخی از این شرکت ها هیچ 
منافعی در آمریکا ندارند و از همین 
رو در مورد تحریم ها نیز هیچ نگرانی 
ندارند. ایتالیا و یونان در حالی خرید 
خود را از ایــران متوقف کردند که 
آمریکا به آنها معافیت از تحریم ها را 
داده بود. این نشان می دهد که این 

تصمیم کاماًل سیاسی است.«
واردات اتوبوس دست دوم!

سه روز از انتخاب پیروز حناچی 
تهران  برای سکانداری شــهرداری 
نگذشته بود که اظهارنظر جنجالی 
او دربــاره به کارگیــری از مدیران 
خارجــی برای مدیریت کالنشــهر 
تهران حاشیه ســاز شــد. اما حال 
موضوع واردات اتوبوس دســت  دوم 
از کشورهای اروپایی برای تأمین نیاز 
پایتخت در رسانه ها داغ شده است. 
پورســید آقایی، معاون حمل ونقل 
شهرداری تهران که سابقه مدیرعاملی 
راه آهن را در زمان حادثه تصادف دو 
قطار در کارنامــه خود دارد، تالش 
کرد تا با واردات اتوبوس های دست 
اروپایی، مسکنی  دوم از کشورهای 
بــرای وضعیت نامطلوب حمل ونقل 
عمومی پایتخت بیابد؛ در حالی که 
ایران خودرو دیــزل، قادر به تأمین 

اتوبوس های شرکت واحد است!
حامیان مردم ایران!

نشریه آمریکایی »دیلی بیست« 
تیتــر زد: »ترامپ جنگ جدیدی را 
علیــه اقتصاد ایران بــه راه انداخته 
است.« این نشریه افزود: »ممکن است 
ژست نظامی آمریکا توجه ها را به خود 
جلب کرده باشد؛ اما حمله واقعی به 
ایران همان تحریم هایی هستند که با 
هدف ناامن سازی این کشور طراحی 
هم  نیوز«  »سی ان بی سی  شده اند.« 
ضمن انعکاس اظهارات مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا درباره دشــمنی 
نداشــتن با مردم ایران می نویســد: 
»تأثیر تحریم های آمریکا بر زندگی 
شهروندان عادی ایران، ادعاهای وی 
درباره حمایت از مردم ایران را نقض 

می کند.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دریچه

یورش پلیس به سفارت 
ونزوئال در آمریکا! 

آمریکا مدت هاست به 
دلیل تسخیر سفارتش 

به دست دانشجویان که 
النه جاسوسی در تهران 

بود، در مجامع بین المللی 
مدعی احقاق حقوقش 

است؛ اما خودش هم  با 
پلیس رسمی سفارت 

دیگران را اشغال می کند 

آمریکا با کلی هزینه 
و برنامه ریزی تالش 

می کند هراس جنگ 
در بین مردم ایران 

ایجاد کند و مذاکره 
را راه حل نهایی نشان 

دهد؛ اما در جواب 
چه می بینید؟ آگهی 

فروش ناو آمریکایی در 
سایت ها! اینها هنوز ما 

را نشناخته اند!

یک روز تکراری 
در مدارس آمریکا! 

کودکان آمریکایی ها 
عالوه بر زنگ 

ورزش، زنگی هم با 
نام هفت تیرکشی 
دارند که هر هفته 

یکی از دانش آموزان 
تعدادی از  

همکالسی های شان 
را می کشند!

افطاری ساده؛ مانند 
همیشه امسال هم در 

ماه مبارک رمضان، 
سنت افطاری ساده 

در بسیاری از مساجد 
اجرا می شود. امام 
موسی بن جعفر)ع( 

می فرمایند: افطاری 
دادن به برادر 

روزه دار از روزه  
بافضیلت تر است.

یک شرکت چینی 
برس توالت با تصویری 
از ترامپ ساخته است! 

گفتنی است جنگ 
اقتصادی بین دو کشور 
شدت گرفته  و آمریکا 

شرکت هووایی را 
تحریم کرد، چینی ها 

هم واردات بسیاری از 
کاالهای آمریکایی را 

ممنوع کردند.

پایش

   سید فخرالدین موسوی/   
در چند شــماره پیش در همین 
ســتون، مطلبی با عنــوان »ماجرای 
روزهــای آخر« نوشــتیم کــه در آن 
نشــانه هایی از تکرار سناریوی روزهای 
آخر دولت اصالحات در دولت اعتدال 
وجود دارد؛ سناریویی که در آن تالش 
می شــود رئیس جمهــور را تا حد یک 
تدارکاتچــی تقلیــل دهد و با ســلب 
مســئولیت از باالترین مقــام اجرایی 
کشور، که اختیارات گسترده ای دارد او را 
فردی بدون اختیار نشان دهد! به فاصله 
کوتاهی از آن یادداشت، رئیس جمهور 
در ضیافت افطاری سیاســیون گفت: 
»مشکل اصلی این است که شما همه 
انتظارات را از دولــت دارید، ولی باید 
ببینید دولت چقدر اختیار دارد، دولت 
نه در سیاســت خارجه اختیار دارد، نه 
می داند کجا باید مذاکره کند و مذاکره 
نکند، کجا مالقات کند و کجا مالقات 
نکند و نه اختیار فرهنگ و صدا و سیما 
در دست دولت است. همچنین مساجد 
و تریبون هــای نماز جمعه و مشــکل 
فضــای مجازی هــم در اختیار دولت 
نیست؛ لذا چیزی از دولت می خواهید 
که اختیاری نــدارد و اختیارات باید با 
امکانات متناســب باشد.« سخنانی که 

واکنش های گسترده ای را برانگیخت.
حسین شریعتمداری در سرمقاله 
روزنامه »کیهان« درباره این سخنرانی 
نوشــت: »انتظار این بودـ و هنوز هم 
هست ـ که آقای رئیس جمهور به جای 
کلی گویی دقیقاً می فرمودند که کدام 
اقدام را برای حل کدام مشــکل انجام 
داده و یا در دســت اقدام داشته اند که 
نبود اختیــارات الزم مانع از انجام آن 
شده اســت! مثاًل کدام الیحه را برای 
حل وفصل فــالن مشــکل موجود به 

مجلــس ارائه داده و یا کدام تصمیم را 
اتخاذ کرده بودند که فقدان اختیارات 
کافی باعث توقف آن شده است! یافتن 
این موارد در کارنامه دولت کار دشواری 
نیست، بسم اهلل! حداقل چند نمونه از آن 
را برای افــکار عمومی توضیح بدهید! 
مثاًل برای مقابله با گرانی لجام گسیخته، 
تورم، بیکاری و... کدام گام را برداشته 
بودید! باید از آقای رئیس جمهور پرسید 
کــه آیا این جمالت را به خاطر دارید؟ 
مگر جناب عالی نبودید که در تبلیغات 
انتخاباتی خود می فرمودید: »واهلل  العلی 
العظیم )قسم جالله( اگر مشکالت این 
کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده 
است، راه حل نداشت کاندیدا نمی شدم. 
بدانید بــرادران و خواهران عزیز، همه 
آنهایی که کلید را تــکان دادید، واقعاً 
برای این قفل ها کلید وجود دارد.« آن 
قسم جالله با اظهارات شنبه شب شما 
که ریشه مشکالت را در نبود اختیارات 

کافی می دانید چگونه قابل جمع است!« 
روزنامه وطن امروز نیز این گفته رئیس 
قوه قضائیــه را که »همه قوا اختیارات 
کافی برای انجام وظایف شان دارند« در 
صفحه اول خود جا داد! اما واکنش به 
این اظهارات رئیس قوه مجریه تنها به 
منتقــدان دولت محدود نماند! و حتی 
حامیان سیاسی رئیس جمهور نیز این 

سخنان را پذیرفتنی ندانستند.
روزنامه »آفتاب یزد« در گزارشی 
با عنــوان »گالیه روحانی از اختیارات 
رئیس جمهور پس از ۶ سال!« نوشت: 
»رئیس جمهور در جمع فعاالن سیاسی 
گفته مطالبات با حدود اختیارات باید 
همخوانی داشــته باشــد. او پس از ۶ 
ســال به این نتیجه رسیده است؛ پس 
به راستی تکلیف شعارها و وعده ها چه 
می شود؟ رئیس جمهور در حالی که به 
تدریج دومین سال از دولت دومش را 
به پایان می رساند، در دیدار با فعاالن 

سیاسی نسبت به حدود اختیاراتش و 
عدم همخوانی آن با مطالبات عمومی 
پس از ۶ سال ریاست جمهوری لب به 
گالیه گشود. چرا رؤسای جمهور پس 
از سوار شدن بر اسب قدرت و گرفتن 
رأی اعتماد از مردم تازه درباره حدود 
اختیارات شان سخن به میان می آورند. 
به هر روی امــروز این روش در ایران 
به یک ســنت از سوی رؤسای جمهور 
تبدیل شــده است. در حالی که بیش 
از هــر چیز اعتماد عمومی را نشــانه 
می گیرد و منجر به تنزل سرمایه های 

اجتماعی می شود.«
روزنامه »آرمــان«، دیگر روزنامه 
نزدیک به دولت در یادداشــتی از این 
اظهارات انتقاد کرد و نوشــت: »آقای 
روحانی به نکته ای اقرار کرده که می شد 
در همان ماه های اول کار به آن اشــاره 
کرد؛ نه اینکه بعد از ۶ سال مطرح شود. 
آیا طرح این مسئله با چنین کلمات و 

چنین سیاقی به معنای آن نیست که 
مردم خیال شــان از پاســخ به وعده ها 
آسوده باشــد؟ نکته نهایی اینکه طرح 
چنین ســخنانی قبل از اینکه راهی به 
دهی باشــد، می تواند به آســانی برهم 
زننده ســاختارهایی باشــد که از قضا 
ریاســت جمهوری هــم در آن تعریف 
می شود.« حسن اســدی زیدآبادی از 
اظهارات  پیرامون  اصالح طلب،  فعاالن 
رئیس جمهــور گفت: »آقــای روحانی 
را  دولت  می فرمایند محدودیت هــای 
درک کنید. بســیار خب! شــما که با 
نظام غریبه نبودی، شــرط انصاف این 
بود کــه این حرف ها را موقع انتخابات 

می گفتید.«
انتقادهــا از ســوی طیف حامی 
دولت تنها به رســانه های این جریان 
محــدود نماند و حتی به صحن علنی 
مجلس نیز کشــیده شــد! مصطفی 
کواکبیان، فعال سیاســی اصالح طلب 
و عضو فراکســیون امید، در نطقی در 
مجلس شــورای اســالمی خطاب به 
روحانی  »آقای  گفــت:  رئیس جمهور 
امروز از شما پذیرفته نیست که بگویید 
چندان اختیاری ندارم؛ چرا که شــما 
امــروز رئیس شــورای عالــی امنیت 
ملی هستید و ریاســت ده ها شورای 
جورواجور را هم در اختیار دارید و این 
مسئله نشان دهنده اختیارات گسترده 
شماســت. اگر هم در مــواردی طبق 
قانون اساسی باید مسائل به تصویب و 
نظر مقام معظم رهبری برسد، در عمل 
و در طول این چندین ســال مشخص 
شده است که ایشــان با توجه به نظر 
مشــورتی کارشناســان و متخصصان 
تصمیم می گیرند و بر این اساس جای 
هیچ گونه تعلــل و درنگی برای تحقق 

وعده های تان وجود ندارد.«

   سیدحســین خاتمی/ هفته گذشته 
تجمعی در دانشگاه تهران با دعوت آمدنیوز، منافقان 
و مارکسیست ها و خوشحالی غرب دوستان! شکل 
گرفت که نه برای مشکالت اقتصادی و ناکارآمدی 
مدیریتــی یا اعالم انزجــار از مواضع ضد ایرانی و 
انســانی آمریکا و نوکران منطقــه ای او، بلکه برای 
برداشــتن حجاب، برهنگی و بازگشــت به تمدن 
دویســت ســاله غرب بود که صدای خرد شــدن 
استخوان هایش در عالم شنیده می شود؛ رفتن در 
مسیری که غربی ها در حال بازگشت از آن هستند! 
مشاهده نتیجه اباحه گری و تفکرات التقاطی برخی 
استادان دانشگاه و مسئول فرهنگی آن در یک نیم 
روز و مشاهده همان تفکری که رهبر معظم انقالب 
در روز اول فروردین در مورد آن هشدار دادند. چند 
روزی بیشتر نمی گذرد که برایان هوک فلسفه انواع 
جنگ های آمریکا علیه ایران را اعالم کرده است، که 
مشکل ما با ایران صدور تفکرات شیعی به منطقه 
اســت؛ البته احتمال می رود خجالت کشیده باشد 

که بگوید: به تمام جهان. 
آیا شــکل گیری این تجمعــات و اعتراضات 
در مواقع حســاس تاریخ ایران اتفاقی است؟ سال 
1388 که دنیا شاهد شرکت بیش از چهل میلیون 
نفر در انتخابات بود و وقت آن بود که ایران با این 
قدرت مردمی جهان را مسخر ایدئولوژی خود کند 
و با این پشتوانه قوی ابرقدرت معنوی جهان شود؛ 
ناگهان اعتراضات خیابانی با هدایت صهیونیست ها 

و نوکرانش در داخل شروع می شود و ما را چندین 
پله پایین می فرســتد. اکنون هم که برایان هوک 
تصویر حقیقی آمریکا را نشــان داد، تصویری که 
رهبر معظم انقالب در خشت می دید، حرکتی شروع 
شد که نتیجه ای جز سرافکندگی در منطقه و جهان 
ندارد، تا بپرسند حکومتی که نمی تواند از تفکرات 
انقالبی خود نگهبانی کند، چطور می خواهد انقالبش 
را صادر کند! بله تصاویری که نه مسئوالن فرهنگی 
و نه مسئوالن سیاسی و اقتصادی در آینه نمی بینند، 
رهبر معظم انقالب در خشت دید و بارها تذکر داد. 
ایشان بارها در مورد جریان اباحه گر و بی قیدوبند 
در دانشگاه و در مورد حفظ شأن دانشگاه و ارتقای 
ابعاد علمی و هدایت دانشجویان به مباحث شفاف 
علمی و عقلی، راه اندازی کرســی های آزداندیشی 
و هــزاران مورد دیگر تذکــر دادند که با بی خیالی 
مســئوالن مواجه شــد و نتیجه اش این شــد که 
دیدیم؛ در دانشگاه تهران افرادی که معلوم نیست 
دانشجو بودند یا نه تجمع می کنند و علیه حجاب 
شــعار می دهند و می خواهند حرف شان را با لگد 
به دختران چادری و با مشــت به صورت برادران 
بسیجی تفهیم کنند. جالب آنکه دانشجوی دانشگاه 
لباس شــخصی لقب می گیرد و افراد نامعلوم که از 
بیرون دانشــگاه آمدند دانشجو خطاب می شوند؛ 
دانشگاهی که دکتر شفیعی کدکنی را بدون کارت 
به دانشگاه راه نمی دهد، ناگهان می شود محل تجمع 

اراذل کف خیابان!  

حال چــرا اعتراضات علیه حجــاب و چرا با 
هدایــت منافقان و آمدنیوز؟ شــروع عملیاتی که 
مسیح علی نژاد، صاحب کمپین ضد حجاب هم از 
آن خبر نداشت. چرا در بحبوحه رجزخوانی آمریکا؟ 
چرا پس از افشاگری های برایان هوک؟ چرا شکل 
و شمایل معترضان شبیه مارکسیست هاست؟ چرا 
با مشــت و لگد؟ چرا با شعار یک یا حسین دیگر؟ 
اینها پرسش هایی اســت که باید پاسخ داده شود. 
کسی منکر کم کاری مســئوالن فرهنگی کشور، 
حوزویان و رسانه های انقالبی و صداوسیما در مورد 
اعتقادات، حجاب و شبهات و پاسخگویی نامناسب 
به پرسش های جوانان نیست؛ اما هدایت دشمن را 
نمی توان بی دلیل خواند. وقتی دشمن سال ها دل 
جوانان ما را نســبت به دستاوردهای انقالب سرد 
می کند، انــواع دروغ ها را در گوش آنها می خواند، 
از سستی مسئول در نشان دادن جایگاه جمهوری 
اســالمی و برخورد با برهم زنندگان نظم سیاسی، 
اقتصادی، اعتقادی و اخالقی جامعه سوء استفاده 
می کند و خود را دلسوز جوان ما نشان می دهد، نباید 
انتظار داشت کسی به فرمان او دست به اعتراضات 

غیر مدنی نزند.
اما حجاب که به معنای واقعی، مقوله ای است 
امنیتــی، اعتقادی، ایدئولوژیکی و فرهنگی قبل از 
آنکه قانون باشــد اخالق است و قبل از آنکه اسالم 
باشد اعتقاد ایرانیان بوده است. حجاب زن و غیرت 
مرد، حفظ کننــده مرزهای مادی و معنوی و جزء 

الینفک آرمان های انقالب محسوب می شود. حجاب 
سدی است در برابر هجوم اخالقی دشمنان. حجاب 
یعنی حفظ خانواده و دوام آزادی و استقالل کشور. 
حجاب یعنی عفت زن و غیرت مرد در جامعه؛ عفت 
و غیرتی که موجودات مــوذی را از جامعه بیرون 
می راند و عرصه را بر آنان تنگ می کند. حجاب یعنی 
آرامش برای رسیدن به قله های پیشرفت و توسعه 
مادی و معنوی و ایستادن روی پای خود. کسانی 
که در جامعه حجاب اختیاری می خواهند، نمی دانند 
پس از آن چشم چرانی و دست درازی هم اختیاری 
می شــود و نمی توانند در مقابل آن مقاومت کنند. 
آرامش و امنیت مخالفان حجاب، مدیون این سنت 
دینی و ایرانی است. مردانی که از جان خود گذشتند 
تا دشمن وارد خاک کشورمان نشود، در دامان زنانی 
عفیف و محجوب تربیت شدند. اگر اختالس و دزدی 
و احتکار و حرام خوری نمی خواهیم، باید زنی عفیف 
و نجیب و محجوب در جامعه داشته باشیم. مخالفان 
حجاب باید تمام عمر به خاطر خوبی های جامعه مان 
ممنون و متشــکر مدافعان حجاب باشند. باید از 
آنان جامعه ای آگاه، محترم و مؤدب به آداب دینی 
بخواهند و کمک حال شان باشند. مسئوالن فرهنگی 
و سیاسی هم باید پاسخگوی پرسش های جوانان 
باشند و گره های ذهنی آنان را با محبت و مهربانی 
و امنیت بگشــایند. هیچ انسانی نیست که منطق 
آداب دینی را که یکی از آنها حجاب اســت نداند 
و منکر آن شود؛ مگر به فشارها و شبهات دشمن.

بازخوانی واکنش ها به اظهارات روحانی در جمع فعاالن سیاسی

اختیاردارید؛آقایرئیسجمهور!

تجمع علیه حجاب!

سیاست های ترامپ و 
افزایش تعرفه و تحریم 

کاالهای چینی نه تنها او 
را به پیروزی در انتخابات 

۲0۲0 امیدوار نکرده 
است؛ بلکه نارضایتی های 

مردم آمریکا را هم در 
پی داشته است. افزایش 
قیمت ها و کمبود کاالها 

خبر اول رسانه های 
آمریکا است.



   ایــوب منادی/ حمالت 
هوایــی یگان پهپادی انصاراهلل یمن 
به عمق تأسیســات نفتی عربستان 
و بمبــاران خطــوط انتقــال نفت 
»الشــرقیة« به »ینبــع« که هفته 
گذشــته ســرخط همه رسانه های 
مهم بین المللــی بود، اگرچه هم به 
لحاظ ماهیــت اقدام کننده و هم از 
نظر نوع اقدام، شــباهتی با عملیات 
مبهم انفجار نفت کش های مســتقر 
در ساحل الفجیرة امارات ندارد، اما 
پرداختن به ابعــاد و زوایای هر دو 
عملیات نکات قابل توجهی را نسبت 
به معمای امنیــت در خلیج فارس 

مکشوف می کند. 
اعــالم  از  پــس  روز  چنــد 
ســیدعبدالملک الحوثــی مبنی بر 
خروج داوطلبانه نیروهایش از ســه 
بندر الحدیده، راس عیسی و سلیف 
در راســتای توافق استکهلم و ادامه 
تجاوزگــری عربســتان در بمباران 
یمن،  شــهرهای  مسکونی  مناطق 
پهپادهای انصاراهلل با عبور از مسیر 
هفتصد کیلومتری و نفوذ  به آسمان 
ریاض، دو ایستگاه مهم پمپاژ نفت 
را در شــهرهای عفیف و الدوادمی 
بمباران کردند؛ خط لوله ای که هدف 
قرار گرفت، شریان اصلی انتقال نفت 
عربستان سعودی به شمار می رود. 
این خط لوله پروژه ای اســت که با 
هدف دور زدن مســیر خلیج فارس 
و بی اثر کردن تهدیدهای جمهوری 
 اســالمی  ایران ناشی از بستن تنگه 
هرمز ایجاد شــده و افزون بر تأمین 
مواد مصرفی پاالیشــگاه های غربی 
عربســتان، ظرفیت انتقال روزانه ۷ 
میلیون بشــکه نفت را بدون نیاز به 
عبور از تنگه هرمز فراهم کرده است.

نفت کش در آتش
بمــب خبــری دیگــری که 
سیاســتمداران ابوظبی و ریاض را 
ســاعت ها در سکوت فرو برد، سبب 
سقوط شاخص بورس دبی و ریاض 
شــد و قیمت جهانی نفت را دچار 
نوسان کرد، انفجار در نفت کش های 
اماراتی و ســعودی در نزدیکی بندر 
الفجیره امارات بود که رسانه  ها تعداد 
آنها را بین چهار تا هشت و برخی تا 
11 فروند ذکر کرده اند. بندر الفجیره 
تنها دروازه  شیخ نشین های هفت گانه 
امارات به دریای عمان است که در 

ســال های اخیر با انگیــزه صادرات 
نفت و کشتیرانی از این بندر، توجه 
ویژه  حاکمان امارات را به خود جلب 

کرده است.

تالش برای بی اثرکردن تنگه هرمز
وجه تشــابه و امتیاز ویژه بندر 
الفجیره )در دریــای عمان( و بندر 
ینبع )در دریای سرخ(، انگیزه امارات 
و عربستان برای دور زدن تنگه هرمز 
است که این دو کشور را بر آن داشته 
تا توان حداکثری خود را برای توسعه 
زیرســاخت های صنعتی، نظامی  و 
امنیتــی بنادر فوق بــه کار گیرند. 
نکته دیگری که درباره بندر الفجیره 
قابل توجه اســت، وجود پایگاه های 
نظامی آمریکا و فرانسه است. طبق 
توافق امارات با فرانسه، کره جنوبی، 
آمریکا و اســترالیا نیروهای نظامی 
این کشورها در پایگاه های مختلف 
دریایــی، هوایی و زمینــی امارات 
مستقر شــده اند که تعداد زیاد این 
پایگاه ها موجب شــده امــارات در 
رسانه های عربی »بهشت پایگاه های 
نظامی خارجی« نامیده شود. گفتنی 
اســت، مهم ترین پایگاه های نظامی 
آمریکا در امارات پایگاه های ابوظبی، 
الفجیره، خورفکان، خالد منی، بندر 
راشد و بندر زاید هستند که پایگاه 
الفجیره به تنهایی شــاهد  دریایی 
 حضــور 1800 نظامــی آمریکایی

 است.

تغییر رویکرد انصاراهلل
حمــالت پهپــادی یمــن به 
تأسیسات نفتی عربستان مبّین این 
واقعیت است که انصاراهلل در پنجمین 
سال مقاومت علیه اشغال گری ائتالف 
ســعودی ـ اماراتی اگرچه مقتدرانه 
برای اجرای مفادی از توافق استکهلم 
)واگــذاری محدود بنادر ســه گانه 

الحدیده، ســلیف و راس عیسی به 
سازمان ملل( اعالم آمادگی کرد؛ اما 
این به منزله عقب نشینی و تسلیم در 
برابر متجاوزان به خاک یمن نیست و 
طبق گفته مقامات انصاراهلل، مقاومت 
یمن در آینده حمالت خود به عمق 
تأسیسات نفتی عربستان را بیشتر 
از گذشته ادامه خواهد داد. در واقع، 
انصاراهلل از حالت تدافعی به تهاجمی 
تغییر رویکرد داده است. مبین این 
مطلب هم پاک سازی بیش از 1000 

کیلومتر مربع از مناطق جنوبی یمن 
از دســت اشغالگران اماراتی طی دو 

سه هفته گذشته است.
نکتــه دیگر آســیب پذیری و 
عربستان  پدافندی  ســامانه  ضعف 
اســت که با وجود عقد قراردادهای 
سنگین تسلیحاتی ریاض ـ واشنگتن 
نتوانسته است در مقابل ابتدایی ترین 
امنّیت  تجهیــزات مقاومت یمــن 
اماکن حساس و راهبردی، همچون 
تأسیسات نفتی آرامکو، پادگان های 
نظامی، فرودگاه ها و... را حفظ کند. 
گویا سامانه های پدافندی عربستان 
نیــز پیوندی با گنبــد آهنین رژیم 
صهیونیســتی دارد کــه در مقابل 
موشک های حماس کارآیی خود را از 
دست داده و از دفع حمالت موشکی 

ناتوان می ماند!

سناریوهای الفجیره
انفجار در کشتی های نفت کش 
در ساحل الفجیره که وزارت کشور 
امــارات آن را حاصــل »اقدامــات 
خرابکارانــه« خواند نیــز موجی از 
گمانه زنی  برای کشف عامل حادثه، 
نوع انفجار و انگیزه عملیات با خود 
به همراه داشــت. برخی تحلیلگران 
حمالت موشــکی انصاراهلل یمن را 
عامل این انفجار دانســتند که این 
ســناریو با واقعیت فاصلــه فراوانی 
دارد؛ چــرا که انصــاراهلل در جنگی 
آشکار با امارات و عربستان قرار دارد 

و دلیلــی برای کتمان حمالت خود 
به مواضع این دو کشور ندارد؛ افزون 
بــر این نه دولت امارات و نه کمیته 
تحقیق و ارزیابی حادثه فوق، هنوز 
جزئیاتی از نوع حمله )موشکی، مین 
دریایی، انتحاری و....( ارائه نکرده اند. 
به نظر می رسد این سناریو با متهم 
کــردن انصاراهلل بــه انجام حمالت 
فــوق، صرفاً به دنبــال اتهام زنی به 
جمهوری اســالمی ایران به منزله 
هم پیمان انصاراهلل مطرح می شــود. 
سناریوهای دیگری نیز در این زمینه 
مطرح اســت؛ از جمله برنامه ریزی 
آمریکا برای ایجاد ناامنی و در مقابل 
اخذ هزینه های کالن از کشورهای 
انفجارهای  طراحی  عربی،  ثروتمند 
فوق از ســوی رژیم صهیونیستی به 
منظور افزایش تنــش در منطقه و 
بهره برداری سیاســی از آن و... که 
با انتشار جزئیات بیشتر در روزهای 
آینده می توان با دقت بیشــتری در 

این زمینه اظهار نظر کرد.

ناکامی ائتالف سعودی ـ آمریکایی
آنچــه از دو اتفــاق اخیــر در 
عربســتان و امارات می توان نتیجه 
گرفت، این اســت که تالش محور 
ســعودی ـ اماراتی در جنگ افروزی 
و ایجاد ناامنی در منطقه که نمونه 
آن جنگ خانمان ســوز علیه مردم 
مظلوم و مقاوم یمن، تجهیز گروه های 
تروریستی در سوریه، عراق و شمال 
آفریقا است، به نقض امنیت داخلی 
دو کشور مذکور خواهد انجامید؛ به 
عبارتی نباید انتظار داشــته باشند 
منطقه برای دیگران ناامن باشــد و 
عامل ناامنی در امنیت به سر ببرد! 

نکتــه دیگری که حائز اهمیت 
فراوان است، بی نتیجه بودن تالش 
کاخ ســفید برای به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران اســت که قرار 
بود در یــک هماهنگی بین ترامپ 
عربستان  منطقه ای اش،  متحدان  و 
و امــارات کاهش فروش نفت ایران 
را جبران کنند؛ اما به نظر می رســد 
تــا زمانی کــه کشــورهای فوق با 
تأمین  از جمله  مشــکالت فراوان، 
امنیت نفت کش هــا، ضمانت بیمه 
نفت صادراتی و... برای فروش نفت 
روزانه خود روبه رو هستند، نمی توانند 
جایگزین ایران در بازارهای جهانی 

نفت شوند.

   محمدصادق مصطفوی/ ششمین دور از مذاکرات میان طالبان و فرستادگان آمریکا در دوحه 
قطر پس از گذشت ۹ روز، در شرایطی پایان یافت که نتیجه و توافقی جدی در پی نداشت؛ موضوعی 
که در پنج دوره گذشــته مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان نیز مســبوق به سابقه است. با بررسی 
دوره های مذاکره میان آمریکا و طالبان طی شش دوره گذشته، محورهای اساسی گفت وگوها را می توان 
در چهار بند خالصه کرد: الف ـ خروج نیروهای نظامی بیگانه از افغانستان که خواست اساسی طالبان 
از این مذاکرات است؛ ب ـ تضمین همکاری نکردن طالبان با گروه های تروریستی و پرهیز از هرگونه 
اقدام تروریستی و خشونت آمیز؛ ج ـ تأکید بر اهمیت گفت وگو و مذاکرات داخلی و تالش برای حرکت 

به این سمت؛ د ـ تحقق آتش بس همه جانبه و فراگیر شدن صلح در جامعه افغانستان.
با این حال، علی رغم صرف زمان زیاد و شکل گیری شش دوره گفت وگو، این مذاکرات به نتیجه 
نرسیده است. از جمله دالیلی که سبب بن بست در مذاکرات شش گانه میان طالبان و طرف آمریکایی 

شده و روندی استهالکی را برای گفت وگوها در پی داشته، عبارت است از:
1 ـ پایبند نبودن طرف آمریکایی به توافقات دوره های پیشین، به ویژه در زمینه تعیین زمانبندی 

مناسب برای خروج سربازان آمریکایی و ناتو از سرزمین افغانستان؛
2 ـ بی اعتمادی دو طرف به یکدیگر و زیاده خواهی هایی که در طول مذاکرات با آن مواجه می شوند 

و تالش برای تحمیل اراده فارغ از خواست طرف مقابل، به ویژه از سوی آمریکا؛
3 ـ شکاف راهبردی میان مذاکره کنندگان در ترسیم آینده افغانستان و روندهای منتهی به آن؛ 
زیرا با وجود تأکید طالبان بر شکل گیری امارت و نظامی اسالمی با حضور نیروهای طالبان در سرزمین 

افغانستان، آمریکا این ساختار را مناسب این کشور نمی داند؛
4 ـ تأکید طالبان بر ادامه مشی نظامی این گروه و برخورد خشن با مخالفان به ویژه متجاوزان خارجی؛

5 ـ طرح پیش شــرط های ناهمگون از ســوی دو طرف؛ درحالی که آمریکا پیش از هر چیزی به 
تغییر رویکرد طالبان در رفتار خشــونت آمیز تأکید دارد و خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات 
شرط اساسی پیشرفت مذاکرات را کنار گذاشتن سالح از سوی طالبان می داند؛ اما طالبان نیز قبل از 
هر بحث و گفت وگویی خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور است که البته آمریکا به 

سادگی این موضوع را نخواهد پذیرفت؛
۶ ـ از سوی دیگر عزم جدی در طرف آمریکایی برای خروج از افغانستان، پایان جنگ و شکل گیری 
صلح مشــاهده نمی شود؛ زیرا حضور در افغانســتان برای آمریکا از حیث نزدیکی به روسیه و ایران و 
نقش آفرینی در منطقه غرب آسیا اهمیتی انکارنشدنی دارد. با طوالنی کردن فرایند مذاکرات می توان 
گفت آمریکا به دنبال راهکاری برای تداوم حضور خود در این کشور و جلب رضایت طالبان به عنوان 

مخالف جدی این موضوع است؛
۷ ـ نکته آخر اینکه هنوز ســازوکار مناسبی برای مذاکرات افغانی ـ افغانی به عنوان راهکار اصلی 
برون رفت از جنگ 18 ســاله تدوین نشده است و طالبان دیدگاه خوبی برای حضور در این مذاکرات 

ندارد؛ موضوعی که در نبود طالبان در لویی جرگه اخیر نیز مشاهده شد.
در پایان باید گفت، دو طرف گفت وگو همواره با تردید به طرف مقابل نگریسته اند و با اطمینان 
نداشتن از حسن نیت یکدیگر مذاکرات دور ششم را نیز به پایان رسانیده و ادامه روند حصول توافق 
را بــه دور بعدی موکول کرده اند؛ از این رو می توان پی برد که این مرحله از مذاکرات مانند دوره های 
پیشــین نتیجه مشخصی ندارد و شــکی نیست که افغانستان در مسیر تحقق صلحی جامع، مسیری 
پیچیده و خطیر در مقابل خود دارد که پیش شــرط آن شــکل گیری مذاکرات افغانی ـ افغانی و نفی 
نقش آفرینی قدرت های بیگانه به ویژه آمریکا در ترسیم آینده پیش  روی افغانستان است؛ موضوعی که 
بســیاری از دولت مردان افغانستانی و سران طالبان بدان واقف هستند و شکی نیست که نمی توان به 
 امضای توافقی جامع میان آمریکا و طالبان در راســتای تحقق صلح در افغانستان در آینده ای نزدیک 

امیدوار بود.

پنجره

کش و قوس های مذاکرات طالبان و آمریکا زورآزمایی آمریکا با چین
   روح اهلل صالحی/ زورآزمایی آمریکا با چین در عرصه تجاری، وارد مرحله تازه ای شده 
است که عالوه بر روابط دو کشور، اقتصاد جهانی را هم به مراتب آسیب پذیرتر خواهد کرد. پس 
از کش و قوس های فراوان، سرانجام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با افزایش تعرفه بر صدها 
میلیارد دالر کاالی وارداتی از چین، جنگ تجاری با این کشور را کلید زد و پکن نیز برای مقابله 
به مثل، تعرفه برخی کاالهای وارداتی از آمریکا را افزایش داد و تنش ها بین دو کشور وارد مرحله 
جدیدی شد. تا جایی که این اقدام موجب سقوط بازارهای سرمایه شده و اکنون برخی کشورها از 
پیامدهای اقتصادی آن نگران هستند. چین و آمریکا بیش از ۶00 میلیارد دالر مبادالت اقتصادی 
دارند که تشدید تنش ها می تواند دو طرف را از تعامالت و همکاری های سازنده باز دارد. ترامپ در 
راهبرد امنیتی آمریکا، چین را بزرگ ترین تهدید برای منافع این کشور برشمرده و تالش می کند 
این قدرت نوظهور را به چالش بکشــد؛ اما نکته مهم این است که چین مانند ونزوئال نیست که 
مقامات تندرو آمریکایی با فشارهای همه جانبه بتوانند اقتصادش را دچار بحران کنند؛ چرا که این 
کشور برگ های زیادی برای رو کردن دارد که می تواند هزینه های واشنگتن در این جنگ تجاری 
را باال ببرد. بدون شک، رهبران چین در مقابل سیاست تهاجمی آمریکا تمکین نخواهند کرد و 
تنها در صورتی حاضر به امضای توافقات جدید می شوند که در ازای دادن امتیازات به واشنگتن، 
امتیازاتی بگیرند و به عبارتی در چارچوب بازی برد ـ برد عمل خواهند کرد. این در حالی است 
که آمریکا در چند جبهه با ایران، ونزوئال و روســیه درگیر اســت و این مسئله توان واشنگتن در 
مقابله با چین را کاهش می دهد. از طرفی، وجود دودستگی بین مقامات کاخ سفید، ترامپ را در 

اتخاذ یک راهبرد منسجم برای پیروزی در برابر پکن دچار چالش می کند.
از سوی دیگر، آمریکا در تنش با بلوک شرق، همواره از حمایت متحدان اروپایی برخوردار 
بــود، امــا اکنون ترامپ با اروپا در افتاده و در میدان بازی بــا چین تنها مانده و به نوعی بازوی 
توانمند خود برای تحت فشار قرار دادن چین را از دست داده است. شاید ترامپ بتواند با افزایش 
تعرفه ها، میزان تقاضا برای کاالهای چینی را کاهش دهد؛ اما چین می تواند با راه اندازی مجدد 
جاده ابریشــم، با هزینه های پایین کاالهای خود را به بازارهای آســیایی و اروپایی صادر کرده و 
در درازمدت این خسارت ها را جبران کند که چنین جایگزینی برای آمریکا وجود ندارد. آمریکا 
با بســیاری از کشورهای درحال توسعه مراودات اقتصادی چندانی ندارد؛ اما چین با همه جهان 
تعامــل دارد و این برگ برنده ای برای پکن در آینده خواهد بود تا بتواند از این بحران اقتصادی 

که واشنگتن آن را کلید زده، برنده بیرون آید.  
جدای از مسائل اقتصادی، در تنش چین و آمریکا، ابعاد سیاسی نیز به وضوح مشهود است. 
بدون تردید، یکی از دالیل فشارهای اقتصادی آمریکا به چین، به بحث کره شمالی ارتباط دارد. 
ترامپ بارها اعالم کرده است چین می تواند نقش مهمی در بحران موشکی کره شمالی ایفا کند؛ 
لذا از این کشــور خواسته اســت مقامات پیونگ یانگ را برای آمدن به پای میز مذاکره متقاعد 
کند. ترامپ در یک ســال گذشته با توجه به در جریان بودن مذاکرات با کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی افزایش تعرفه بر کاالهای چینی را به تعویق انداخت؛ اما پس از آنکه مقامات پیونگ 
یانگ اعالم کردند گفت وگوهای سیاسی با آمریکا به بن بست رسیده و متعاقب آن برنامه موشکی 
خود را از ســر گرفتند، ترامپ جنگ اقتصادی با چین را کلید زد. به دنبال شکســت مذاکرات 
ترامپ با رهبر کره شمالی، رئیس جمهور چین هم سفر خود به آمریکا برای گفت وگوهای تجاری 
را متوقف و این تصمیم را مرتبط با رفتار و مذاکرات بی نتیجه ترامپ با رهبر کره شمالی عنوان 
کرد. با توجه به اینکه ترامپ در سیاست خارجی در پرونده های گوناگون دستاورد خاصی نداشته، 
بنابراین درصدد است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2020، با افزایش فشارهای اقتصادی 
چین را وادار کند به کره شمالی در زمینه خلع سالح اتمی فشار بیاورد تا بتواند پرونده پیونگ 

یانگ را به سرانجام برساند.

فراسو

بمب خبری  که سیاستمداران 
ابوظبی و ریاض را ســاعت ها در 
برد، سبب سقوط  فرو  ســکوت 
شاخص بورس دبی و ریاض شد و 
قیمت جهانی نفت را دچار نوسان 
کــرد، انفجــار در نفت کش های 
اماراتی و سعودی در نزدیکی بندر 
الفجیره امارات بود که رســانه  ها 
تعداد آنها را بین چهار تا هشــت 

و برخی تا 11 فروند ذکر کرده اند
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  محمدرضا مرادی/ دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا در یک 
سال اخیر به شدت تحت فشار رسانه ها 
و مخالفان بوده است. دامنه این فشارها 
حتی سبب مطرح شدن استیضاح وی 
شده و در وضعیت کنونی درخواست ها 
برای اســتیضاح ترامپ افزایش یافته 
است. طبق نظرسنجی »رویترز« که با 
کمک مؤسسه افکارسنجی »ایپسوس« 
انجام شــده، 45 درصد مردم آمریکا 
با طرح اســتیضاح رئیس جمهور این 
کشور موافق هستند. گروه های فعال 
ملی  آمریکا نیز بــه تازگی تومارهای 
متعددی را که گفته می شــود حاوی 
10 میلیــون امضا بــرای حمایت از 
استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکاست، به کنگره این کشور تحویل 
داده اند؛ اما دالیل استیضاح ترامپ چه 
بوده و آیا این طرح می تواند با موفقیت 

همراه باشد؟
دونالد ترامپ در عرصه داخلی با 
چالش های زیادی مواجه است. دخالت 
انتخابات ریاست جمهوری  روسیه در 
آمریکا و همکاری مسکو با تیم ترامپ 
یکی از مهم ترین دالیل مطرح شدن 
استیضاح ترامپ است. تحقیقات 22 
ماهــه »مولر«، بازرس ویــژه پرونده 
مداخله روســیه در انتخابات 201۶ 
هیچ اسناد و مدارکی درباره همکاری 
میان کمپین انتخاباتی ترامپ در سال 
201۶ میالدی و روسیه ارائه نکرد، اما 
به چندین پرونده دیگر درباره احتمال 
مانع تراشــی در راه اجرای عدالت به 
صورت مفصــل پرداخت. نمایندگان 
دموکرات نیز معتقدند، همین مسئله 
می تواند سبب استیضاح ترامپ شود.

همچنین اختالف با دموکرات ها 
یکی دیگــر از مهم ترین چالش های 
دولت ترامپ اســت. همین اختالف 
ســبب تعطیلی دولت ترامپ شــد و 
طوالنی ترین تعطیلــی تاریخ آمریکا 
نیز اتفاق افتاد. از سوی دیگر، آمریکا 
اکنون با یکی از بزرگ ترین شکاف های 
اجتماعی در طول تاریخ خود مواجه 
شده اســت؛ به گونه ای که عماًل یک 
وضعیت دوقطبــی را تجربه می کند. 
رفتار نژادپرستانه دونالد ترامپ با اقلیت 
نژادی و مذهبی و ادامه تندروی های 
وی نه تنها به گسترش این شکاف و 
تعارضات خواهــد افزود؛ بلکه ممکن 
اســت وی را با بحران مشروعیت در 
میان مخالفان روبه رو کند. در صورت 
تداوم رفتــار ترامــپ و دولت وی و 
واقعیــت کثرت گرایی  به  بی توجهی 
فرهنگی در این کشور احتماالً دولت 
وی با مشــکالت عدیــده ای در اداره 
کشــور و در انتخابــات آینده مواجه 
خواهــد بود. در واقــع، دونالد ترامپ 
در حالــی در عرصه بین الملل خود را 
رئیس جمهور مقتدر نشان می دهد که 
در عرصه داخلی با چالش های زیادی 
مواجه شده و این مسئله می تواند سبب 

استیضاح و برکناری وی شود.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، 
استیضاح رئیس جمهور این کشور از دو 
طریق صورت می پذیرد؛ در روش اول 
دیوان عالی آمریکا که مهم ترین نهاد 
قضایی این کشور محسوب می شود، 
علیه رئیس جمهــور اعالم جرم کند 
و از کنگــره بخواهد که او را به دلیل 
ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح کند. 
در روش دوم، کنگره به طور مستقیم 
وارد عمل می شود و علیه رئیس جمهور 
اعالم جــرم می کند. در هر دو روش، 
ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب 
آمریکا  نماینــدگان  مجلس  اکثریت 
برسد و پس از آن، این مجلس از سنا 
درخواست تشکیل دادگاه و محاکمه 
متهم را بدهد. این دادگاه در مجلس 
سنا برگزار می شود. رئیس دیوان عالی، 
رئیس دادگاه خواهد بود و سناتور ها به 
عنوان دادستان حضور خواهند داشت. 
پس از دفاعیات متهم، سناتور ها رأی 
خود را اعالم خواهند کرد. استیضاح 
در مجلس نمایندگان به تفهیم اتهام 
شباهت دارد و استیضاح در سنا مانند 
جلسه محاکمه ای است که ممکن است 
به محکومیت و برکناری بینجامد؛ البته 
سنا هرگز رأیی در محکومیت کسی 

نداده است.
با یک  ارتباط تجاری  داشــتن 
کشــور خارجی هنــگام کارزارهای 
تبلیغاتی، اطالع از عملیات اطالعاتی 
خارجی علیه رقیــب و پرداخت باج 
هنــگام رقابت های انتخاباتی و تالش 
بــرای فریب کنگــره، از جمله ده ها 
ادعایی اســت که علیه رئیس جمهور 
آمریــکا مطــرح شــده و حــاال که 
مجلــس نمایندگان نیز تحت کنترل 
دموکرات ها درآمــده، می تواند برای 

ترامپ دردسرساز باشد. 

شمشیر استیضاح بر  سر ترامپ ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می گوید: برخی رســانه ها با اخبار جعلی و پوشــش بسیار نادرست و متقلبانه خود درباره ایران دارند به کشورمان آسیب 
می زنند. چنین پوششی، فریبکارانه، عمدتاً بدون منبع )با منابع ساختگی( و خطرناک است.

پایان
 بلوف زنی

روزنه

 چرا سعودی شیعیان را سرکوب می کند؟
   برسام محمدی/  عربستان سعودی در راستای سیاست های سرکوب گرانه 
خود حمالت جدیدی را علیه منطقه شــرقیه عربستان به بهانه جلوگیری از حمالت 
تروریستی انجام داده است. اگر چه سیاست های »سرکوب گرایانه« دربار سعودی طیف 
گســترده ای از مردم عربستان را در بر گرفته اســت، اما این سرکوبگری در خصوص 
»شــیعیان« خاص است، چنانکه شیعیان در هیچ کشوری به اندازه عربستان سعودی 
ســرکوب نمی شوند و نیز فضای خفقان و وحشت در هیچ کشوری به اندازه عربستان 
علیه شیعیان اعمال نمی شود. عربستان تنها کشور جهان است که شیعیان در آنجا از 
کمترین حقوق مذهبی، مدنی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی برخوردار بوده و تحت 

شدیدترین خشونت فرقه ای و تبعیض های نظام مند قرار دارند. 
بر اساس سرشماری سال 2013 میالدی، بین 4 تا ۶ میلیون نفر از جمعیت 28 
میلیونی عربستان را شیعیان تشکیل می دهند که عمدتاً در استان »الشرقیه« و به ویژه در 
شهرهای »قطیف«، »احساء« و »دمام« ساکن هستند. بیشترین منابع نفتی عربستان و 
صنایع وابسته به آن در مناطق شیعه نشین است. مناطق شیعه نشین بیشترین میدان های 
نفتی عربستان از جمله الغوار )با ذخایر حدود ۷0 میلیارد بشکه  ای، بزرگ ترین میدان 
نفتی جهان است( و القطیف و به عبارت دیگر بزرگ ترین حوزه های نفتی جهان را در 
خود جای داده اســت؛ اما این مناطق که حدود ۹0 تا ۹5 درصد از درآمد عربستان و 
15 درصد از بازارهای نفت جهانی را تأمین می کنند و نیروی کار شیعیان بین ۶0 تا 
40 درصد از نیروی کار کشــور در عرصه صنعت نفت را به خود اختصاص داده است، 
بنا به دالیل گوناگون از جمله سیاســت های تبعیضی و فرقه گرایانه دربار سعودی، در 

بدترین وضعیت اقتصادی و فقر و عقب ماندگی قرار دارد. 
اینکه چرا شــیعیان عربستان با وجود سکونت در مناطق راهبردی و حیاتی، در 
چنین وضعیت دشــوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی می کنند و عماًل به یک 
»اقلیت فراموش شده« تبدیل شده اند، باید در رویکردهای سرکوب گرانه دربار وهابی 
سعودی جست وجو کرد؛ رویکردی که تحت تأثیر عوامل و عناصر داخلی و منطقه ای بوده 
و با سیاست های شدید سرکوب گرایانه و بازدارنده تالش می کند جلوی هرگونه »تحرکی« 

را که سبب »تحریک« مردم و گروه های اجتماعی علیه دربار سعودی شود، بگیرد. 
سیاست های ســرکوب گرانه سعودی ها علیه شیعیان به ویژه پس از شروع موج 
بیداری اســالمی در کشورهای عربی از ســال 2011 میالدی شدت بیشتری به خود 
گرفته اســت، چرا که خاندان حاکم ســعودی، »سرکوب« شیعه در عربستان را که از 
توان بالقوه انقالب و نهضت آفرینی برخوردار است، عامل مؤثری در جلوگیری از تسری 

بیداری اسالمی به داخل مرزهای عربستان می داند.
نگاه خاندان حاکم سعودی در عربستان به اقلیت 20 درصدی شیعه در این کشور 
مبتنی بر رویکردی اســت که شــیعه را مزاحم و تهدید بالقوه تلقی می کند. شیعیان 
عربســتان ضمن تحقیر، همواره »سرکوب« شده و با سیاست »مشت آهنین« مواجه  
هستند؛ چرا که از نظر دربار سعودی تنها با سرکوب و خشونت و اعدام می توان بر این 
تهدید و مزاحم که همیشه خطری جدی برای بقای حکومت بوده و هستند، فائق آمد.
در پایان باید گفت در سال های اخیر شیعیان به یک جریان قدرتمند در سطح 
منطقه از جمله یمن، سوریه، عراق و لبنان تبدیل شده اند. بنابراین تحوالت سال های 
اخیر منطقه که سبب افزایش و گسترش نفوذ شیعیان در منطقه شده است از یک سو 
و ترس و وحشت خاندان سلطه گر سعودی از تحرکات منتهی به انقالب اقلیت شیعه 
در عربستان که دوام و بقای سلطنت سعودی در این کشور را با تهدیدات موجودیتی 
روبه رو کرده از ســوی دیگر، سبب شده است دربار سعودی ابزار »سرکوب« را عنصر 

مؤثری برای مقابله با تهدیداتی که از ناحیه شیعیان متوجه حکومت است، بداند.

یادداشت

 مرکز پژوهشی ـ راهبردی بگین سادات رژیم صهیونیستی: عربستان 
و امارات به دنبال تکرار تجربه عبدالفتاح سیسی در سودان هستند و برای این کار 
به نقش محمد حمدان دقلو حمیدتی، معاون رئیس شــورای نظامی انتقالی این 
کشــور چشم دوخته اند. طبق این گزارش، ریاض و ابوظبی طرح هایی را در نظر 
دارند تا براساس آن حمیدتی نقش »سیسی سودان« را ایفا کند؛ به همین دلیل 
روی جاه طلبی سیاسی وی که فراتر از عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی 

انتقالی است تمرکز کرده اند.
نیوزویک: در صورت بروز جنگ، ایران می تواند از راه های زیادی ـ چه مستقیم 
و چه به واسطه نیروهای نیابتی ـ به نیروهای آمریکا در خاورمیانه و حتی فراتر از 
آن در دو سوی آتالنتیک ضربه بزند. نیروی  دریایی ایران را نباید دست کم گرفت؛ 
برای نمونه در جنگ شبیه سازی شده در سال 2002 به وسیله آمریکا، شناورها و 
قایق های تندرو ]ایرانی[ توانستند با استفاده از موشک های کروز و ترکیب شیوه های 

انتحاری و متعارف، ظرف یک روز  1۶ رزم ناو را غرق کنند.
یورونیوز: با تصمیمات جدید کشــورهای اروپایی، گمانه ها درباره تفاوت 
دیدگاه میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر ســر تنش ها با ایران تقویت شــده است. 
اسپانیا، آلمان و هلند فعالیت های نظامی خود را در منطقه تعلیق موقت کرده و 
وزرای خارجه کشورهای اروپایی نیز پس از دیدار با پمپئو بر لزوم دفاع از برجام 

و پرهیز از افزایش تنش ها با ایران تأکید کرده اند.
فارین پالیسی: به دو دلیل تحریم ها نمی توانند به نفوذ منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران پایان بدهند: 1 ـ شبکه مالی مذهبی شیعیان که در قالب وجوهات 
شــرعی نیازهای احتمالی آنان را تأمین می کند؛ 2ـ روحیه ضد امپریالیستی در 

منطقه آنقدر قوی است که نیازی به انگیزه مالی ندارد.
رادیو اسرائیل: در تازه ترین رده بندی گلوبال فایر پاور در سال 201۹، ایران 
رتبه چهاردهم ارتش قدرتمند جهان را دارد! در این رده بندی بر اساس 50 فاکتور، 
اسرائیل شانزدهم و عربستان بیست وپنجم است! در حالی که بودجه نظامی سالیانه 
عربستان ۷0 میلیارد دالر، اسرائیل 20 میلیارد دالر و ایران ۶ میلیارد دالر است و 

ایران سی وسومین کشور جهان از نظر میزان بودجه نظامی است.
القدس العربی: واقعیت ژئوپلیتیک نشان می دهد وقوع جنگ میان واشنگتن 
و تهران در مقطع کنونی »و شــاید تا ابد« بعید اســت؛ مگر اینکه اتفاقی در حد 
معجزه روی دهد؛ به همین دلیل واشنگتن از تهدید ضربه زدن به ایران عقب نشینی 
و موضع خود را این گونه اصالح کرد که به هر حمله ای به منافع آمریکا پاســخ 
خواهد داد. در نهایت هم ترامپ خواستار دیدار با مقامات ایرانی شد و حتی گفت 
شــماره تلفن خود را در اختیار سوئیس می گذارد تا اگر مقامات ایرانی بخواهند 

با او تماس بگیرند.
شبکه الجزیره: در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که دستور خروج کارکنان 
غیر ضروری سفارت در بغداد و کنسولگری در اربیل را صادر کرده به صراحت به 
ناتوانی دولت آمریکا در تأمین خدمات اضطراری به شــهروندان آمریکایی تأکید 
شده است. این به معنای نقطه ضعف آمریکاست. در صورت بروز جنگ با ایران، 

تهران و هم پیمانانش می توانند گروگان های آمریکایی زیادی در اختیار بگیرند.
بلومبرگ: بار دیگر کودتا در ونزوئال شکست خورد که دلیل اصلی آن سه 

عامل بود:
ـ اعتماد به نفس بیش از حد گوایدو؛

ـ نارضایتی متحدان ونزوئال از وقوع کودتا؛
ـ برنامه ریزی های کوبا برای جلوگیری از سقوط مادورو.

اراف ای فارسی: ابوظبــی به این دلیل از خلیفه حفتر حمایت می کند که 
شبه نظامیان حامی دولت مرکزی لیبی را نزدیک به اخوان المسلمین تلقی می کند.

یو اس ای تودی: درباره نقش جان بولتون در هدایت ترامپ به سمت جنگ 
با ایران غلو شــده اســت. در  رقصی ژئوپلیتیک که با هدف ارسال پیامی قاطع و 
سرسخت به ایران طراحی شده؛ بولتون صرفاً در حال ایفای نقش خود است. اگر 
شما ستیزه جویی تمام عیار می خواهید، بولتون از بسیاری جهات اصل همان چیزی 

است که دنبالش می گردید.

رصد

معمایامنیتدرخلیجفارس

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان
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کلید واژه

»نرخ بهره« میزان پولی است 
که به وسیله وام دهنده برای استفاده 
از دارایی هایش از وام گیرنده گرفته و 
به شکل درصدی از اصل سرمایه بیان 
می شود. به عبارت دیگر، نرخی را که 
بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول 
پرداختی در امروز و دریافتی در آینده 
)به دلیــل ارزش زمانی پول و نرخ 
تورم( از وام گیرنده دریافت می شود، 
نرخ بهره می گوینــد. همچنین در 
شرایط متعارف بازار، به منظور جبران 
فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده، 
ممکن است مبلغی به عنوان حداقل 
ســود مورد انتظار وام دهنده به این 

نرخ اضافه شود.
نرخ بهره عموماً به شکل سالیانه 
مورد اشــاره قرار می گیــرد که به 
آن نرخ ســود ســالیانه می گویند. 
دارایی هــای قــرض گرفته شــده 
می تواند شــامل وجه نقد کاالهای 
مصرفی، دارایی هــای بزرگی چون 
ماشین آالت یا ساختمان باشد. سود 
یا بهره ضرورتاً پولی است که از بابت 
اجاره یا قرض و به دلیل اســتفاده 
از دارایــی گرفته می شــود. درباره 
دارایی های بزرگ، مانند ماشین آالت 
یا ساختمان، نرخ بهره بعضی اوقات 
با عنوان »نرخ اجاره بها« شــناخته 
می شود. زمانی که طرف وام گیرنده 
ریسک کم داشته باشد، معموالً نرخ 
بهره پایینی از او اخذ می شــود. اگر 
وام گیرنده با ریسک باال در نظر گرفته 
شود، نرخ سودی که گرفته می شود 

هم باالتر خواهد بود.
بهره از سوی وام دهنده و برای 
جبران فرصت استفاده از دارایی در 
نظر گرفته می شــود. درباره قرض 
دادن پول، وام دهنده می توانست پول 
خود را در صندوق های سرمایه گذاری 
یا سپرده های بانکی بگذارد تا اینکه 
آن را به کســی یا جایی قرض دهد. 
با قــرض دادن دارایی، قرض دهنده 
ممکن اســت قادر باشــد درآمدی 
که مایل بود از آن دارایی به دســت 

بیاورد، برای خود ایجاد کند.
نرخ بهره با توجه به موارد زیر 
تغییر می کند: دســتورات دولت به 
بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف 
دولــت، ارز اصل مبلغ قرض داده یا 
سررسید  مدت زمان  شــده،  گرفته 
شــدن ســرمایه گذاری، احتمــال 
قرض گیرنده،  ورشکستگی  مفروض 

عرضه و تقاضا در بازار و... .
نرخ بهــره یک ابــزار حیاتی 
سیاســت پولی اســت و در هنگام 
مانند  متغیرهایــی،  بــا  برخــورد 
ســرمایه گذاری، تورم و بیکاری در 
نظر گرفتــه می شــوند. بانک های 
مرکزی کشــورها در صورت تمایل 
برای کاهش سرمایه گذاری و مصرف 
در اقتصاد کشور، نرخ بهره را کاهش 
می دهند. با این حال، نرخ بهره پایین 
به مثابه یک سیاست کالن اقتصادی 
می تواند خطرناک باشــد و ممکن 
است به ایجاد یک حباب اقتصادی 
منجر شــود که در آن حجم زیادی 
از ســرمایه گذاری ها به بازار امالک 
و مســتغالت و بازار ســهام منتقل 
می شود. در اقتصادهای توسعه یافته، 
تنظیم نرخ بهره برای حفظ تورم در 
محدوده هدف به منظور ســالمت 
فعالیت های اقتصادی یا کاهش نرخ 
بهره همزمان با رشد اقتصادی برای 
محافظت از حرکت اقتصادی ساخته 
شده  است. کاهش نرخ بهره می تواند 
به اقتصاد افزایش کوتاه مدت بدهد. 
در شرایط عادی بیشتر اقتصاددانان 
تصــور می کنند کاهــش نرخ بهره 
تنها ســود کوتاه مدت را در فعالیت 
اقتصادی بــه ارمغان می آورد که به 
زودی با تورم جبران خواهد شــد. 
تقویت ســریع می تواند بر انتخابات 
از  اقتصاددانان  تأثیر بگذارد. بیشتر 
بانک های مرکزی مســتقل حمایت 
می کنند تا تأثیر سیاست بر نرخ های 

بهره را محدود کنند.
نرخ بهره باالتر ســبب افزایش 
هزینه های قرض گرفتن می شــود 
تولید  که می تواند سرمایه گذاری و 
را کاهش و بیکاری را افزایش دهد. 
شرکت ها، به ویژه کارآفرینان تمایل 

دارند بدهکار خالص باشند.
نرخ بهــره برای دوره  معموالً 
یک ســاله محاسبه و اعالم می شود 
و هرگاه مدت آن مشــخص نشود، 
منظور همان دوره سالیانه است. برای 
وام های گوناگــون معموالً نرخ های 
بهره متفاوتی نیز وجود دارد، مانند 
وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، 
وام ســرمایه در گــردش، قــروض 
کوتاه مــدت یا بلندمــدت دولتی و 

مانند آن.

رحیم تبریزی/  حســین   
تحریم های جدید و گسترده و یکجانبه 
دولــت آمریکا علیه ملت ایران، یکی از 
مهم تریــن وقایع سیاســی و اقتصادی 
ماه هــای اخیر بوده اســت که حرف و 
حدیث های فراوانی را در داخل و خارج 
از کشــور به دنبال داشــت. بــه واقع، 
مشــکل غربی ها با جمهوری اسالمی 
ایران یک تقابل جدی و عمیق است که 
نه ارتباطی به حقوق بشــر دارد و نه به 
مسئله هسته ای مرتبط است؛ بلکه این 
تقابل یک دشمنی دیرین و چهل ساله 
با مبانی و ساختارهای جمهوری اسالمی 

ایران است.
با عنایــت به واقعیت های مذکور، 
دشمن درصدد برآمده است با تحمیل 
فشــار اقتصادی و بــه تعبیر صحیح تر 
جنگ اقتصادی به اهداف شوم خود نائل 
شود. در واقع هدف اصلی از تحریم های 
اقتصادی، ناکارآمد نشــان دادن نظام و 
ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت است 
تا با ایجاد نارضایتی در میان مردم، بستر 
را برای نایل شدن به اهداف شوم خویش 
فراهم کنند. اینکه جمهوری اســالمی 
ایران بــرای مقابله با این تحریم ها چه 
راهکارهای عملیاتی دارد، موضوع این 
نوشته اســت. در اینجا به طور خالصه 
بخشــی از راهکارهای عملیاتی مقابله 
بــا تحریم ها برای کوتاه مــدت را ذکر 
می کنیم که با اســتفاده از این روش ها 
می توان اثرات تحریم هــا را به حداقل 

میزان ممکن رساند:
1ـ جلوگیری از قاچاق کاال: حجم 
باالی قاچاق در کشور افزون بر تخریب 
اقتصاد داخلی، از منابع اصلی تقاضای 
ارز در بازار آزاد است. در واقع، متأسفانه 
بازار داخلی کشــور مورد دست اندازی 
قاچاقچیــان قــرار دارد و این موضوع 
یکی از اصلی ترین دالیل رکود اقتصاد 
کشور است؛ زیرا کاالهای قاچاق، بخش 
بزرگی از بازار کاالهای داخلی را تصاحب 
کرده اند. اگر دولت بتواند از حجم قاچاق 
به  طور جدی بکاهد، به همان نســبت 
تقاضــا برای ارز در بازار کاهش یافته و 
بازار برای کاالهای داخلی فراهم می شود 
کــه اثر خود را بر روی افزایش تقاضای 
داخلی و اشــتغال و کاهش قیمت ارز 

نشان خواهد داد.
2ـ تالش در جهــت خودکفایی 
در صنایع غذایــی و حمایت از صنعت 

کشاورزی: توجه به بخش کشاورزی که 
تأمین کننده امنیت غذایی است، یکی 
از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی 
به شمار می آید. برای کاهش وابستگی 
اقتصــاد ایران به صــادرات نفت خام و 
چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی 
سیاست های  جهت گیری  صادرات،  در 
صادراتی باید به سمت کاالهایی تغییر 
کند که ایران در آنها مزیت نسبی دارد. 
ایران دارای ظرفیت های قابل توجهی در 
بخش های گوناگون کشاورزی، از جمله 
تولیــد گندم، دانه های روغنی، شــکر، 
علوفه، ذرت و... اســت. چنین کشوری 
می تواند با بهره گیری از این ظرفیت ها، 
به  عنوان ابزار نیرومند صادرات غیر نفتی 
به رونق اقتصاد خود کمک شایانی کند.

3ـ اخــذ مالیــات بــر داللی و 
ســفته بازی: در حالي که متوسط سود 
ســرمایه گذاري در بخش کشــاورزي 
با تمام مشــکالت و زحماتي که براي 
کشاورز دارد 20 تا 30 درصد و در صنایع 
2۷ درصد اعالم شده است، سودآوري 
در مشاغل تجاري، واسطه گري و خرید 
و فروش گاهی به 50 درصد یا شــاید 
باالتر می رســد. به گونه ای که در سال 
گذشته شــاهد بودیم چگونه نرخ ارز، 
سکه و طال در مدت چند ماه به وسیله 
دالالن در بازار بیش از ســه برابر شد. 
بــه ویژه اینکه این قبیل کارها با ضعف 
موجود در نظام مالیاتي کشور از مالیات 
بر درآمد هم معاف اســت. در حالي که 
در ســرمایه گذاري در مشاغل تولیدي 

افزون بر سود کم، ریسک زیاد و انتظار 
طوالنــي باید مالیات دولــت را هم به 

موقع پرداخت.
در ادامــه بخشــی از راهکارهای 
عملیاتــی مقابلــه با تحریم هــا برای 

بلند مدت را ذکر می کنیم:
1ـ اصالح ســاختار بانکی کشور 
و پرهیز از بانک محــور بودن اقتصاد: 
یــک اقتصاد ســالم و پویــا اقتصادی 
اســت که مردم در آن فعال هستند و 

ســرمایه های خود را ضمن مشارکت با 
یکدیگر در زمینــه تولید به کار گرفته 
و پیش می روند. متأســفانه، در اقتصاد 
ایران عنصری به نام بانک قد علم کرده 
است که خود هم فعال اقتصادی است 
و هــم رقیب اقتصــادی، که این یعنی 
انحصار! طبق آمــار بانک مرکزی، رقم 
کل ســپرده  های بخش غیر دولتی نزد 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 

در ۹ ماهه نخست سال گذشته 1۷1۹ 
هزار میلیارد تومان بوده است. پر واضح 
است که اگر حتی نیمی از این مبلغ نیز 
در بخش تولید سرمایه گذاری می شد، 
مشکالت ناشی از تحریم ها بسیار کمتر 
از زمان فعلی احساس می شد. نکته قابل 
توجه هنگام مواجهه با ســاختار بانکی 
کشور این است که بانک چه در هنگام 
جمع آوری منابع و چه در هنگام توزیع 
و تخصیص منابع، در هیچ یک از حاالت 
در ضرر های مشــارکت های انجام شده 
شرکت نمی کند؛ یعنی در هر دو حالت 
بانک هــم از خود و هم از طرف مقابل 
انتظار سود باالیی دارد که اصوالً تحقق 
این سود باال )در حالت جمع آوری منابع 
حدود 20 تا 25 درصد برای خود بانک 
و در حالت تخصیص منابع حدود 40 تا 
45 درصد برای طرف مقابل با احتساب 
مالیات و سود تســهیالت گیرنده( در 
بخش تولید میســر نخواهــد بود. در 
نتیجه بانک ها خود و مردم را به سمت 
فعالیت های کاذب و پرســود اقتصادی 
می کشانند و کمتر به سرمایه گذاری های 

پایه ای و ماندگار می پردازند.
2ـ هدفمندی هوشمندانه یارانه ها: 
می دانیــم که نفت، گاز، میعانات گازی 
و... به طور کامل در اختیار دولت است 
و دولت از طریق فروش اینها بخشی از 
منابع مالی خود را تأمین می کند؛ یعنی 
به میزانی که صادرات نفت و انرژی انجام 
می دهد، به همان میزان، از بانک مرکزی 
ریــال دریافت می کند؛ امــا این همه 

ماجرای عملکرد دولت در عرصه انرژی 
نیســت. دولت بخش زیادی از انرژی را 
با سوبسیدها و یارانه های باال به صورت 
عمومی توزیع می کند و این یعنی توزیع 
ناعادالنه منابع! زیرا افرادی که بیشــتر 
انــرژی مصرف کنند، بیشــتر از یارانه 
دولت بهره مند می شوند. طبق آمارهای 
موجود، در سال حدود ۹00 هزار میلیارد 
تومان یارانه )بودجه ای، فرا بودجه ای و 
پنهان( در اقتصاد توزیع می شود. نکته 
قابــل توجه این اســت که دهک دهم 
)مرفه ترین قشر(، هفت برابر دهک اول 
) محروم ترین قشــر( از این یارانه های 
عمومی استفاده می کند. بخش عظیمی 
از فعالیت های اقتصادی کارخانجات ما 
در صنایع، این است که انرژی را با یک 
چندم قیمت بین المللی و با سوبســید 
باال از دولــت می گیرند و با ایجاد یک 
تغییر اندک و ارزش افزوده ناچیز، همان 
محصول را با قیمت بین المللی به خارج 

یا حتی داخل کشور عرضه می کنند. 
ایــن ســود هنگفت به دســت 
آمده بیشــتر از اینکه ناشــی از کار و 
سرمایه گذاری کارخانه مورد نظر باشد، 
حاصل یارانه و سوبسید عمومی دولت 
است که در جیب یک نفر می رود. برای 
حل این مشکل، دولت باید این سرمایه 
ملی را به مردم واگذار کند تا بحث رانت 
از بین برود و همه بتوانند به میزان برابر 
از این سرمایه های ملی بهره مند شوند.

3ـ کوچک کردن دولت و کاهش 
هزینه ها: اولین و مهم ترین راهکار کاهش 
وابســتگی یک دولت بــه درآمدهای 
نفتی، کوچک کردن آن دولت و کاهش 
هزینه ها است. تقویت بخش خصوصی 
و الزام دولت به انجام کارهای حاکمیتی 
به جای امور تصدی گری، خود به خود 
هزینه ها را کاهــش می دهد و کاهش 
هزینه  ها سبب می شود وابستگی کشور 
به نفت هم کمتر شود. یک دولت چابک 
و فعال دولتی است که به جای پول نفت، 
با مالیات اداره شود. دولت وقتی به پول 
نفت وابســته باشــد؛ یعنی به ارزهای 
خارجی وابســته است که در نتیجه آن 
دشمن از آن طرف مرزها می تواند افسار 
اقتصــاد آن دولت را به دســت بگیرد. 
توسعه ســاختار و افزایش هزینه های 
دولت موجب کاهش شــدید بهره وری، 
افزایش هزینه های تولید و توسعه زمینه 

رانت خواری می شود.

  رضــا زمانی/ اقتصاد به منزله یکی از مؤلفه هــای اصلی قدرت در 
مناسبات بین المللی، حکم سالح را در مواجهه های بین المللی دارد. هرچه این 
اقتصاد پیشــرفته تر و باثبات تر، احتمال پیروزی نیز بیشتر است. سازمان های 
بین المللی در حوزه اقتصاد، از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی 
پول، بانک جهانی و... هر روزه بنا به شاخصه های مدنظر خود اقتصاد کشورها 
را ارزیابی می کنند تا مقایسه ای را برای پیشرفت و قدرت اقتصادی آنها انجام 
دهند. تورم، نرخ بهره، میزان سپرده ها، بیکاری، نقدینگی و... نمونه هایی از این 

شاخصه ها هستند.
هــم اکنون آمریــکا با کمک متحدانش جبهه عظیمــی را علیه اقتصاد 
کشــورهای عضو محور مقاومت با محوریت جمهوری اســالمی ایران به راه 
انداخته اســت و روز به روز بر شدت هجمه ها، فشارها و تحریم های اقتصادی 

خود می افزاید.
دوم خرداد ماه ســال 13۹۷، امــام خامنه ای)مدظله العالی( در دیدار با 
مســئوالن نظام بیان داشتند: »دشــمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت 
خزانه داری؛ ]اتاق[ جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه داری آنها 
اســت، به شکل فّعال هم مشغولند، من عرض می کنم اینجا هم بایست ستاد 
مقابله  با شرارِت این دشمن در مجموعه  اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه 
باید پشــتیبانی کند، باید به  صورت همراه کمک کند؛ لکن بایســت در مرکز 

اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.«
باید توجه داشــت که وزارت خزانه داری آمریکا به دو صورت تحریم های 
پنهان و آشکار، جنگ جهانی خود علیه مخالفانش را در حوزه اقتصاد به کار 
گرفته است. در تحریم های آشکار با ایجاد سد و مانع تراشی می خواهد صادرات 
نفت و مشتقات آن، نقل و انتقال پول و ارتباطات بانکی، خرید و فروش کاالها 
و خدمات الزم و موجود کشور را به بن بست بکشاند تا کشورمان از آرمان ها و 

ارزش های خود دست بکشد و مطابق اهداف شوم آنها عمل کند.
در نوع دوم یعنی تحریم های پنهان، آمریکا با اســتفاده از واحد اطالعات 
مالی خود ذیل وزارت خزانه داری با نهایت شیطان صفتی خود مانع سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ و متوسط اقتصادی کشورهای گوناگون در کشورمان می شود 
تا با اخالل در مبادالت اقتصادی ایران با جامعه بین الملل اقتصاد کشور را فلج 
کند. این در حالی اســت که جغرافیای اقتصادی ایران که در فضایی بی نظیر 
قرار گرفته، سبب شده است قدرت اقتصادی ایران مورد طمع آمریکایی ها قرار 
گیرد. آمریکایی ها به خوبی از ظرفیت تبدیل شدن ایران به یکی از قطب های 
اقتصادی بین المللی باخبر هستند. ظرفیت هایی، از جمله موقعیت جغرافیایی 
و ژئوپلیتیکــی ویژه و توجه به معــادن و منابع طبیعی و تالش در فرآوری و 
جلوگیری از خام فروشی، دسترسی به بازارهای گسترده و متنوع همچون حضور 
فعال در بازســازی کشورهای جنگ زده و آســیب دیده، مانند عراق و سوریه، 
دسترسی به منابع طبیعی استفاده نشده، بهره مندی از منابع سرشار انرژی و... .

همــه  اینها نشــان می دهد دشــمنان انقالب اســالمی، در کمین فتح 
ظرفیت های اقتصادی کشور و غارت آنان به نفع خود نشسته و هر لحظه آماده 
تخریب و ضربه زدن به کشورمان هستند. امیدواریم همه دستگاه های کشور با 
نصب العین قرار دادن منویات رهبر معظم انقالب و سه اصل عزت، حکمت و 
مصلحت ذره ای از منافع ملی کوتاه نیایند و در تأمین امنیت و معیشت مردم 

به نحو احسن اقدامات الزم را انجام دهند.

  روح اهلل صنعتکار/ یک قاعده کلی برای همه  اقتصادهای جهان وجود دارد 
و آن اینکه دولت ها به هیچ وجه نمی توانند بنگاه دارهای خوبی برای اقتصاد کشورها 
باشــند. به عبارت دیگر، دولت ها هر جا که دخالت خود را بیشــتر کرده اند، اوضاع 

اقتصادی وخیم تر شده است.
بدون شــک، اجرای سیاست های کلی اصل 44 یکی از سیاست های تأثیرگذار 
بر تحوالت آتی و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود؛ به ویژه تصویب بند ج 
این سیاست ها از سوی رهبر معظم انقالب در تیر ماه سال 1385 توجه فعاالن بخش 
اقتصاد و دانشــگاهیان را به خود معطوف کرد و ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش 

خصوصی در فعالیت های اقتصادی را بیش از پیش آشکار کرد.
پس از گذشت سال ها از دولتی بودن اقتصاد ایران، مسئوالن نظام و صاحبنظران 
اقتصادی به این نتیجه رسیدند که به منظور شتاب بخشیدن بر توسعه اقتصادی کشور، 
دولت  باید از حالت تصدی گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. این روند 
با تصویب خط مشی های قسمت یکم برنامه اول توسعه در سال 13۶8 آغاز شده و تا 

ابالغیه سیاست های کلی اصل 44 به ویژه بند ج ادامه یافته است.
در ســاده ترین حالت، خصوصی سازی را می توان انتقال مالکیت تعریف کرد. در 
واقع، خصوصی سازی می تواند به مفهوم خط مشی های مبتکرانه در جهت تغییر تعادل 

بین دولت و بازار و به نفع بازار باشد.
با وجود اینکه روند خصوصی سازی در بیشتر کشور ها انتظارات مورد نظر جامعه، 
گروه های تجاری ـ کاری و دست اندرکاران اصالح و بهبود امور اجتماعی را برآورده نکرده؛ 
اما در چند دهه اخیر به یکی از کلیدی ترین عناصر اقتصادی و توسعه بین المللی تبدیل 

شده است ؛ البته هنوز چالش های پیرامون خصوصی سازی ادامه دارد.
این چالش ها که به نوعی موانعی را سر راه خصوصی سازی قرار داده، عبارتند از:

 ناکارایی بازار ســرمایه، وجود مقررات دســت و پاگیر، تطبیق نداشــتن قانون 
مالیات ها با وضعیت فعلی کشــور برای جذب ســرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن 
بانک ها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیر معقول 
آن از دولت، عملکرد نادرســت برخی مجریان دولتــی، نبود نهادهای نظارتی که به 
نمایندگی سهامداران پراکنده بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند، به کار نگرفتن 
روشی صحیح برای اجرای خصوصی سازی و نبود امنیت برای مجریان فعال در خصوصی 

کردن واحدهای دولتی.
اجــرای سیاســت های خصوصی ســازی در کشــورهای دارای بازارهای مالی 
توسعه یافته، بســیار موفقیت آمیز بوده است. با توجه به محدودیت و توسعه نیافتگی 
بازارهای مالی ایران و به ویژه ناکارا بودن بورس و گاهی رانت و نبود نظارت، این شرایط 
را می توان یکی از عوامل عدم اثرگذاری خصوصی سازی یا خصوصی سازی قالبی برشمرد.

در خصوصی  سازی اهداف مهمی در حوزه  های مالی و اقتصادی دنبال می شود؛ 
از این رو، الزم است دستیابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت 
دولت ها می  توانند با آگاهی بیشــتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه  های 

اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند.
متأسفانه، در سال های اخیر خصوصی سازی با حواشی زیادی مواجه شده و حتی 
سبب ایجاد پرونده های فساد و رانت شده است؛ چرا که در برخی مواقع خصوصی سازی 
نبوده؛ بلکه واگذاری غیر قانونی به افراد و شــرکت های صاحب نفوذ و تاراج اموال یا 
حتی به بهای بیکار کردن کارگران بوده است که حقیقتاً به گونه محکم و سریع باید 

از آن جلوگیری کرد.
در واقع، خصوصیسازی باید با فراهم کردن فضای رقابت و بسط سازوکار حاکم 
بر بــازار، همه فعاالن اقتصادی، بنگاهها و واحدهــای خصوصی را وادارد تا عملکرد 
کارآمدتری در مقایسه با بخش دولتی داشته باشند. اقتصاد کشور ما که به سه بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود، هنوز به معنای واقعی کلمه جایگاه خود 
را پیدا نکرده اســت. گاهی اوقات به جای اینکه بخش هایی از اقتصاد کشور به دست 
شــرکت های توانمند خصوصی رونق یابد، با تصدی گری و دخالت های دولت و به نام 
خصولتی ســازی، رونق تولید نیز با کندی انجام می پذیرد که برای برطرف کردن از 

این گونه مشکالت، عزم جدی در همه دستگاه های حاکمیتی طلب می شود.

اصالح  ساختار درونی  نرخ بهره
اولویت  اقتصاد  کشور

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس می گوید: یکی از دالیلی که آمریکا و کشــورهای اروپایی با این گســتاخی حرکت کردند و از 
برجام خارج شدند، سوءمدیریت در حوزه اقتصادی در کشور است. اگر دولت از ابتدا همزمان با برجام بر توانمندسازی اقتصاد درونی تمرکز می کرد، بخشی از 
فشارها خود به خود کنار می رفت. اکنون همزمان با  اقدامات برجامی دولت و شورای عالی امنیت ملی، اولویت کشور را اصالح ساختار درونی اقتصاد می دانیم.

شاخص
نگاهی به راهکارهای عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت مقابله با تحریم ها

اجرای اصل ۴۴ در بوته نقددستدولتبازاست

اقتصاد جهانتکاپو

جنگ جهانی اقتصاد

 اولیــن و مهم ترین راهکار 
به  کاهش وابستگی یک دولت 
درآمدهای نفتی، کوچک کردن 
آن دولت و کاهش هزینه ها است. 
الزام  و  تقویت بخش خصوصی 
دولت به انجام کارهای حاکمیتی 
به جای امور تصدی گری، خود به 
خود هزینه ها را کاهش می دهد 
و کاهش هزینه  ها سبب می شود 
وابستگی کشــور به نفت هم 

کمتر شود

تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع   اکبر کریمی/ 
بخشــی از صنایع کشاورزی اســت که فرآوری و 
عمــل آوری انواع محصوالت نباتی و حیوانی اعم از 
محصوالت زراعی، باغی، شیالتی، دام و طیور، جنگل 
و مرتــع در این بخش انجام می شــود. فرآوری نیز 
گستره زیادی از فعالیت ها، مانند تغییرات فیزیکی، 
شــیمیایی، نگهداری، بسته بندی و توزیع محصول 

را در برمی گیرد.
در تعریــف دیگري از صنایــع تبدیلي، گفته 
می شود »صنایعي که فرآورده هاي کشاورزي و دامي 
را به مواد و کاالي نیمه ساخته یا آماده مصرف تبدیل 

می کنند،  صنایع تبدیلی هستند.«
این صنعت یکی از بهترین راهکارهای توسعه 
اشتغال در کشور، به خصوص در مناطق روستایی 
است که سبب جلوگیری از مهاجرت بی رویه جوانان 
روستایی به شهرها و مشغول شدن در مشاغل سطح 
پایین اجتماعی، از قبیل دست فروشی، عملگی و... 
می شود. همچنین به هر میزانی که صنایع تبدیلی در 
کشور توسعه یابد، به همان میزان نیز شاهد کاهش 
ضایعات محصوالت کشاورزی، افزایش ارزش افزوده 
محصــوالت و بهره وری آن و توســعه اقتصادی و 
اجتماعی قطب های کشاورزی در کشور خواهیم بود.

علــت اختصاص این شــماره از تکاپو به این 
صنعت، شناســاندن شعاع گســترده فعالیت های 
اقتصادی ذیل این صنعــت و ظرفیت های موجود 
در هر یک از آنهاســت؛ از ایــن رو، می توان گفت 
صنایع تبدیلي ـ تکمیلي یکي از شــاخه هاي مهم 
رشته کشــاورزي اســت که ظرفیت های شغلی، 
تولیدی و اقتصادی بســیار باالیی در کشور دارد و 
به دلیــل توجیه پذیری اقتصادی باال، به هر میزان 
که سرمایه گذاری در این بخش انجام شود، باز هم 

جای کار دارد.

طبقه بندي صنایع تبدیلي و تکمیلي
صنایع تبدیلــی و تکمیلی چهار حوزه کالن 
محصوالت دامی، شــیالتی، زراعی و باغی را شامل 
می شــود که هر یــک از این حوزه هــای کالن به 

زیربخش هایی تقسیم می شود:
1 ـ محصوالت دامي: انواع فرآورده هاي لبني، 
کشــتارگاه دام و طیــور، بســته بندي محصوالت 
پروتئینی دامی، مانند گوشت و مرغ و فرآورده هاي 

گوشتي را شامل می شود.
2 ـ محصــوالت شــیالتي: کنســرو ماهي، 
عمل آوري ماهي و میگو، پـودر مـاهي که به عنوان 
نهاده به مصرف مراکز پرورشــی آبزیان و امور دام 

می رسد.
3 ـ محصوالت زراعي: آردســازي، برنج کوبي، 
تولید رب گوجه فرنگي، بسته بندي غالت و حبوبات، 
ماکاروني، کیک و کلوچه، آرد گندم و برنج، ترشي ها 
و شوري ها، روغن کشي از دانه هاي خام، فرآورده هاي 

سیب زمیني و...
محصوالت  صنایــع  4 ـ 
باغــي: بســته بندي خرمــا، 
بسته بندي و عمل آوري پسته، 
زیتون،  فرآورده هاي  خشکبار، 
عرقیــات و اســانس، گیاهان 
لواشــک،  کمپوت  دارویــي، 
بســته بندي میوه، بسته بندي 
آبلیمو،  سرکه،  تولید  زعفران، 
چــاي،  بســته بندي  مربــا، 

بسته بندي قارچ و... .
نگاه گذرا به هر یک از زیربخش های نام برده 
شده به وضوح میزان رشد کشور در هر کدام از آنها 
و عقب ماندگی های توســعه ای و نیازمندی کشور 
به برنامه ریزی و توســعه در بیشتر زیر بخش های 
دیگر را نشان می دهد. برای نمونه، نبود برنامه ریزی 
و توســعه صنعت بســته بندی زعفران در کشــور 
موجب شــده است بزرگ ترین تولیدکننده زعفران 

دنیا که ایران باشــد، امکان صادرات این محصول 
اســتراتژیک و مهم را با بســته بندی ها و برندهای 
داخلی نداشــته باشــد و در عوض کشور اسپانیا با 
بسته بندی های متنوع همین زعفران ایرانی و تولید 
انواع محصوالت فرآوری شــده از آن، توانسته است 
 به مثابه کشوری با برندهای برتر جهانی در این کاال

 مطرح شود.

دفتر صنایع تبدیلی
 و تکمیلی متولی اصلی است

از نهادهای اصلی و  یکی 
برنامه ریز این صنعت عریض و 
طویل در کشــور، دفتر صنایع 
وزارت  تکمیلــی  و  تبدیلــی 
کشــاورزی است. دکتر چنگیز 
اسفندیاری، مدیر عامل این دفتر 
می گوید: »بر اساس برنامه ششم 
توسعه، ظرف پنج سال باید 12 
میلیون تن به ظرفیت فرآوری 
افزوده  کشــاورزی  محصوالت 

شود و ما از برنامه جلو هستیم.«
وی علت این میزان جهش اقتصادی در بخش 
صنایع تبدیلی را اســتقبال باالی ســرمایه گذاران 
و فعــاالن بخــش خصوصی می دانــد و می گوید: 
»بیشترین افزایش در حوزه نگهداری، مانند احداث 
سیلو، انبار، کشتارگاه طیور، فرآوری میوه، سبزی و 

صیفی، بازسازی و نوسازی بوده است.«

حوزه های مهم صنایع تبدیلی
 از دید وزارت جهاد کشاورزی

ایجاد، توســعه و حمایت از صنایع تبدیلی و 
غذایی محصوالت کشاورزی فسادپذیر در قطب های 
تولید ایــن محصوالت، فعال ســازی ظرفیت های 
نیمه خالی با ســرمایه گذاری در کشــت قراردادی 
محصوالت کشاورزی در داخل، بازسازی و نوسازی 
واحدهــای فرســوده موجود، توســعه باراندازها و 
واحدهای سردخانه ای کوچک در کنار مزارع و باغات 
و حمایت از توسعه پایانه های صادراتی در قطب های 
تولیــد، از جمله رویکردهای اصلــی وزارت جهاد 
کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی است که 
دکتر اسفندیاری به آنها اشاره می کند. او در نتیجه 
توسعه سیلوهای گندم کشور، از افزایش ظرفیت دو 
میلیون تنی نگهداری گندم و غالت طی پنج سال 
گذشته خبر داد. اسفندیاری همچنین حوزه فرآوری 
گیاهان دارویی را از جمله حوزه های با ظرفیت های 
باالی اقتصادی توصیف کرد که بخش خصوصی و 
سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این 
حوزه از آن استقبال می کنند. اسفندیاری همچنین 
ارزش صادرات ســالیانه محصوالت کشــاورزی و 
صنایع غذایی را حدود ۶/5 میلیارد دالر اعالم کرد 
و گفت: »کشورهای همسایه آسیای میانه، کشورهای 
حوزه خلیج فارس و اســپانیا، آلمان، لهســتان و... 
 از مهم ترین مشــتریان محصــوالت صنایع غذایی

 ایران هستند.«

موانع توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
 در کشور

در نظــر نگرفتن اعتبارات کافی برای اجرایی 
کردن طرح های محــوری، برخوردار نبودن صنایع 
تبدیلی خــرد از معافیت هــای مالیاتی و تخفیف 
تعرفه های آب و انرژی، همانند بخش کشــاورزی، 
ناکافی بودن سرمایه در گردش بخش های تولیدی 
و نبــود تســهیالت بانکی مناســب، فرســودگی 
ماشــین آالت، روند طوالنی مدت بررسی طرح های 
پیشــنهادی در بانک ها، از جمله مشکالت و موانع 
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است. امید می رود 
با برطرف شــدن این موانع توسعه ای که عمدتاً به 
شبکه اجرایی و مدیریتی کشور باز می گردد، زمینه 
رشد بیش از پیش کشور در این حوزه فراهم شود.

صبح صادق نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در اقتصاد کشور را بررسی می کند

اشتغالزا و ارزآور

صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی  صنایع  از  بخشی 
است که فرآوری و عمل آوری 
و  نباتی  محصــوالت  انواع 
حیوانی اعــم از محصوالت 
زراعی، باغی، شیالتی، دام و 
طیور، جنگل و مرتع در این 

بخش انجام می شود



اوپــک/ »محمــد سانوســی بارکینــدو«، دبیــر کل 
اوپک می گوید: »حذف ایران از بازار نفت امکان 
نــدارد و بــا وجــود اینکــه دو عضــو اوپــک ادعــای 
جایگزینی نفت ایران را کرده اند، باید گفت اوپک 
تصمیم های گروهی می گیرد و در این زمینه هیچ 

تک روی ندارد.«
طرف های اروپایی / فرانسه، آلمان و انگلیس سه 
کشــور حاضــر در توافق هســته ای بــا وجود همه 
شعارهایی که درباره حفظ منافع تهران، پس از 
خروج آمریکا از برجام داده بودند، در قبال تمدید 
نشدن معافیت های نفتی از سوی دونالد ترامپ 

سکوت اختیار کردند و هیچ موضعی نگرفتند.
رژیم صهیونیستی/ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیــم صهیونیســتی از تمدیــد نشــدن معافیــت 
هشــت کشــور برای خرید نفت از ایران استقبال 
کــرد و اظهار داشــت، این تصمیــم رئیس جمهور 
ایــاالت متحده برای فشــار بر جمهوری اســامی 
»بســیار پراهمیت« است. ما از قاطعیت ایاالت 
متحــده علیــه سیاســت تهاجمــی ایــران حمایت 
می کنیم. این تنها راه درست برای پایان دادن به 

آن )سیاست تهاجمی( است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی جهان امسال به باالی ۴ درصد می رسد 
و شــاهد نیاز فزاینده کشــورهایی، از جمله چین )دومین خریدار عمده نفت ایران( به نفت باشــیم 
که این امر حتی بدون در نظر گرفتن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئال می تواند قیمت 

نفت را صعودی کند.

»گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه این کشور  به طور کامل با تحریم های 
یکجانبه ایاالت متحده علیه ایران مخالفت و تأکید می کند همکاری های معمول در حوزه انرژی بین 
ایران و سایر کشورها کامالً منطقی و قانونی است و باید محترم  شمرده شود. وی همچنین افزود: 
»چین درباره حذف معافیت های خرید نفت از ایران هشدار داده و گفته است این تصمیم آمریکا 

به تشدید نوسان قیمت نفت در بازارهای انرژی خاورمیانه و جهانی منجر می شود.«

عربستان به دو دلیل هرگز قادر به جبران خال نفت ایران 
نخواهد بود؛ اول، به گفته تقریباً همه کارشناسان، این 
کشور برخالف ادعاهای مطرح شده توان افزایش تولید 
خــود در بلندمــدت به منظور جبران نفت ایران را ندارد؛ 
چنانکه »خالد الفالح« وزیر انرژی عربستان به صراحت 
اعالم کرد کشورش نمی تواند کاهش عرضه نفت ایران 
را جبران کند. دوم، عربستان به تنهایی نمی تواند درباره 
افزایش تولید خود تصمیم بگیرد؛ چرا که این کشور عضو 
سازمان اوپک است که سیاست های آن نه تنها افزایش 
تولید اعضا نیست؛ بلکه کاهش عرضه به منظور تثبیت 

قیمت نفت را در دستور کار قرار داده است .

کمیسیون انرژی مجلس ملی عراق با تأکید 
بر اینکه تحریم های یکجانبه آمریکا برای عراق 
الزام آور نیســت، اعالم کرد: »ما به همکاری  

با ایران ادامه خواهیم داد.«

امانوئل کاچیکوو وزیر نفت نیجریه :
»امــکان نــدارد بــه هیچ روشــی فــروش نفت ایــران را به 

صفر رساند«

وزارت خارجــه ایــن کشــور در بیانیــه ای نوشــت: »این خط مشــی چیزی بر منزلــت بین المللی آمریکا 
نمی افزاید. جهان کامالً درک می کند که سیاست واشنگتن پرخاشگری و بی خردی بیشتر و بیشتر است، 
واشــنگتن حتی ســعی در پنهان کردن این موضوع ندارد که می خواهد جهان را به تمکین وادارد.« 
روسیه همچنین »خویشتن داری« ایران را در مقابل »رفتارهای تحریک آمیز آمریکای متکبر« ستود و 
از همه طرف هایی که »عقل سلیم« دارند، خواست هر کاری می توانند برای حفظ برجام انجام دهند.

ونزوئــال: کودتــا علیــه دولــت »مــادورو« در ونزوئــال بــا 
هماهنگی و پشــتیبانی آمریکا و تحریم نفتی این کشــور 
بــه عنــوان یکــی از صادرکننــدگان مهــم نفــت در جهان از 
سوی ترامپ به منظور حمایت از کودتاچیان و »گوایدو« 
رئیس جمهور خودخوانده که موجب کاهش عرضه نفت 
از ســوی کاراکاس بــه بــازار شــده، از دیگر عواملی اســت 
که کارشناســان با تأکید بر آن سیاســت به صفر رســاندن 

صادرات نفت ایران را از پیش شکست خورده می دانند.

بحران سیاسی در الجزایر، آینده صنعت 
نفت این کشــور را مبهم تر از همیشــه 
کــرده اســت. ســوناتراچ، شــرکت نفت 
دولتی پس از کناره گیری رئیس جمهور 
تحقیقــات  دوبــاره  آغــاز  و  بوتفلیقــه 
درباره فساد دچار اختالل شده است و 
شرکت های نفتی خارجی در این کشور، 
مانند »اکســون« نیز فعالیت های خود 
را متوقف کرده اند. اتفاقاتی که ســبب 
کاهش تولید نفت وســیع ترین کشــور 
آفریقا شده است. چشم انداز تیره و تار 
بحران سیاســی در الجزایر بازار جهانی 
نفت را نیز تهدید می کند و شرایط این 
کشور آرزوی ترامپ را برای صفر کردن 
فروش نفت ایران دشوارتر از حد تصور 

سران کاخ سفید کرده  است.

حدود هشــت ســال از ســرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور لیبی می گذرد؛ اما از ســال ۲۰۱۱ به این 
ســو، به دلیل اختالفات داخلی که میان دو گروه قدرتمند این کشــور وجود دارد، مردم لیبی روی 
آرامش را ندیده اند. این مسئله به صنعت نفت لیبی نیز سرایت کرده و تولید این کشور را که جزء 
۱۰ صادرکننده اصلی نفت جهان اســت، دچار افت و بی ثباتی کرده اســت. درگیری میان نیروهای 
مخالف لیبی در حالی طی سال های گذشته کماکان ادامه داشته که به تازگی وارد فضایی جدی تر 
شده است. در حال حاضر جنگ میان نیروهای ژنرال حفتر که »ارتش ملی لیبی« را در شرق این 
کشور رهبری می کند و دولت طرابلس که مورد حمایت سازمان ملل است، شدت گرفته و تصرف 
میــدان نفتــی  »شــراره« از ســوی نیروهــای تحت کنترل حفتر بازار نفت را نگــران بی ثباتی بیش از 

پیش در این کشور کرده و هر روز ممکن است تولید این کشور افت بیشتری را نیز تجربه کند!

در حالــی کــه وزارت خارجــه آمریــکا در 
بیانیه ای اعالم کرده اســت »کاخ سفید 
گفته است عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی خال نفت ایران را با صدور 
نفت جبران می کنند تا بی ثباتی در بازار 
جهانی ایجاد نشود.« اما همه برآورد ها 
حکایــت از ایــن دارد کــه آنهــا قــادر بــه 
افزایــش قابل توجه در تولید نفت خود 

نخواهد بود.

وزیــر صنعــت و تجــارت 
»مــا  کــرد:  اعــالم  ژاپــن 
بــه دقــت  را  بــازار نفــت 
رصــد می کنیــم  و به طور 
مــداوم بــا شــرکت هــای 
ژاپنی  تبادل نظر می کنیم  
و تصمیمات الزم را اتخاذ 

خواهیم کرد. .«

وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد: اقدام آمریکا اتفاقی 
خطرناک برای ثبات و امنیت منطقه اســت و خرید 
نفــت بــرای ترکیــه بــه ســادگی امکان پذیر نیســت. 
پیشنهاد خرید نفت از کشور دیگری به جای ایران، 
گنده گویی است. آمریکا تصمیمی یکجانبه گرفته و 
به دیگر کشورها نیز می گوید باید از آن تبعیت کنید 
و هزینه بپردازید که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای اعالم کرد 
در همه ســطوح برای کسب تمدید معافیت 
از تحریم هــای نفتــی ایران بــا آمریکا مذاکره 

خواهیم کرد.

ســخنگوی وزارت خارجــه هنــد با بیــان اینکه 
بــا تأثیــرات  بــرای مواجهــه  دهلــی خــود را 
تصمیــم آمریــکا در تمدید نکردن معافیت از 
تحریم هــای نفتــی ایران آماده کرده اســت، 
افــزود: »بــه دنبــال یافتــن راه هــای تأمیــن 
انــرژی  حــوزه  در  هنــد  مشــروع،  نیازهــای 
هستیم.« همچنین خبرگزاری رویترز از تالش 
 های پشت پرده هند برای تمدید معافیت های 
نفتــی این کشــور بــرای خرید نفــت از تهران 

خبر می دهد.

دولت دونالد ترامپ در پی ناامیدی از افزایش تولید نفت اوپک، استفاده از ذخایر استراتژیک خود را نیز برای 
تأمین نفت مشتریان آسیایی ایران و افزایش فشارها بر کشورمان در دستور کار قرار داده است. اما این مسئله 
اگرچه ممکن است سبب آرامش موقتی در بازار نفت شود، ولی به دلیل محدود بودن ذخایر استراتژیک آمریکا 
و همچنین هزینه بر و زمان بر بودن انتقال محموله های نفتی از آمریکا به آسیا نخواهد توانست نگرانی بازار 
از تحریم نفتی ایران را رفع کند. چنانکه »ریک پری« وزیر انرژی دولت ترامپ نیز سال گذشته در مصاحبه با 
خبرنگاران اعتراف کرد، تأثیر استفاده از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا ]برای کاهش نگرانی ها از تحریم نفتی 

ایران[ جزئی و موقت خواهد بود.

آمریکا ترکیه
چین

ونزوئا

امارات

هند

ژاپن

کره جنوبی

عربستان 
الجزایر لیبی

نیجریه

روسیه

عراق

احتمال صفر

* بفرمایید نفت در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد که وســیله تحریم و 
فشارهای اقتصادی کشور از سوی آمریکا قرار می گیرد؟

نفت یکی از منابع راهبردی است. در کل سوخت های فسیلی جزو منابع راهبردی 
کشورهاست. بالطبع بازار آن و تأثیراتی که بر تولید و خلق ارزش محصوالت صنعتی دارد، 
یکی از مهم ترین نهاده ها محسوب می شود. وقتی هم که مشتقات بازار نفت را به آن اضافه 
کنیم، طبیعتاً در حوزه صنایع گوناگون نقش نفت و مشــتقاتش بســیار زیاد خواهد بود. 
در اقتصاد ایران حضور نفت با توجه به ســاختار دولتی اقتصاد کشور، به برخی تحوالت 
در ســده اخیر منجر شده است، از جمله مشکالتی مثل بیماری هلندی، یعنی بخشی از 
اقتصاد کشور نسبت به سایر بخش ها به نوعی رشد سرطانی داشته است؛ اما نمی شود از 
نقش مثبت درآمدهای نفتی در کشــور غفلت کرد. این درآمدها فی نفسه بد نبوده؛ ولی 
بحث نحوه اســتفاده از آن مطرح اســت. بیشتر وقت ها دولت ها از این درآمدها به خوبی 
استفاده نکرده و نتیجه این شده که اقتصاد کشور یک اقتصاد مردمی تلقی نشده است. 

* نفــت چه حجم و چه درصدی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده، 
اساساً چه درصدی از اقتصاد ایران ممکن است با تحریم های نفتی  آسیب جدی 

ببیند؟
معموالً در اذهان مردم نســبت به درآمدهای نفتی ایــن تصور وجود دارد که فکر 
می کنند اگر درآمد نفتی بین همه مردم تقسیم شود و هر ایرانی سهم خود از درآمد نفتی 
را دریافت کند، در سال شاید مبلغی بیشتر از مثاًل 100 میلیون تومان گیرش بیاید. برخی 
هم احساس می کنند ۸0 درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت است و با همین بزرگنمایی ها 
از سهم نفت در اقتصاد ایران، عملیات روانی دشمن درباره اینکه صادرات نفت را صفر کنند 
در ذهن بخشــی از مردم و حتی مسئوالن تقویت می کنند و به آن دامن می زنند؛ یعنی 
تداعی می شود که ما هرچه داریم وابسته به صادرات نفت خام و واردات است و دشمن اگر 
نفت را تحریم کند دیگر چیزی از اقتصاد ایران باقی نمی ماند؛ چون اقتصاد ایران چیزی 
جز نفت ندارد. این تصوری رایج و غلط است. متأسفانه برخی رسانه ها و نخبگان به همین 
دامن می زنند؛ اما درست این است که ما باید حجم درآمد نفتی مان را نسبت به جی ان پی 
یا تولید ناخالص ملی بسنجیم. ما طبق دالر با نرخ برابری قدرت خرید اگر حساب کنیم، 
درآمد ملی ما و تولید ناخالص ملی ما چیزی بالغ بر 1 تریلیون و ۶00 میلیارد دالر است؛ 
اما اگر با برابری قدرت خرید در برابر دالر هم حساب نکنیم، چیزی بالغ بر ۸00 میلیارد 
دالر حجم تولید ناخالص ملی کشور ایران است. مستحضر هستید که ما در بهترین حالت 
به طور میانگین متوسط فروش نفت مان چیزی حدود ۵0 میلیارد دالر است. سال قبل ۴۳ 
میلیارد دالر بود و با این قیمت ها و با این تحریم ها چه بسا فروش نفت ما از این عدد هم 
کمتر خواهد شد؛ اما همان میانگین ۵0 میلیارد دالر را که مالک قرار دهیم، حجم نفت 
از تولید ناخالص ملی ایران تقریباً چیزی حدود یک شــانزدهم است. آنچه سهم نفت در 
اقتصاد ایران نامیده می شود، در واقع یک شانزدهم است. هر چند که ما این رقم را بعدها 
در زنجیره ارزش دارای اثراتی می دانیم و تأثیر خودش را می گذارد؛ اما در کل در اقتصاد 
ایران نفت بیش از این اثر ندارد. حاال اگر یک شانزدهم اقتصاد ایران دچار مشکل شود، چه 
مقدار اثر بر کل اقتصاد ایران دارد؟ این اثرات صرفاً منفی نیست. در بررسی هزینه و فایده 
باید به فایده های این امر هم توجه کرد که در کوتاه مدت ممکن است اثرات منفی داشته 
باشد؛ اما در بلندمدت و میان مدت کفه فایده به کفه ضرر و منافع آن بر مضراتش خواهد 
چربید و این چیزی است که همیشه کارشناسان اقتصادی از دهه های گذشته می خواستند.

*همان طور که اشــاره کردید علی رغم سیاست های کالن نظام، دولت ها 
همواره به نفت وابســته تر شــدند؛ بنابراین به نظر می رسد این کاهش درآمد 

خام فروشی برای دولت ها خیلی مطلوب نیست. علت این مسئله چیست؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران به نفت وابسته نیست. یک شانزدهم اقتصاد ایران 
نفتی اســت؛ اما مســئله اینجاست که بودجه جاری دولت ما به نفت بسیار وابسته است؛ 

یعنی دولت ما به نفت وابســتگی بســیار زیادی دارد و اقتصاد دولتی ما به نفت وابسته 
است. طبیعتاً وقتی ۸0 درصد بودجه جاری دولت نفتی است، دولت ها دغدغه درآمدهای 
مالیاتی ندارند. دچار فساد هم می شوند و صد البته ریخت و پاش و بی نظمی مالی هم رخ 
می دهــد. دوره آقای احمدی نژاد دوره باالترین درآمدهای نفتی بود و دوره بعد از برجام 

هم درآمدهای ما افزایش یافت که نتیجه آن واردات گسترده بود. 
وابستگی به درآمدهای غیر نفتی می تواند عامل پیشرفت و رشد اقتصادی باشد. به 
زبان ســاده، دولتی که به درآمدهای مالیاتی وابسته است؛ بالطبع از هر گونه افت و خیز 
تولیدکننده و بخش مالیات دهنده متأثر و نسبت به آن بسیار حساس است و وقتی بشنود 
کارخانه هایی تعطیل شده یا خللی در کار مالیات دهنده ایجاد شده و ببیند که بخشی از 
درآمدهای مالیاتی خودش مختل شــده است، همه توان خود را برای اینکه با مشکالت 
تولیدکننده و مالیات دهنده مقابله کند به کار می گیرد؛ بنابراین ظرفیت های خالی در تولید 
نمی گذارد و تولید ملی را رونق می دهد، اگر ما در بودجه درآمدهای نفتی نداشته باشیم، 
دولت ها مردمی و نسبت به زندگی مردم و رونق فضای کسب وکار حساس می شوند. چرا 
فضای کســب وکار در ایران جزو بدترین شاخص هاست؟ زیرا دولت خود را از شکل گیری 
کســب وکار در اقتصاد منتفی نمی داند؛ در حالی که اگر درآمد خام فروشی نباشد مجبور 
است درآمدهای خود را به این سمت ببرد.   اگرچه در میان مدت این کاهش فروش نفت 
ما توسط دشمن انجام شده، به نفع ایران است؛ چیزی که اقتصاددان ها همیشه در طول 
۵0 سال گذشته گفته اند که ای کاش اقتصاد دولتی ایران از نفت رهایی یابد و دولت به 

سمت مردم بیاید.

* برای عبور از بودجه نفتی و رســیدن به این موضوع که شما فرمودید، 
راهکار چیست؟

به طور طبیعی راهکار این است که دولت فارغ از اینکه دشمن بتواند تحریم  نفتی 
بکند یا نه، نسبت به ساختارهای مالی خودش تغییراتی اساسی داشته باشد؛ البته چنین 
عقالنیتی در دولت حاضر دیده نمی شود! دولت باید نسبت به ساختارهای هزینه ای خود 
و درآمدی نگاه متفاوتی بیابد و آن را تغییر دهد. همچنین بسیاری از مالیات هایی را که 
نمی گیرد و باید بگیرد، پیگیری کند. همچنین از ناکارآمدی های شرکت های دولتی کاسته 
و انقالبی درباره کارآمدی این شرکت ها ایجاد کند و در حوزه مصرف انقالبی در خود پدید 
آورد. بسیاری از مشکالت ما در کشور ناشی از این است که به اقتصاد درون زا و تولید ملی 
از سوی دولت بی توجه هستیم. اگر این محقق شود هم خود دولت منتفع خواهد شد و 

هم در حوزه اشتغال و تولید به رونق خواهیم رسید.

* برای رهایی از معضل خام فروشی نفت چه راهکارهایی وجود دارد؟ 
اولین بحث در حوزه نفت این است که میزان استاندارد استخراج و استفاده بهینه از 
چاه ها و نیز عمر مفید آنها باید افزایش پیدا کند که این به ویژگی های فنی و مهندسی 
برمی گردد. در واقع باید به این ســمت برویم که بیشــترین ضریب بازیافت را از چاه های 
نفت خودمان داشــته باشیم. دوم به این مربوط است که ما باید درآمد نفت مان را که در 
واقع فروش سرمایه است دوباره در سیکل سرمایه گذاری ببریم و به سرمایه جدید تبدیل 
کنیم و نباید از آن به عنوان درآمد نفتی یاد کنیم. اینها در واقع به شــکل ســرمایه است 
که باید تبدیل به ســرمایه دیگری شود. از طرفی، در شاخص های عدالت بین نسلی هم 
باید بازنگری کنیم و بدانیم این سرمایه مربوط به همه نسل هاست و ما اجازه نداریم تمام 
اینهــا را از بیــن ببریم؛ بنابراین باید منافع حاصل از آن را صرف کشــور بکنیم نه اینکه 
بســوزانیم؛ البته تالش هایی مثل صندوق توســعه ملی و صندوق ذخیره ملی شده؛ اما 
متأســفانه دولت ها به آن پایبند نیستند.  ورود به مسئله سرمایه گذاری در حوزه صنایع 
نفت و صنایع پایین دستی و مشتقات نفت برای ما ارزش افزوده ایجاد می کند. تبدیل نفت 
به مواد پتروشیمی این ارزش افزوده نیست، بلکه حلقه اول تبدیل است و باید تا انتهای 

زنجیره تولید این امر گسترش یابد.

* آیا کشوری می تواند از نظر حقوق بین الملل برای روابط اقتصادی و تجاری 
دیگر واحدهای سیاسی ممنوعیت و محدودیت وضع کند؟ 

خیر، این رفتار از نظر حقوق بین الملل پذیرفته نیست. بر اساس هنجارها و داده های 
بین المللی، هیچ کشوری نمی تواند به صورت یک جانبه کشورهای دیگر را تحت فشار قرار 
دهد. ضمن اینکه موضوع تحریم های اقتصادی به نوعی نقض حقوق بشــر نیز می تواند 
باشد؛ زیرا حق اقتصادی شهروندان کشور دیگر را تحت فشار قرار می دهد و حتی می تواند 

موجب فجایع گسترده انسانی شود. 
البته جمهوری اسالمی به دلیل داشتن بنیان های مستحکم اقتصادی و ظرفیت های 
قوی، دچار فاجعه انسانی نمی شود؛ اما مشکالت اقتصادی برای کشور به وجود آمده است؛ 
از این رو تحریم اقتصادی نقض ابتدایی ترین حقوق انسان هاســت. عالوه بر آن با روابط 
تجارت آزاد که استفاده از اهرم اقتصادی را برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع کرده 
است مغایرت دارد؛ البته یک دسته تحریم وجود دارد که شامل تحریم های سازمان ملل 
اســت. اگرچه این تحریم ها هم پذیرفته نیســت، به نوعی منطق و پشتوانه حقوقی در 
آن وجود دارد؛ زیرا از سوی یک کشور نیست، بلکه به صورت جمعی صورت می گیرد. 

* در صورت اتخاذ چنین رویکردی از ســوی کشوری می توان پیگیری 
حقوقی را در مجامع بین المللی انجام داد و به نتیجه رسید؟

این پرسش دووجهی است. اینکه به نتیجه برسد یک موضوع است و وارد عرصه شدن 
موضوع دیگری اســت. ما حتماً باید وارد این عرصه بشویم و به سازمان تعرفه و تجارت 
شکایت کنیم. همچنین ضروری است به مراجع اقتصادی و حقوقی متعدد رجوع شود و 
از ظرفیت مجمع عمومی و شورای امنیت استفاده و علیه آمریکا اقامه دعوا شود. حتی 
باید به نهادها و ارگان های حقوقی و بین المللی اروپایی مراجعه کرد تا فضای گشایش به 
وجود بیاید؛ زیرا این اقدام ناشایست آمریکا صرفاً در حمایت چند کشور مانند عربستان 
و رژیم غاصب صهیونیســتی قرار گرفته است. ایران با گسترده کردن این فضا می تواند 

آمریکا را تحت فشار قرار دهد.

* سیاســت به صفر رساندن فروش نفت ایران از سوی ترامپ چه تبعات 
سیاسی ای دارد؟

دولت آمریکا در حال عرض اندام و قلدری در ســطح بین الملل اســت و به صورت 
یک جانبه گرایی با دیگر کشورها برخورد می کند. آنها عالوه بر ایران، چنین سیاست هایی 
را علیه ونزوئال، روســیه و چین در پیش گرفتنــد. از آنجا که نهادهای بین المللی اقدام 
عملی جدی ای از خود نشان ندادند و تنها به ایراد و اعالم موضع بسنده کردند، تاکنون 
این اقدامات برای آمریکا تبعات خاص سیاسی نداشته است؛ اما این سیاست، تبعات افکار 
عمومی و انزجار جامعه جهانی را به همراه داشــته است. امروزه پرونده آمریکا در نقض 
حقوق مردم و استفاده نابه جا از اهرم های اقتصادی به منظور رسیدن به اهداف سیاسی 
سنگین تر شده است؛ البته این اقدامات نمی تواند جمهوری اسالمی را آنقدر تحت فشار 

قرار دهد تا سیاست خود را عوض کند یا دیدگاه خود را به دولت آمریکا تغییر دهد.

* موانع ترامپ برای موفقیت در این طرح چیست؟
ترامــپ چندین مانع پیش رو دارد؛ نخســت موانع داخلی اســت. همه گروه ها و 
جریانات سیاسی تأثیرگذار در آمریکا موافق این اقدام نیستند. بیشتر دموکرات ها و برخی 
جمهوری خواهان اقرار کردند که اگر به قدرت برسند به برجام باز خواهند گشت؛ یعنی 
موافق سیاست های ترامپ نیستند. موضوع بعدی افزایش قیمت نفت در آمریکاست. آنها 
در صدد کنترل قیمت نفت هســتند تا افزایش نیابد و اگر در کنترل آن ناموفق شــوند، 

ترامپ نمی تواند پاسخگوی مردم آمریکا باشد.
عالوه بر موارد داخلی، ترامپ به منظور به صفر رساندن صادرات نفت با موانع بیرونی 
هم روبه روست. کشورهای زیادی مخالفت خود را از این طرح آمریکا اعالم کرده اند؛ برای 

نمونه ترکیه، چین، روسیه و عراق. حتی اتحادیه اروپا مخالف این طرح است؛ اما در عمل 
آنچنان که باید اقدامی جدی نکرده است.

موضوع دیگر این است که برخی کشورها اعالم کردند کمبود نفت را جبران خواهند 
کرد؛ اما آیا می توانند در درازمدت موفق به انجام این کار شوند؟ شاید بتوانند دو تا سه 
ماه این کار را انجام دهند؛ اما در تداوم بلندمدت مشخص نیست که بتوانند کمبود نفت 
ایران را جبران کنند. به ویژه در زمستان که تقاضاها بیشتر می شود. اینها مجموعه ای از 
مسائلی است که می تواند برای ترامپ مانع تراشی کند. ضمن اینکه ما وارد دوره انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا خواهیم شد و اگر اقتصاد آمریکا دچار مشکل شود، طبیعی است 

که آقای ترامپ نمی تواند سیاست های خود را مانند گذشته دنبال کند. 

* راه حل های ایران برای مقابله با این چالش چیست؟
راه حل های گوناگونی وجود دارد. ایران سیاســت های راهبردی خود را نســبت به 
برجام اعالم کرده و مشــخص شده است که تا چه میزان به مسئولیت های خود پایبند 
خواهد بود و تا چه حد تعهدات داوطلبانه خود در عمل به برجام و سایر مسئولیت ها را 
کنار می گذارد؛ یعنی مســئولیت های جمهوری اسالمی ایران به تناسب رفتار آمریکا و 
دولت های اروپایی در اجرایی سازی برجام تنظیم خواهد شد. در کنار این اقدام قاطعانه، 
جمهوری اسالمی باید به سوی رهایی از وابستگی در اقتصاد نفتی حرکت کند؛ اگر چه 
در شــرایط فعلی رسیدن به این هدف سخت تر شده است و باید در زمانی که کشور در 
شــرایط بهتر قرار داشــت این کار عملی می شد؛ اما در این شرایط هم این موضوع باید 

در دستور کار قرار بگیرد.
مسئوالن باید نگاه بلندمدت داشته باشند. تقابل ایران و آمریکا سال ها ادامه خواهد 
داشت. باید وحدت ملی در سطح کشور افزایش یابد تا همه جریانات و گرایش های سیاسی 
از دولت حمایت کنند. مقاوم سازی اقتصاد، شفاف سازی و جلوگیری از رانت و تبعیض باید 
در دستور کار قرار بگیرد. مردم وقتی ببینند رانت و تبعیض وجود ندارد و این طور نیست 
که عده زیادی محروم و عده قلیلی بهره مند از بعضی اطالعات و رانت ها باشند، بیشتر با 
دولت همکاری می کنند. از دیگر اقدامات می تواند ایجاد فضای کسب وکار و عملی شدن 
اصل ۴۴ باشد؛ البته اقداماتی صورت پذیرفته است که کافی نیست و اینها باید به صورت 
جدی عملیاتی شود. با مجموعه کاملی از این کارها اثر تحریم خارجی به حداقل می رسد.

* همزمان با جنگ روانی پرحجم برای القای شرایط جنگی و تحت فشار 
قرار دادن مردم و مســئوالن، دونالد ترامپ شماره تماسی به مسئوالن ایران 

می دهد. هدف آمریکایی ها از این اقدامات چیست؟
این موضوع به قبل تر برمی گردد. آمریکایی ها در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل 
در سال قبل درخواست مذاکره داشتند و آن را به صورت علنی مطرح کردند. به نظر من 
پشــت طرح این موضوع چند احتمال و هدف وجود دارد. به فرض اینکه آمریکایی ها به 
دنبال مذاکره با ایران باشند؛ اول اینکه احساس می کنند از طرف ایرانی ها تحقیر شده اند 
و ایرانی ها دست رد به سینه شان زده اند. بر این اساس تالش می کنند به هر قیمتی ایران 
را پای میز مذاکره بنشانند و این پیام را به دیگر کشورها و به افکار عمومی دنیا ارسال 
کنند که با فشاری که به کشور ایران وارد کرده اند، توانسته اند این کشور را که به دنبال 

مذاکره نبوده است وادار به مذاکره کنند.
موضوع دوم این است که آنها می خواهند از این طریق بین مردم ایران، گرایش ها 
و جناح های سیاسی کشور شکاف ایجاد کنند. عده ای در کشور مذاکرات را به مصلحت 
کشــور و عده ای دیگر آن را خالف مصلحت می دانند؛ البته بیشتر گرایش های سیاسی 
کشور اعتقاد دارند که در مقطع حساس کنونی مذاکره با آمریکا هرگز به مصلحت کشور 
و مردم نیســت؛ اما آمریکا در صدد است تا با این حربه دوگانه مذاکره یا عدم مذاکره را 
در کشور به وجود بیاورد. البته این ترفند آمریکایی ها در شرایط فعلی خوراک انتخاباتی 

برای ترامپ هم محسوب می شود.

دکرت عادل پیغامی

تهدیدی
 که فرصت است

دکرت حمیدرضا آصفی

ترامپ نمی تواند 
پاسخگو باشد

در حوزه اقتصاد دانش بنیان و مباحث اقتصادی تحلیل های خوبی دارد. به واســطه حضور در دانشــگاه امام صادق)ع( کارهای پژوهشی 
زیادی به ویژه درباره آینده اندیشی اقتصاد ایران انجام داده است. این بار هم فرصتی شد تا در خدمت آقای دکتر عادل پیغامی، اقتصاددان 
و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( باشیم تا مزایا و مضرات وابستگی بخشی از درآمد ارزی کشور و عمده هزینه جاری دولت به نفت 

در جمهوری اسالمی را بررسی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.

آمریکا در 18 اردیبهشــت 1397 از برجام خارج شــد و از آن زمان به بعد با تمام توان خود وارد عرصه جنگ اقتصادی با ملت ایران شده 
اســت. تالش برای به صفر رســاندن صادرات نفت ایران، تنها بخشی از تالش های آمریکا به منظور ضربه زدن به ملت ایران است؛ بنابراین 
درباره اقدام یک جانبه آمریکا و بررسی روندهای حقوقی آن، مصاحبه ای با دکترحمیدرضا آصفی »سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و سفیر 

سابق ایران در امارات متحده عربی و فرانسه« صورت دادیم.

گفت و گو از فرهاد کوچک زاده گفت و گو از علیرضا جاللیان

جهان علیه رویاپردازی های یک دیوانه

محراب دوستی /  معاون وزیر امور خارجه آمریکا از موافقت واشنگتن با درخواست 
کابل مبنی بر معافیت بندر چابهار از تحریم های آمریکا خبر داد. این خبر تحلیل ها و 
گمانه زنی هایی را درباره آینده تحریم های آمریکا به دنبال داشته و اعمال موفقیت آمیز 

تحریم ها را با تردید جدی روبه رو کرده است.
تحریم های ضد ایرانی در یک سال گذشته از اصلی ترین اقدامات دولت آمریکا در 
مقابله با کشورمان بوده است؛ تحریم هایی که با اصطالحاتی چون فلج کننده بودن بیش 
از حد بزرگنمایی می شد. در مقابل جمهوری اسالمی ایران با آگاهی کامل از بی خاصیت 

بودن تحریم ها نسبت به سال های قبل، سعی در فعال 
کردن ظرفیت های اقتصادی خود کرده است. اگرچه در 9 
ماه اخیر با کوتاهی مسئوالن دولتی فشارهای اقتصادی بر 
مردم بیشتر شده است؛ اما به اعتراف اندیشکده های مهم 
بین المللی موقعیت ژئو استراتژیک ایران تمایل بیشتر 
کشورها را برای همکاری اقتصادی به سوی این کشور 
ســوق می دهد؛ از این رو کشورها در آینده نه چندان 
دور نــه تنها با تحریم آمریــکا همکاری نخواهند کرد؛ 
بلکه این کشور را تحت تأثیر خود خواهند گذاشت که 
دیگر تحریم برای ایران، منافع کشورهای دیگر را نیز به 
خطــر می اندازد که گاهاً این منافع نیز می تواند حیاتی 
باشــد؛ از این رو فشار کشورهایی همچون افغانستان و 
هند به آمریکا برای معافیت تحریمی بندر چابهار نوعی 
عقب نشــینی آمریکا از تصمیم گذشته و آغاز شکست 

سیاست های تحریمی کاخ سفید خواهد بود.  
همچنین، تجربه ۴0 ساله انقالب اسالمی نشان می دهد هر جا جمهوری اسالمی از 
ظرفیت های داخلی و ژئوپلیتیکی خود استفاده کرده، آمریکایی ها عقب نشینی کرده اند. 
نمونه آن را می توان در تحریم بنزینی دشمن یافت. زمانی که ایران نیاز داشت بنزین 
مصرفــی خود را وارد کند بالفاصله آمریکا کشــورمان را تحریم کرد؛ اما از موقعی که 
جوانان ایرانی، کشور را در بنزین خودکفا کردند دیگر نه تنها بینی آمریکایی ها به خاک 
مالیده شده؛ بلکه سبب رسوایی آنها نیز شده است. بندر راهبردی چابهار نیز می تواند 
محلی برای شروع شکست های دوباره سیاست های تحریمی آمریکا باشد؛ نگاه اجمالی به 
اهمیت و موقعیت سوق الجیشی بندر چابهار به درک اهمیت این رخداد کمک می کند.

موقعیت این بندر که حکم اکسیژن توسعه برای دو کشور هند و افغانستان را دارد و 
به یک امر حیاتی برای کشورهای مذکور در مرحله اول تبدیل شده، می تواند کارکردهای 
متفاوتی داشته باشد که تنها به اهمیت آن برای دو کشور هند و افغانستان اشاره می کنیم:

1ـ کوتاهی مســیر بندر تجاری چابهار نسبت به مسیر بندر تجاری کراچی یکی 
از اصلی ترین دالیل تمایل افغانستانی ها به این بندر مهم و راهبردی است. طول مسیر 
ارتباطی این بندر با افغانستان حدود 700 کیلومتر است؛ در حالی که فاصله بین بندر 

کراچی تا افغانستان باالی هزار کیلومتر است. 
2ـ از آنجایــی که امنیت مهم ترین بخش تجارت 
محسوب می شــود، ناامن بودن مســیر ترانزیت بندر 
کراچی به افغانستان همیشه مورد دغدغه تجار افغانی 
بوده است؛ در حالی که جمهوری اسالمی ایران از مزیت 
باالی امنیت برخوردار بوده است. پس تمایل به سمت 
چابهار از نظر امنیتی نیز مورد توجه اســت. از ســوی 
دیگر، تجربه نشان داده است دولت پاکستان همواره با 
اســتفاده از سیاست های خصمانه ای که گاهی در برابر 
دولت افغانســتان دارد، از طریق بنــدر کراچی به این 
کشور فشــار وارد می کند تا سیاست مدنظر خود را به 
کابل تحمیل کند. همچنین سرد بودن رابطه پاکستان 
با آمریکا ســبب شده اســت کاخ سفید در حال حاضر 
توجه به افغانســتان را بیشتر مدنظر قرار دهد. از سوی 
دیگر، نزدیکی بندر چابهار به بندر کراچی موجب رقابت 
شدید اقتصادی بین دو کشور هند و چین نیز شده است؛ از این رو هندی ها چابهار را 
مسیری کوتاه برای وصل به آسیای میانه قلمداد می کنند؛ منطقه ای که بر سر صادرات 

کاال بین دهلی نو و پکن رقابت تنگاتنگی وجود دارد.
۳ـ موقعیت بندر چابهار به گونه ای اســت که در آینده نه چندان دور به یکی از 
بزرگ ترین بنادر تجاری در جهان تبدیل خواهد شد. در حالی که بنادر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به جهت کاالهای نفتی اهمیت یافته، بندر چابهار برای تبادل کاالهای غیر 
نفتی هند با کشــورهای آسیای میانه و اروپایی نیز مهم تلقی می شود. اگرچه در حال 
حاضر جمهوری اســالمی ایران می تواند با صادرات نفت از این بندر سیاســت به صفر 

رساندن صادرات نفت را برای همیشه از مخیله آمریکایی ها پاک کند.

احمد محمدی / کره شــمالی با انبار کالهک های هسته ای اش، ژاپن با 
همه پیشــرفت های علمی اش، امارات، کویت و دیگر کشــورهای کوچک حوزه 
خلیج فارس با پول های سرشــار و برج های بلندشان، شــاید بتوانند نقش ها و 
تأثیراتی در سیاســت بین الملل و اقتصاد جهان داشــته باشند! اما هرگز هیچ 
کدام پتانسیل تبدیل شدن به قدرت منطقه و بین المللی را ندارند! این کشورها 
ممکن اســت بتوانند در برخی بزنگاه ها نقش هایی را بازی کنند یا با حضور در 
برخی ائتالف ها نقشی را بر عهده بگیرند؛ اما ممکن نیست بازیگر اصلی در روابط 

بین المللی و معادالت منطقه ای باشــند یا دیگر 
بازیگران را پیرو خود کنند! زیرا هر کشوری برای 
تبدیل شــدن به قدرت و بازیگر اصلی در صحنه 
بین الملل، باید مؤلفه هایی مانند وسعت سرزمینی، 
جمعیت جوان و فراوان، جایگاه سوق الجیشی، منابع 
انرژی و مــواد اولیه، گفتمان و ایدئولوژی، قدرت 
 نظامی مســتقل و علم و دانش بومــی را توأمان

 داشته باشد!
نقشــه ایران را پیش روی خــود قرار دهید 
و جایــگاه کشــورمان را در منطقــه ای که خود 
آمریکایی هــا از آن به عنوان »قلــب زمین« یاد 
می کنند تماشا کنید. جمعیت بیش از ۸0 میلیون 
نفر کشــورمان و پیشــرفت های علمی ایران در 
ســال های اخیر را در نظر بیاورید؛ قدرت نظامی 

بازدارنده و موشک های نقطه زن جمهوری اسالمی همچنین منابع عظیم انرژی 
ایران را به آن اضافه کنید! نتیجه مشــخص است؛ انقالب اسالمی ایران و تبلور 
گفتمان آن در این مختصات جغرافیایی تولد قدرتی جدید در منطقه بود! قدرتی 
که امروز، در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بازیگری اثرگذار فراتر 
از منطقه غرب آســیا تبدیل شده است! نفوذ جمهوری اسالمی هر روز افزایش 
می یابد؛ به طوری که ایاالت متحده را در منطقه به گوشــه رینگ برده اســت. 
ضریب نفوذ ایران اسالمی به شمال آفریقا و حتی آمریکای التین که حیاط خلوت 
آمریکایی هاست نیز گسترده شده است! مشخص است که سران کاخ سفید در 
برابر آن دست روی دست نمی گذارند و تماشاگر باقی نمی مانند!  واضح است که 

اگر سران آمریکا، خواه دونالد ترامپ جمهوریخواه، خواه اوبامای دموکرات یا دیگر 
 اسالف شان، هر چه در چنته دارند برای متوقف کردن ما به میدان بیاورند! البته 

زهی خیال باطل!
برای بررســی دقیق تــر قدرت ایران، جایــگاه آن را در بــازار انرژی دنیا 
بررســی می کنیم و بــه تقابل نفتی دولت دونالد ترامپ با جمهوری اســالمی 
ایران نگاهی می اندازیم؛ به همین شــعار مضحک به صفر رســاندن نفت ایران 
که ترامپ از آن ســخن می گویــد و پمپئو هم چمدان بســته و برای اجرایی 
کردن آن به این کشــور و آن کشور سفر می کند 
نگاهی می کنیم. حتی اگر حــذف تولید ایران را 
بر فــرض محال و بر روی کاغــذ عملی بدانیم و 
فرض بگیریم خألیــی که جبران آن بی تردید در 
کوتاه مدت بسیار دشوار و در بلندمدت غیر ممکن 
اســت، پر شــود؛ آیا آمریکا می تواند به خواست 
 خود و حذف نفت ایران بــدون بی ثباتی در بازار

 نفت برسد؟ 
جمهوری اسالمی ایران، تأمین کننده امنیت و 
مسلط بر مهم ترین آبراه انرژی در دنیاست! همچنین 
تأمین امنیت تنگه هرمز را برعهده دارد که طبق 
آخرین آمــار، روزانه حــدود 1۸ میلیون و ۵00 
 هزار بشــکه نفت خام و میعانات نفتی از آن عبور

 می کند. بر اساس آمارهای جهانی ۸۸ درصد نفت 
عربستان ســعودی، 9۸ درصد نفت عراق، 99 درصد نفت امارات متحده عربی 
و 100 درصد نفت کشــورهای کویت و قطر از تنگه هرمز عبور می کند؛ یعنی 
تأمین امنیت ۳0 درصد از نفت جهان در دســت های ایران اســت. سران کاخ 
سفید حتماً در پس نطق های تبلیغاتی و اظهارات رسانه، در پشت درهای بسته 
و در جلسات سری خود از خود می پرسند که اگر کوچک ترین توقف در مسیر 
ترانزیت این میزان از نفت صورت بگیرد چه خواهد شــد؛ پرسشی که پاسخ آن 

یک کلمه است: »بحران«.
به گفته کارشناســان حتی کوچک تریــن توقف نفتکش ها در این گذرگاه 

می تواند قیمت هر بشکه نفت را تا 200 دالر افزایش دهد!

 سامان فکری / دولت آمریکا با آگاهی از وابستگی بخشی از درآمد ارزی کشور 
به خام فروشــی نفت، بارها در طول تاریِخ مناسبات ایران و آمریکا خیز برداشته تا با 
استفاده از سالح تحریم، فروش نفت ایران را با کاهش یا حداقل با اخالل مواجه کند؛ از 
این رو، خواست آمریکا برای آزمودن دوباره این راه، امر بیگانه ای برای ایرانی ها نیست؛ 
اما آنچه این بار متمایز می نماید، اوالً، تهدید به صفر رساندن فروش نفت ایران است 
و ثانیاً، حواشی و جوانب عملیاتی و رسانه ای آن است که این بار چنان »بزرگ نمایی« 
و »واقع نمایی« از این توان محل تردید می شود که برای کسانی که از وضعیت انرژی 

در جهان برآوردی ندارند یا توان ایران و آمریکا در این 
کار را نمی ســنجند، خود را در برابر عملیات روانی و 
جنگ نرم دروغین رسانه ای شبکه بزرگ صهیونیسم 
بین الملل و نظام سلطه سرمایه داری می بازند و برای 
کســانی که سواد رســانه ای کافی و تحلیل درستی 
برای تحلیل موضوع ندارند، این ذهنیت پیش می آید 
که نکند واقعاً شــریان سیاه اقتصادی ایران از حرکت 
در ســلول ها و چرخه صنعت جهان بازماند و ما را از 
دالرهای متأسفانه حرکت بخش اقتصاد داخلی بازدارد؟ 
این یادداشــت درصدد نیست به رطب و یابس 
اســتدالل کند که نمی توان در دنیای صنعتی امروز ـ 
که به شدت هنوز ۸۵ درصد به انرژی های تجدیدناپذیر 
گاز و نفت محتاج اســت ـ فروش نفت کشوری حتی 
ضعیف تر از ایران را تحریم کرد و آمریکا نمی تواند این 

وضعیت را برای نفت ایران به وجود آورد که البته این نکات و اســتدالل ها در جای 
خود درست و قابل اتکا بوده و حاکی از واقعیت هایی است که نباید از نظر دور داشت، 
اما ما در این سطور می خواهیم با ارائه چند نکته تحلیلی ـ اطالعاتی از وضعیت انرژی، 
زاویه دیدی در منظر چشم مخاطبان عزیز بگشاییم که از این قبیل سؤاالت در ذهن 
خود دارند و تا حدودی با نگرانی وضعیت را رصد می کنند تا خود درباره نتیجه بخش 

بودن یا نبودن این تهدید داوری کنند.
1ـ درآمد حاصل از فروش نفت ایران مطابق با گفته کارشناســان همه اقتصاد 
ایران نیست؛ بلکه یک شانزدهم اقتصاد ملی ایران است. پس اگر بر فرض هم آنها موفق 
شوند ما را از درآمد نفت محروم کنند، فرصتی برای ما ایجاد می شود تا خواسته چهل 

ساله رهبران انقالب اسالمی مبنی بر حرکت در مسیر قطع وابستگی اقتصاد کشور به 
نفت را کلید بزنیم. البته در بحث بودجه عمومی دولت که بیشــتر به درآمدهای این 
حوزه وابسته است، مسلماً با فشارهایی مواجه خواهیم شد که خود این هم می تواند 
دولت را به فکر تجدید نظر در راه های کسب درآمد و تأمین مخارج عمومی بیندازند؛ 
از این رو آمریکایی ها برخالف گنده گویی ها، توان ایجاد شرایط عسر و حرج اقتصادی 
و اضطرار ملی را برای شیر نشسته بر چهارراه مواصالتی 7۵ درصد انرژی دنیا ندارند.  
2ـ موضوع نفت ایران به ویژه برای کشورهایی که در طول سالیان گذشته خریدار 
نفت ما بوده اند و خوراک تغذیه دستگاه های صنعتی 
و اقتصادی آنها با معیارهای منحصربه فرد نفت ایران 
تنظیم شده و به این زودی جایگزین هم ندارند یا به 
صرفه اقتصادی نیســت، مایه اختالف آنها با آمریکا 
شــده اســت و خبرها حاکی از موفقیت رایزنی های 
آنها برای معافیت ولو غیر اعالمی خرید نفت ایران از 
سوی این کشورهاست. افزون بر این، با تنش تجاری 
ایجاد شده بین چین و آمریکا در این شرایط، چه بسا 
چین که یکی از بزرگ ترین خریداران نفت ایران است، 
اساساً توجهی به تهدیدات آمریکا نکند. چین از توان 
بهره گیری از این موضوع برای فشار به آمریکا برخوردار 
است و همین عامل بزرگ ترین نگرانی آمریکا از لوث 
شــدن تهدید تو خالی خود در به صفر رساندن نفت 

ایران به شمار می آید.
۳ـ ناتوانی عربســتان در جایگزین کردن نفت ایران در بازار، سیاســِت به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران را با چالشی ویژه روبه رو کرده است. پایگاه »بلومبرگ« و 
دیگر پایگاه های تحلیلی بارها تأکید کرده اند ظرفیت تولید عربســتان محدود است و 
با توجه به تقاضای رو به افزایش بازار و شرایط تولید نفت در لیبی، ونزوئال و نیجریه، 

حتی با ظرفیت کامل خود نیز نمی تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
۴ـ  مســئله امنیت انتقال انرژی نیز بسیار مهم و تعیین کننده برای کشورهای 
منطقه اســت. حادثه انفجار فجیره حادثه بدی بود و از نظر جمهوری اسالمی ایران 
محکوم است؛ اما نکته راهبردی و درس آموز آن این بود که بازی با امنیت انرژی جهان، 

قمار بزرگی است که دنیا به احمق ها اجازه آن را نخواهد داد.

رســتم قاســمی* / برایــان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از تالش 
کشورش برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران سخن می گوید و برای عملیاتی 
کردن خواسته آمریکا در دور جدید تحریم ها با حذف هشت خریدار نفتی که استثنا 
شده بودند، به دنبال صفر کردن صادرات ایران بدون باال رفتن قیمت نفت است. اگر 
چه بررســی ها نشان می دهد برخالف ادعاهای مقامات آمریکایی هیچ گاه صادرات 
نفت ایران به صفر نخواهد رســید و نفت خام ایران همواره مشتری هایی در جهان 
دارد؛ ولی امکان اینکه صادرات نفت خام ایران به مرور و در یک بازه زمانی کم شود، 

به صورت وجود دارد. در این وضعیت مهم این است 
که اوالً متولیان امر با درایت، دقت و مراقبت راه های 
مختلف برای برون رفت را پیدا و اجرایی کنند تا فشار 
ناشــی از این اقدام آمریکا تا حد زیادی کاهش یابد. 
ثانیاً نباید ادعا کنیم دســت دشمن خالی است و به 
نوعی با بی خیالی، فرصت ها را یکی پس از دیگری از 
دست بدهیم. باید با آرامش به مردم کشورمان بگوییم 
که آمریکا یک جنگ اقتصادی پر شدت را برای ایران 
طراحی کرده و برای پیروزی در این جنگ باید ضمن 
حفظ روحیه و تحت تأثیر تبلیغات روانی دشمن قرار 
نگرفتن هزینه های شخصی و هزینه های جاری دولتی 
را مدیریت کنیم تا منابعی که حاصل از فروش نفت 
به دســت می آمد و با تحریم ها کاهش یافته است، 
جبران شــود و آثار و تبعــات آن روی اقتصاد کمتر 

شود. اولین اقدام موضوع رایزنی و مذاکره است که با کمترین هزینه می توان به آن 
دست یافت؛ چون همگی به این نکته واقف هستند که جبران و جایگزینی نفت ایران 
برای جامعه جهانی ســخت و ناشــدنی است. این ظرفیت باید مدام در مذاکرات به 
شکل های گوناگون دنبال شود که البته بسیاری از کارشناسان و مؤسسات مطالعاتی 
به موضوع پی برده اند و کاماًل آن را درک و بیان می کنند. در این زمینه مؤسســه 
آسیای غربی و مطالعات آفریقای آکادمی علوم اجتماعی چین تأکید دارد: »به هیچ 
وجه نمی توان کشور بسیار مهمی مانند ایران را در زمینه های مختلف تجاری، نفت 
و انرژی کنار گذاشت. با توجه به ظرفیت های تولید نفت کشورهای عضو و غیر عضو 
اوپک و مشکالتی که بر سر راه تولید نفت در جهان وجود دارد به هیچ وجه نمی توان 

جایگزینی برای نفت و انرژی ایران پیدا کرد.« در همین راستا، رایزنی با کشور چین 
که بزرگ ترین مشــتری نفتی ایران است و بخش زیادی از نفت ایران را خریداری 
می کند و همچنین خواستار اجرای برجام است، تداوم داشته باشد. چون به جز رژیم 
صهیونیستی، عربســتان سعودی، امارات و بحرین که همواره پای ثابت تصمیمات 
ضد ایرانی ترامپ هستند، هیچ کشوری از تصمیم غیر قانونی ترامپ استقبال نکرده 
و این نشان دهنده ظرفیت باال برای رایزنی و مذاکره سیاسی با جامعه جهانی است.

اقرار و اعتراف همتایان و شرکای آمریکا در اینکه آمریکا توان به صفر رساندن 
نفت ایران را ندارد، قابل توجه اســت. فرانســوی ها 
معتقدنــد »ایران با این تجربه بیگانه نیســت و قباًل 
چنین تجربه ای را از سر گذرانده است. زمانی که ایران 
در ســال های 2012 تا 201۵ میالدی با سخت ترین 
تحریم های بین المللی مواجه شد، راه حل هایی خالقانه 
پیدا کرد که با کمک آنها توانست تا اندازه ای از فشار 
تحریم ها بکاهد؛ از تغییر رنگ و نام کشتی ها گرفته تا 

تغییر در سازوکار دستگاه های ردیابی.«
از آنجا که ایران صاحب یکی از بزرگ ترین ذخایر 
نفتی جهان است، در فرایند چند ساله پاالیشگاه های 
متعددی را طراحی و احداث کرده اســت و می تواند 
بخــش مهمی از نفت خام را بــا ظرفیت های داخلی 
پاالیــش کند و مواد پاالیشــی را بــه طرق مختلف 
بفروشــد. تخفیف ها و روش هــای پرداختی بهتر به 
مشتریان روش دیگری است که می توان از آن برای عبور از تحریم ها استفاده کرد. 
استفاده از سازوکار فروش نفت به بخش غیر دولتی در بورس نیز یکی از راهکارهای 
بی اثر کردن این تحریم ها است که تا حدی اجرایی شده و می توان آن را گسترش 
داد. جابه جایی شرکاي تجاري ایران با توجه به پیشینه بازرگانی هر یک و رفتـــار 
متفاوت آنان در شرایط تحریم هاي اقتصادي، افزایش شعاع نقش آفرینی تجاري کشور 
در منطقه و رویکرد منطقه گرایی، تحریم شــکنی با بهره گیري از منابع جایگزین و 
تهاتری، اســتفاده از کشور ثالث و... شیوه های گوناگونی است که در شرایط خاص 

می توان از آنها بهره گرفت.
* وزیر سابق نفت

ترامپ در گوشه رینگ! پاییز تحریم های آمریکا قمار خطرناک! رؤیای غیر صادقه

بر اساس آمارهای جهانی 88 درصد نفت 
عربستان سعودی، 98 درصد نفت عراق، 
99 درصد نفت امارات متحده عربی و 100 درصد 
هرمــز  تنگــه  از  قطــر  و  كویــت  كشــورهای  نفــت 
درصــد   30 تأمیــن امنیــت  یعنــی  عبــور می كنــد؛ 
از نفــت جـهـان در دســت های اـیـران اســت. ـسـران 
کاخ ســفید حتمــاً در پــس نطق ـهـای تبلیغاتــی 
درـهـای بســته و  و اظهــارات رســانه، در پشــت 
در جلســات ســری خــود از خــود می پرســند کــه 
اگــر کوچک تریــن توقــف در مســیر ترانزیــت ایــن 
مـیـزان از نفــت صــورت بگیــرد چــه خواهــد شــد؛ 
پرسشی که پاسخ آن یک کلمه است: »بحران«.

هــر  می دهــد  مانـشـان  ســاله   40 تجربــه 
د  خــو پلیتیکــی  ئو ژ ی  فیت ـهـا ظر ز  ا جــا
آمریکایی هــا عقب نشــینی  کرده ایــم،  اســتفاده 
کرد،موقعیــت  چابهــار بــه گونــه ای اســت کــه در 
آینده به یکی از بزرگ ترین بنادر تجاری در جهان 
بنــادر کشــورهای حاشــیه  شــد.  تبدیــل خواهــد 
نفتــی اهمیــت  کاالـهـای  بــه جهــت  خلیج فــارس 
یافته، چابهار برای تبادل کاالهای غیر نفتی هند 
بــا کشــورهای آســیای میانــه و اروپایــی نیــز مهــم 
تلقی می شود.ایران می تواند با صادرات نفت از 
این بندر سیاست به صفر رساندن صادرات نفت 
را برای همیشه از مخیله آمریکایی ها پاک کند

در  کــه  ـبـرای کشــورهایی  وـیـژه  بــه  اـیـران  نفــت 
طول سالیان گذشته خریدار نفت ما بوده اند 
و خوراک تغذیه دستگاه های صنعتی و اقتصادی 
آنها با معیارهای منحصربه فرد نفت ایران تنظیم 
شــده و بــه ایــن زودی جایگزیــن هــم ندارنــد یــا بــه 
بــا  آنهــا  مایــه اختــالف  نیســت،  صرفــه اقتصــادی 
موفقیــت  از  و خبرهــا حاکــی  اســت  شــده  آمریــکا 
ـبـرای معافیــت ولــو غیــر اعالمــی  رایزنی ـهـای آنهــا 
کشورهاســت،  ایــن  ســوی  از  اـیـران  نفــت  خریــد 
اســت  درس آمــوز  و  راهبــردی   کــه   دیگــر  نکتــه 
بــازی بــا امنیــت انــرژی جـهـان، قمــار بزرگــی اســت 
داد نخواهــد  آن را  اجــازه  بــه احمق هــا  دنیــا  کــه 

استفاده از سازوکار فروش نفت به بخش غیر 
دولتــی در بــورس، جابه جایــی ـشـرکاي تجــاري 
اـیـران بــا توجــه بــه پیشــینه بازرگانــی هــر یــک و رفتـــار 
تحریم ـهـاي اقتصــادي،  ـشـرایط  در  آـنـان  متفــاوت 
افزایش شعاع نقش آفرینی تجاري کشور در منطقه 
و رویکرد منطقه گرایی، تحریم شکنی با بهره گیري 
از منابع جایگزین و تهاتری، استفاده از کشور ثالث 
و... شیوه های گوناگونی است که در شرایط خاص 
می توان از آنها بهره گرفت. هیچ کشوری جز چند 
دشــمن همیشــگی، از تصمیــم غیــر قانونــی ترامــپ 
استقبال نکرده و این نشان دهنده ظرفیت باال برای 
رایزنــی و مذاـکـره سیاســی بــا جامعــه جهانــی اســت

بررسی توانایی آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران

             نمودار / فروش نفت ایران در فروردین ۱۳۹۸ بر اساس آمار نشریه بلومبرگ، بیش از ۱.۵ میلیون بشکه بوده است
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موانع تحقق شعار صفر کردن نفت ایران
 وارد کنندگان نفت از ایران

واکنش ها به طرح شعار صفر کردن نفت ایران بوسیله ترامپ
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آیت اهلل علی اکبر رشاد می گوید: تحول در مسائل مختلف، در گرو توجه به فلسفه  دین، تحول در فقه و اجتهاد، نیازمند توجه به فلسفه دین است؛ زیرا نیل به 
غایت فقه، در گرو توجه به غایت دین است. بر همین اساس در دنیای امروز، چالش اصلی کالم نیست، بلکه فلسفه  دین است و نیل به این هدف که فقه، مدیریت 

جامعه را به عهده بگیرد و فقه ما حکومتی شود، بدون توجه به فلسفه  دین دست یافتنی نخواهد بود و نمی توان از فقه، انتظار نظام سازی داشت.

   

 فتح اهلل پریشان/ رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی که اسفند 13۹1 
به کنگره بزرگداشت عالمه آیت اهلل سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، صاحِب کتاب 
عروه دادند، با اشــاره به ضرورت بررسی شاکله فکری مرحوم سیدیزدی، شخصیت 
این فقیه بزرگ را از سه جنبه »علمی«، »معنوی« و »آمادگی برای جهاد« برجسته 
و ممتاز خواندند. در شماره های گذشته تالش شد این جوانب بررسی شود؛ اما نگاه 
تاریخی توأم با تحلیل سیاسی از زمینه و زمانه وی نیز مهم و تبیین کننده بخشی 
از وقایع و چرایی تالش برای سایه افکندن بر شخصیت سیدیزدی است. سید یکی 
از کســانی بود که پروژه تحریف و ترور شخصیت با شدت تمام درباره او اجرا شد و 
با آنکه هنوز هم چهره نورانی اش در زمینه سیاسی بر تارک باشکوه ترین نهضت های 
اسالمی معاصر جلوه گر است، با تسلِّط جریان روشنفکری بر جامعه مسلمانان در قرن 
اخیر، تالش کردند از او چهره ای منفور به نسل های بعد معرفی کنند. برجسته سازی 
اختالفات فقهی و مشرب فکری وی با آخوند خراسانی یکی از مراجع و رهبران ثالث 
نهضت مشروطه، بیشترین نقش را در این حوزه داشته است. این در حالی است که 
اساساً در نگاه کالن تشیع، مهم و آنچه اصل است انجام تکلیف دینی و حفظ اساس 
دین مبین اســالم است. سید نهضت مشروطه را در مسیری می دید که بیگانگان و 
انگلیســی ها آن را تصاحب کرده بودند و از این رو از باب نگاه و تکلیف دینی خود 
با روند هدایت شــده آن از ســوی جریان بیمار روشنفکری مخالفت کرد؛ اما هیچ 
گاه جایگاه علمی و فقهی مرجعیت هم عصر خود را منکر نشد و آن را هتک نکرد.  
عظمت شأن معنوی و تقوای مرحوم سید، بیشتر از آن است که به وصف درآید؛ 
به گونه ای که دشمنانش نیز در این باره سخن به اعتراف گشوده اند. احمد کسروی 
می گوید: »ســید یزدی در رده آخوند خراسانی و حاج شــیخ )عبداهلل( مازندرانی 
شــمرده می شــدی و گروهی انبوه از ایرانیان، از مقلّدان او می بودی.«)1( همچنین 
مهدی ملک زاده، دیگر مورخ و نویسنده آن عصر می نویسد: »سید مریدان و مقلّدان 
زیاد در ایران داشت و عشایر شیعه عراق عرب از او تقلید می کردند و او را پیشوای 
مطلق خود می دانســتند و هرگاه ضرورت ایجاب می کرد، ممکن بود هزارها عرب 
مسلح تحت اختیار او گذارند و احکامش را با آهن و آتش پیش ببرند.«)2( حتی آوازه 
سید یزدی در کالم دشمنان نیز مذکور است. سرهنگ الثر، از مأموران انگلیس در 
منطقه خاورمیانه، در گزارش 4 آگوست 1۹0۹ خود به انگلستان می نویسد: »موسیو 
ماسچکوف، یکی از کارمندان سفارت روسیه به من اطالع داده است که متنّفذترین 
شخصیت روحانی در خارج باکو و در میان مسلمانان قفقاز، سیدکاظم یزدی است.«)3(

اصول اندیشه های سیاسی ـ اجتماعی سید)مانند میرزای شیرازی و شیخ انصاری( 
بسیار محتاطانه با این نوع مباحث برخورد می کند و حّتی زمانی که حاشیه بر مکاسب 
می نویســد، آنجا که به بحث والیت فقیه شیخ می رسد، اصاًل وارد بحث نشده و بر 
آن قســمِت مکاسب حاشــیه نمی زند. در حالی که همین فقیه بزرگوار در البه الی 
مباحث فقهی خود، مانند مبحث قضا، زکات، خمس، هر جا که مناسب بوده و زمینه 
سوءاستفاده وجود نداشته، نظریات سیاسی خود را مطرح کرده است. بنابراین، الزم 
است برای دستیابی به اندیشه های سیاسی ـ اجتماعی ایشان، سراغ کتاب فقهی وی 

»عروة الوثقی« برویم که در رأس آنها کتاب القضاء می درخشد.
ســید در کتاب قضا منصب قضاوت را »منصوب« از طرف شارع و منصبی از 
مناصب شرعی می داند)4( و حّتی احتمال اینکه منصب قضا حکمی از احکام شرعی، 
مانند سایر واجبات باشد را، با استناد به حدیث »فاَنّی قد جعلته حاکماً« رد می کند 
و معتقد اســت منصب قضا، به اقتضای حدیث مذکور والیت اســت و والیت همان 
سلطنت بر غیر، در جان و مال و امور شخصی است و این والیت در قضا محّقق است)5( 
بعد برای والیِت مورد نظِر خود مثالی آورده، می نویسد: »این والیتی که شارع نصب 

کرده، نظیر والیت پدر و جد بر مال و جان فرزند صغیرش است.«
در جمع بندی از کلمات سید یزدی بر می آید که ایشان اعتقاد به والیت فقیه 
به نحو عام دارند؛ زیرا وقتی این جمله ایشــان را که »مجاری امور نباید به دســت 
عامی باشد«، در کنار جمله سابق او قرار دهیم که گفت: »مستفاد از قول امام، که 
فرمود: »فانّی قد جعلته حاکماً« این است که قضاوت والیت است؛ زیرا والیت همان 
حاکمیت و سلطنت است بر غیر در جان و مال او«)۶( و توجه داشته باشیم که ایشان 
منصب قضاوت را منصبی منصوب از ناحیه ائمه می داند نه صرف ادای تکلیف و امر 
به معروف و نهی از منکر، به این نتیجه می رسیم که سید می خواهد این مطلب را 

گوشزد کند که نخستین شرط حاکم، اجتهاد است.
پی نوشت ها:

1ـ احمد کســروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، 
1340 بخش دوم، ص 4۹8ـ 4۹۶.

2ـ مهدی ملکزاده، تاریخ مشروطه ایران، تهران: انتشارات علمی، چاپ دوم، 13۶3، ج 3، ص 512.
3ـ مظفر نامدار، اســوه فقاهت و سیاســت، مندرج در کتاب »تأمالتی سیاســی، در تاریخ تفّکر 
اســالمی« به اهتمام موسی نجفی، ج 5، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ 

اول، 13۷۷، ص 30.
4ـ السیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج 2، ص 5.

5ـ همان، ص 2.

۶ـ همان، ص ۷.

در چهار دهه گذشته از عمر انقالب اسالمی و تشکیل نظام سیاسی جمهوری 
اســالمی ایران، هشــت رئیس جمهور در آمریکا با رویکردها و عملکردهای کم و 
بیش مشترک و متفاوت از هم حکومت کرده اند. اگر این اشتراکات و تمایزات را 
با زبان منحنی هندســی ترسیم و بررسی کنیم، رویه هر یک پست تر و زشت تر 
از عملکرد ســلف خود درباره ایران بوده است. 22 سال از این 40 سال در دست 
جمهوریخواهان و 18 سال آن در اختیار دموکرات ها بوده است؛ اما در پرونده هیچ 
یک و هیچ حزبی در حکومت آمریکا برگی قابل دفاع در رفتار با مردم ایران وجود 
ندارد. 40 ســال عملکرد دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا به منزله 40 
سال جنایت و آزار و نامردی برای ملت ایران بوده است که می خواهد آزاد باشد، 

آزاد زندگی کند و نمی خواهد مانند عصر پهلوی زیر سلطه دیگران تحقیر شود.
رفتارشناسی آمریکایی ها در دولت های متعدد نشان می دهد که آنها همواره 
از مبنای تحلیلی و احساســی بسیار غلطی نسبت به ایران و فرهنگ انقالب رنج 
برده اند. آنها استقالل و آزادی خواهی ملت ها را مترادف با تحقیر کاخ سفید تحلیل 
کرده و فکر می کنند می توانند همه چیز را با قدرت و پول و حقه های رســانه ای 
و هالیــوودی و با قیمت و هزینه کم به دســت بیاورند. آنها یا خوابند، یا خود را 
به خواب زده اند، یا نمی خواهند از رؤیاهای شــیرین هژمونی آمریکا که دوره اش 
مدت هاســت سپری شده است بیدار شــوند؛ در حالی که در واقعیت دنیا بیدار 
شــده و ملت ها امروز قدرت را در آگاهی و انسانیت، ارزشمداری، خدمت به رفاه 
ملت ها و تالش برای نجات انسان سرگردان در دنیای سوزان مادیت و نیهیلیسم 
می دانند که محصوالت آمریکایی و توســعه نگاه سوداگرانه کاپیتالیسم در لباس 

لیبرال دموکراسی است. 
با این نگاه، آمریکایی ها دشــمنی ویژه ای با انقالب اسالمی دارند؛ زیرا آن را 
سلسله جنبان بیداری و آگاهی ملت ها و انسان ها می دانند و با تمام توان به جنگ با 
آن در سطوح و شعبه های مختلف می پردازند. انقالب اسالمی سبب تحقیر حاکمان 
آمریکایی است و از این رو برای آنان تحمل کردنی نیست. بهترین تعبیر را در این 
باره »گري سیک« مشاور پیشین امنیت ملي آمریکا داشته است: »انقالب اسالمي 
ایران یک شکســت بزرگ و تحقیر ابدي براي آمریکا بود؛ به همین دلیل تبدیل 
به یک عقده رواني براي آمریکا و آمریکایي ها شده و تاکنون آنان را آزار مي دهد. 

سیاست هاي تند آمریکا تا به امروز براي جبران آن شکست است.«*
منبع:

*»همه  چیز فرو مي ریزد«، ترجمه علي  بختیاري زاده، مرکز اسناد انقالب اسالمي

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم  یزدی ـ 11
 اعتقاد به والیت عامه فقیه

دشمنی برای عقده گشایی

فلسفه دین
 و نظام سازی

سیاست نامه

فراز و فرود آیت اهلل منتظری ـ ۷
رفتار دوگانه!

 شهاب زمانی/عصاره اعترافات 
مهدی هاشمی، استفاده از تاکتیک نفوذ 
و فریب قائم مقام رهبری و تالش برای 
القای تحلیل های ذهنی خود به آقای 
منتظری اســت: »با گزارشاتي که به 
آقا مي نوشــتم، در حقیقت از اعتماد 
پاک و بي شائبه فقیه عالي قدر نسبت 
بــه خودم سو ءاســتفاده کــردم. من 
مي خواســتم با نوشــتن این نامه ها و 
گزارشات به خدمت ایشان، در حقیقت 
افکار خــودم را القا کنم و خط بدهم 
و در مقابل خط تخیلي که احســاس 
مي کــردم وجود دارد، خودم را مصون 
نگه دارم در خدمت و در دفتر ایشان و 
من از این اعتقاد پاک و بي شائبه فقیه 
بزرگوار که به من داشتند، سوءاستفاده 
کردم. من در این لحظه، خودم را جدا 
گناهکار می دانم، که از این اعتمادها، 

سوءاستفاده شده است«.)1(
مهم ترین بازتاب انتشار مصاحبه 
مهدي هاشــمي این بود که منتظري، 
به رغم تمایل باطنــي خود، به دلیل 
فشــار افکار عمومي مردم مجبور شد 
طي نامــه اي از امام بخواهد به جرایم 
و اتهامــات مهدي هاشــمي و جریان 
مرتبط به او رسیدگي شود: »بسم اهلل 
الرحیم. محضر مبارک رهبر  الرحمن 
بزرگ انقالب، آیــت اهلل العظمي امام 
خمیني ـ مدظله العالي ـ ضمن ســالم 
و تشکر از موضع گیري هاي مدبرانه و 
برخورد قاطع حضرت عالي نســبت به 
جریانات انحرافي خواهشمندم دستور 
فرمایید که جرایم و اتهامات سیدمهدي 
هاشــمي و افراد مرتبط به وي، بدون 
اغماض و با کمال دقت، مطابق موازین 
عدل اسالمي، ولو بلغ ما بلغ رسیدگي 
شــود و مبادا ارتباط سببي ایشان و یا 
دیگــران با این جانب و یا هرکس و یا 
رعایت حرمت این و آن، مانع تحقیق و 
رسیدگي گردد؛ زیرا حفظ حرمت اسالم 
و جلوگیري از انحرافات از دامن اسالم 
عزیــز و انقالب مقدس و روحانیت، بر 
همه جهات مقدم است. سالمت و طول 
عمر حضرت عالي و پیروزي رزمندگان 
مسلمان را در همه جبهه ها، از خداوند 
متعال مسئلت مي نمایم. والسالم علیکم 
و رحمه اهلل و برکاته. حسینعلي منتظري 

24 آذر ماه 13۶5.«
منتظري پس از ارسال درخواست 
خود مبني بر رسیدگي به اتهامات مهدي 
هاشمي که در رسانه ها نیز مطرح شد، 
در نامــه اي دیگر به امــام خمیني)ره( 
با رویکردی صریــح و مؤاخذه وقیح از 
امام جامعه اسالمی، که فقیه عالی قدر 
اطاعت محض از وی را واجب بر همگان 
می دانســت، نشــان مي دهد که نامه 
قبلي اش به امام چیزي جز حفظ مصالح 
سیاسي و اجتماعي خود نبوده است و 
باز هم بر حمایت خود از مهدي هاشمي 
تأکید مي ورزد. وی در بخشی از بندهای 
این نامه خطاب به امــام خمیني)ره( 
مي نویسد: »1ـ در قم، تنها مدارس من 
بود که در خط شما بود. اگر حضرت عالي 
از دو ســال قبل، نسبت به مدارس من 
نگران بودید، چرا به من نگفتید؟ 2ـ چرا 
مصاحبه اي را که به ضرر من و بیت من 
و مدارس مــن بود، اجازه دادید پخش 
شــود؟ 3ـ چرا کتابخانه مربوط به من، 
که حدود هزار عضو مطالعه کننده داشت 
و بیش از همه رادیو منافقین علیه آن 
تبلیغ مي کرد، مهر و موم شد و اآلن هم 
بسته است؟ 4ـ سیدمهدي، مجرم بود 
فرضا اعدام مي شد، مسئله اي نبود؛ ولي 
چرا بدون دادن حق دفاع،  جمع کثیري 
از عاشقان اســالم و انقالب و شکنجه 
شــده هاي زمان شاه را به اتهام ارتباط 
با او در رسانه هاي گروهي و روزنامه ها 
کوبیدند؟ 5ـ من حدس مي زدم روزي 
حضرت عالــي، از اکثر عالقه مندان تان 
منقطع شوید؛ ولي گمان نمي کردم به 
این زودي عملي شود و في الخاتمه اقول: 
»صدیقک من َصَدَقک ال َمن صدقک«. 
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.«)2(

مقایســه آن نامــه و این پیام 
مي تواند حقایق بســیاري را آشکار 
کند؛ البته این آخریــن باري نبود 
که منتظري در مقابل امام خمیني 
و ملت ایران این طور رفتار مي کرد. 
وی در فتنــه 88 نیز ضمن حمایت 
را  آنان  اعترافات  اغتشاشــگران،  از 
در اثر شــکنجه ذکر کرد. نکته تلخ 
اینجاســت که وي عده اي از افرادي 
را که دست شان به  خون بي گناهان 
آلوده بوده »جمع کثیري از عاشقان 
اسالم و انقالب و شکنجه شده هاي 
زمان شاه« مي خواند و به دستگیري 

آنان اعتراض مي کند.
پی نوشت ها: 

1ـ روزنامه جمهوري اسالمي، 13۶5/۹/1۹.
2ـ ســیر تاریخی مواضع سیاســی منتظری، 
قسمت5، محمد شاکری، رجانیوز، 25 اذر 1388.  

ریزش ها

نکته

 محمدهــادی جوکار*/ »ما 
به این فکر عادت کرده ایم که تنها 
موجودات بشری هستیم، زیرا گونۀ 
ما در طی 10 هزار ســال اخیر به 
واقع تنها گونۀ بشــری روی زمین 
بوده اســت؛ اما مفهوم واقعی واژۀ 
بشــر، »جانداری از جنس انسان« 
است و در گذشته گونه های متعدد 
دیگــری از این جنــس، عالوه بر 
»انســان خردمند«، وجود داشته 
اســت. به عالوه این امکان وجود 
دارد که در آینده ای نه چندان دور 
با موجوداتی بشری سر و کار داشته 
باشیم که خردمند نیستند.« دکتر 
»یووال نوح هراری« از دانشــگاه 
آکسفورد دکترای تاریخ دارد و در 
دانشگاه بیت المقدس تاریخ جهان 
با  پژوهشی  او در  تدریس می کند. 
عنوان »انسان خردمند« پرسش های 
صریحی را با همه در میان می گذارد؛ 
از جمله رابطۀ تاریخ و زیست شناسی 
چیست؟ آیا عدالتی در تاریخ یافت 
می شود؟ آیا در طول تاریخ مردمان 

سعادتمندتر شده اند؟
***

معرفی کتاب و ویژگی آن
کتاب »انســان خردمند« پس از 
ترجمه از زبان عبری به انگلیســی در 
ســال 2014، در اندک زمانی به بیش 
از 30 زبــان ترجمه شــد و تا مدت ها 
جزء پرفروش های بازار نشر بود. درباره 
مطالب این کتــاب بحث های جدی و 
فراوانی درگرفت و احساســات بسیاری 
برانگیخته شــد. در بیان جنجالی بودن 
این کتاب همین بس که شخصیت های 
مشــهوری، همچون باراک اوباما و بیل 
گیتس خواندن آن را به دیگران سفارش 
کرده اند. سؤال اساسی اینجاست که آنچه 
به این اثر برجستگی خاصی بخشیده و 
آن را در کانون توجه قرار داده، چیست؟
شــاید بتــوان مدعی شــد، همة 
تاریخ نگاری هــای پیرامون بشــر، ذیل 
ســلطة مفهوم اومانیسم نگاشته شده و 
در این میان همة مورخان ناخواسته به 
پاسداشت مقام و جایگاه محوری و واالی 
بشــر در نظام خلقت ملزم بوده اند. این 
گونه از تاریخ نگاری معتقد است، انسان 
خردمنــد ذاتی یگانه و مقدس دارد که 
از اساس او را از دیگر موجودات متمایز 
کرده و در نتیجــه »خیر اعلی« همان 

خیر بشر است.
از ایــن منظر همــه چیز در نظام 
خلقت در خدمت بشــر و تحت سلطة 
اوست. گرمابخشی خورشید برای در امان 
ماندن او از سوزش سرماست؛ جانداران 
و طبیعت سبز برای بهره مندی او خلق 
شده اند و رسالت او تکیه زدن بر منصب 
رفیع  الوهیت و خلق سرگذشت و تاریخی 
بر مبنای استفاده از هر چیزی است که 
در دایــرة التفات او باشــد و در این راه 
موانعی را که در مسیر تحقق خیر اعلی 

است، از میان بردارد.
امــا ایــن اثــر منطــق دیگری 
برمی گزیند. نویســنده تاریخ انسان را 
از آغــاز دورة تکامل اندامی عصر حجر 
تا قــرن 21 خالصه وار مــرور می کند. 
از نظــر او، تاریخ به چهــار دورة عمده 
تقسیم می شود: انقالب  شناختی، انقالب 
انقالب  کشاورزی، وحدت انســان ها و 
علمی. به نظر هراری، وجه بارز انســان 
خردمند نســبت به دیگــر موجودات 
برخالف آنچه گفته می شود، در قدرت 
تعقل نیست؛ بلکه در قابلیت همکاری 
در گروه هایی با کثرت نفرات و انعطاف 
فراوان است. این قابلیت به آن دلیل است 
که انســان خردمند می تواند به صورت 
جمعی ـ بین األذهانی ـ به چیزهایی که 
فقط در تخیالتش وجــود دارد و عماًل 
عینیتی برای آن متصور نیست ـ مانند 
خدایان، ملیت، نژاد، پول، حقوق بشر و 

... ـ باور پیدا کند.
او مدعی است، تمام سیستم های 
ادیــان،  هماننــد  بــزرگ همــکاری 
داد  شــبکه های  سیاسی،  ساختارهای 
و ســتد و مؤسســات قضایی بر اساس 

تخیالت انسانی بنا شده اند و در واقعیت 
بیرونی وجود ندارند. بر اساس این، آنچه 
سبب چیرگی انسان بر محیط پیرامونش 
شده، داشتن آگاهی بین األذهانی بوده 
است و حصول این آگاهی بین األذهانی 
نتیجة قدرت فوق العادة تخیل انســان 
است. این قدرت تخیل نیز معلول یک 
عامل زیست شناســانه است که همان 
اندازة بزرگ مغز انســان نسبت به دیگر 
موجودات اســت. او در این باره چنین 

می گوید: »شامپانزه نمی تواند در بحث 
با انســان خردمند بــر او غلبه کند، اما 
می تواند او را مثل عروسکی پارچه ای تکه 
پاره کند. امروزه مغز بزرگ ما به خوبی 
مؤثر واقع می شود، زیرا می توانیم اتومبیل 
و تفنگ تولید کنیم که ما را قادر می سازد 
بسیار سریع تر از شامپانزه ها حرکت کنیم 
و به جای درگیری تن به تن از فاصله ای 

دور به آنها شلیک کنیم.«

انسان خردمند یا انسان نیهیلیست
نیهیلیســم مهم تریــن پرســش 
متافیزیک دوران ماســت و اینکه آیا ما 
می توانیم از نیهیلیسم عبور کنیم یا نه، 

مسئله ای بنیادی است. اگر صاحب نظری 
با مسئلة نیهیلیسم درگیری و اشتغال 
فکری و ذهنی نداشته باشد، در موضع 
فلسفی عوام است و با فلسفه یک مواجهة 
اســتاتیک و زیبایی شناســانه دارد. در 
روزگاری که به ســبب بسط نیهیلیسم 
فلسفی متأثر از توســعة فلسفة مدرن 
غرب، فردیت غالب شده و تعلق میان فرد 
و جامعه عماًل از بین رفته است، به تدریج 
شاهد ریزش بنیان های فکری و اخالقی 
خواهیم بود و به تعبیر »نیچه« در دوران 
مدرن اولین بار اســت که در تاریخ بشر 
یــک رویداد بزرگی را تجربه کرده و آن 

»بی متافیزیک شدن اخالق« است.
شک در عقل و به دنبال آن شک 
در متافیزیک، خود به معنای شــک و 
بدبینی به انســان و توانایی او در امکان 
پاسخگویی به پرسش های بنیادین آدمی 
درباره جهان، انســان، حقیقت و اخالق 
است. این چیزی نیست جز نیهیلیسم و 
بی بنیاد شدن همه چیز، از جمله جهان، 

انسان، علم، معرفت، حقیقت و اخالق.
در این اثر بارها به این بی بنیادی 
اشاره شــده و نویسنده عماًل هستی را 
عاری از هرگونه متافیزیک می داند. وی 
در صفحه 51 کتاب می نویسد: »نسبتاً 
ســاده است که قبول کنیم فقط انسان 
خردمند اســت که می توانــد راجع به 
چیزهایی که واقعاً وجود ندارند صحبت 
کند. شما هیچ وقت نمی توانید میمونی 
را قانع کنید که در مقابل وعدة بیشمار 
موز در بهشــت میمون ها پس از مرگ، 
به شــما یک موز بدهد. آیا اگر به جای 
نان درآوردن و جنگیدن و عشق بازی، 
ســاعت ها به درگاه ارواح نگهبانی دعا 

کنیم که وجود ندارند، آیا وقت خود را 
بیهوده تلف نکرده ایم؟«

نویســنده در بخــش دیگری از 
کتاب، شــرکت پژو را شاهد مثال برای 
تأیید ادعای خود درباره نقش قوة خیال 
در گردآوردن انسا ن ها پیرامون مفاهیم 
غیر واقعی می آورد و چنین می نویسد: 
»نمادی تصویری )مرد شیرنما/ عالمت 
پژو( امروزه از پاریس تا ســیدنی روی 
اتومبیل ها، کامیون ها و موتورسیکلت ها 
دیده می شــود. این زیوری اســت که 
کاپوت وسایل نقلیة ساخت شرکت پژو 
را می آراید... امروزه این شــرکت حدود 
200 هــزار نفر را در سراســر دنیا در 
اســتخدام خود دارد که اکثرشان اصاًل 
همدیگر را نمی شناسند. بر چه اساسی 
می توانیم بگوییم کــه پژو اس آ وجود 
دارد؟ اتومبیل هــای پژوی زیادی وجود 
دارند؛ ولــی اینها طبعاً خود شــرکت 
نیستند... این شرکت چندین کارخانه، 
ابزار و ماشــین آالت و نمایشگاه دارد و 
تعداد زیادی انســان در استخدام، ولی 
باز همة اینها پژو نیستند... در یک کالم 
به نظر می رسد که پژو اس آ هیچ رابطة 
بنیادینی با جهان مادی ندارد. پس آیا 

پژو واقعاً وجود دارد؟«
از نظر نویســنده پژو ســاخته و 
پرداختة تخیل جمعی ماست. در طول 
ســالیان دراز، انسان ها شــبکة بسیار 
پیچیده ای از داستان ها را به هم بافته اند. 
درون این شــبکه تخیالتی، مانند پژو 
نــه تنها موجودیــت دارد؛ بلکه نیروی 
عظیمی را هم در خود انباشته است. بر 
اساس این، نگارنده نتیجه می گیرد همه 
شبکه های بزرگ همکاری همچون دین، 
ساختارهای سیاسی و قضایی و حقوق 
بشر نیز مانند شرکت پژو اس آ بر اساس 
همین تخیالت انسانی بنا شده اند و عماًل 

واقعیت و عینیت بیرونی ندارند.
این کتاب نشان می دهد، امروز ما با 
عالمی مواجهیم که می توانیم آن را جهان 
نیچه ای یا عالــم بی متافیزیک بنامیم. 
عالمی کــه در آن عقل، همه بنیادهای 
جهان و عالم انسانی و حتی معیارهای 
خودش را چیزی جز امور خودساخته و 
خودبرگزیده تلقــی نمی کند؛ از این رو 
این گونه آثار با توجه به التزام به چنین 
بسترهایی و همچنین استقبال گسترده 
از آنها در بازار نشر باید جدی تلقی شود.  

* دانشجوی دکترای علوم سیاسی

نقد روز
معرفی و نقد کتاب دکتر هراری

پوچاندیشی»انسانخردمند«

شک در عقل و به دنبال آن شک 
در متافیزیک، خود به معنای شک 
و بدبینی به انسان و توانایی او در 
پرسش های  به  پاسخگویی  امکان 
بنیادین آدمی درباره جهان، انسان، 
حقیقت و اخالق است. این چیزی 
نیست جز نیهیلیسم و بی بنیاد شدن 
انسان،  از جمله جهان،  چیز،  همه 

علم، معرفت، حقیقت و اخالق.

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
در شماره گذشته، به اجمال به نقد روایات 
مورد اســتناد مخالفان برپایی حکومت در عصر 
غیبت پرداختیم. باید دانست عالوه بر اینکه روایات 
مذکور هم در سند و هم در داللت با مشکل مواجه 
هستند، در مقابل آنها با روایاتی روبه رو هستیم که 
به شکل گیری دولت حقی پیش از ظهور حضرت 
مهدی)عج( تصریح شــده اســت که تا قیام آن 

حضرت ادامه می یابد.

دولت حق پیش از ظهور
امام محمدباقر)ع( می فرماید: »گویا می بینم 
مردمی از مشرق که در طلب حق قیام کرده اند؛ 
ولی )حاکمان( به آنان پاســخی نمی دهند، پس 
از مدتــی دوبــاره قیام می کنند. ایــن بار نیز به 
آنها پاسخی داده نمی شــود؛ ولی این مرتبه که 
وضــع را چنین می بینند، شمشــیرهای خود را 
بر شانه های شــان می نهنــد. در این هنگام آنچه 
را می خواهند به آنان می دهند؛ اما نمی پذیرند و 
دســت به قیام می زنند )و رژیم حاکم را ساقط و 
حکومتی بر اساس مبانی اسالم تشکیل می دهند( 
اینان این حکومت را جز به صاحب شــما تسلیم 
نمی کنند. کشتگان این قیام همه شهید به شمار 
می آیند. اگر من آن زمان را درک کنم خود را برای 

خدمت مهدی)ع( نگه می دارم.« 1
در روایتــی پیامبر)ص( یکی از ویژگی های 
منتظران مهدی موعود)عج( را همراهی و حمایت 
از رهبران صالح بیان می دارند: »خوشــا به کسی 
کــه درک کند قائم اهل بیت)ع( مرا در حالی که 
پیــش از قیام او به وی اقتدا کند و والیت ولی او 
را بپذیرد و از دشــمن او دوری کند و به والیت 
رهبران و پیشــوایان هدایتگر قبل از او نیز گردن 
نهد.«2 در برخی روایات نیز به قیام هایی اشــاره 
شده است که در آستانه ظهور رخ خواهند داد و 

تأیید شده اند؛ مانند قیام »یمانی«3 و خراسانی.4
از امام کاظم)ع( نیز روایت شده است: »َرُجلٌ  
ِمنْ  أَْهلِ  ُقمَ  یَْدُعوا النَّاَس إِلَی الَْحقِّ یَْجَتِمُع َمَعُه َقْوٌم 
یَاُح الَْعَواِصُف َو اَل یََملُّوَن  ُُّهُم الرِّ َکُزبَِر الَْحِدیِد اَلتُِزل
ُلونَ  َو  ِ یََتَوکَّ ِمــَن الَْحَرِب َو اَل یَْجُبُنــوَن َو َعلَی اهللَّ

الْعاقَِبُة لِلُْمتَِّقین«5؛ مردی از اهل قم قیام می کند 
و مردم را به حــق دعوت می نماید. مردمی گرد 
او را می گیرند که مانند پاره های آهن مستحکم 
هســتند و حوادث و مشکالت سخت آنها را از پا 
در نمی آورد، از جنگ فرار نمی کنند و ترســی به 
دل راه نمی دهند. آنها بر خدا توکل می کنند؛ پس 

َوالَعاقَِبُه لِلُْمتَّقِین.

حقیقت حکومت در تشیع 
با توجه به روایات مذکور 
از این  و نمونه های فــراوان 
دست احادیث شریف، توجه 
به چنــد نکتــه بیان کننده 
حقیقت حکومت و والیت در 

فقه شیعه خواهد بود:
1ـ بیان روایات دســته 
اول و دوم تعــارض وجــود 
دارد. حتی اگر به ضعف سند 

روایات دســته اول توجه نکنیــم، در روایاتی که 
بر والیــت فقیه داللت می کردند، تردیدی وجود 
نــدارد؛ پس به ناچار باید بین آنها جمع کنیم. با 
توجه به اینکه امکان جمع نیز وجود دارد و بالطبع 
»الجمع مهمــا امکن اولی من الطرح«، مادام که 
بتــوان بین دو دلیل جمع کــرد، باید این کار را 
انجام داد و این بهتر از آن اســت که یک دلیل را 
کنار بگذاریم. جمع آنها نیز به این صورت خواهد 
بود که روایات دسته اول اطالق دارند و به ظاهر 

هــر نوع قیام و حکومتــی را در بر می گیرند؛ در 
حالی که روایات دسته دوم رهبران و قیام هایی را 
با ویژگی های خاص تأیید می کنند؛ پس روایات 
دسته دوم روایت دسته اول را تخصیص می زنند. 
بر این اســاس منطوق روایات دسته اول شامل 
رهبران و قیام هایی می شود که یا دروغین هستند 
یا اهدافی منافی اهداف قیام حجت)عج( را دارند 
و برای عوام فریبی و سوءاستفاده 
از اعتقادات دینی مردم خود را 
منتسب به دین می کنند؛ مانند 
بسیاری از کســانی که خود را 
مهــدی نامیدند؛ امــا قیام ها و 
حکومت هایــی را که در صدد 
اجرای احکام اســالم هســتند 
شامل نمی شوند و مردم باید از 

این قیام ها حمایت کنند. 
2ـ آیــات متعــدد قرآن، 
روایات گوناگون و احکام مسلم 
دینــی داللت بر ممنوعیــت تبعیت از طاغوت و 
حکومت های غیر اســالمی دارد. حال اگر گفته 
شود تشکیل حکومت اسالمی و قیام برای اجرای 
احکام الهی در دوران غیبت، که معلوم نیســت 
چند هزار سال به طول انجامد، تکلیف چیست؟ 
نتیجه چنین برداشتی از مهدویت جز آنارشیسم 
و بی قانونی نیست. چنین اعتقادی بی گمان نقص 
در تشیع تلقی می شود و مذهب شیعه را در مظان 
ناتوانی برای اداره جامعه و درک نکردن شرایط، 

اوضاع و نیازمندی های منطقی بشر قرار می دهد. 
بالطبع  چنین برداشتی نمی تواند صحیح باشد؛ 
پس به ناچار باید روایات دســته اول را حمل بر 
مــواردی کنیم که دروغگویان و کذابان با ادعای 
قیام برای خدا قصد سوءاســتفاده از این اعتقاد 
مردم را داشته باشــند. امام خمینی)ره( در این 
رابطه می فرمایند: »َعلَم قیامی که در روایات باطل 
اعالم شده است، َعلَم قیام به نام حضرت مهدی 
است، نه هر قیامی،... )بلکه( قیام زید و امثال آن 

در روایات کاماًل تأیید شده است«.۶
3ـ طاغوت به کسی گفته می شود که مردم 
را به جــای خدا به خود دعــوت کند. حال اگر 
فقیهی عادل به استناد روایاتی که به او از جانب 
معصوم)ع( والیت داده اند، برای اجرای قوانین الهی 
و برقراری عدالت اســالمی و مبارزه با ظالمان و 
دشمنان دین قیام کند، هیچ منطقی او را طاغوت 

معرفی نخواهد کرد.۷
4ـ برخــی روایات بدون قضاوت درباره حق 
یــا باطل بودن قیام ها و تنها ناظر بر نتایج چنین 
قیام هایی، گاهی برخی از آنها را بی نتیجه و محکوم 
به شکســت دانســته و موجب افزایش مصائب 

شیعیان تلقی کرده اند. 
به هر حال، واقعیت این است که در میان این 
روایات، حدیث صحیح و بدون اشکال سندی یافت 
نمی شود و در داللت این احادیث نیز اشکاالتی وجود 
دارد. همچنین آنچه از این روایات استفاده می شود، 
این است که امام)ع( در صدد بیان جواز یا عدم جواز 
قیام نیست، بلکه خبری را بیان می کند که اگر کسی 
از ما اهــل بیت)ع(، قبل از قیام قائم)ع( قیام کند، 
پیروز نمی شود. کما اینکه در روایت معروفی از امام 
صادق)ع( نقل شده که در پاسخ فردی که  پرسید: 
»چرا قیام نمی کنیــد؟« اصل اقدام به قیام را نفی 
نکردند و  فرمودند: »اگر به تعداد این گوســفندان ـ 
که هفده رأس بوده اســت ـ یاور می داشــتم، قیام 
می کردم«.8 در این بیان، امام)ع( علت امتناع خود 
را از قیام، نداشتن یاوران حقیقی و الزم برای چنین 
امری می داند؛ یعنی اگر یاورانی برای قیام  داشتند 
و شرایط آن مهیا بود، این عمل را انجام می دادند.

*پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ 4۵

امکان حکومت اسالمی در دوران غیبت

طاغوت به کسی گفته می شود 
که مردم را به جــای خدا به خود 
دعوت کند. حال اگر فقیهی عادل 
به استناد روایاتی که به او از جانب 
معصوم)ع( والیــت داده اند، برای 
اجرای قوانین الهی و برقراری عدالت 
اسالمی و مبارزه با ظالمان و دشمنان 
دین قیام کنــد، هیچ منطقی او را 

طاغوت معرفی نخواهد کرد



 مهدي دنگچي/ با پایان یافتن انتخابات 
مجلس پنجم و آغاز به کار مجلس در سال 13۷5، 
احزاب و گروه هاي سیاســي بالفاصله وارد فضاي 
سیاسي انتخابات ریاست جمهوري هفتم شدند که 

قرار بود در خرداد سال آینده برگزار شود. 
جریــان چپ کــه پیش از ایــن در خواب 
سیاسي فرو رفته بود، پس از اعالم نتایج انتخابات 
مجلس احســاس کرد مي تواند با انگیزه بیشتري 
در رقابت هاي سیاسي انتخابات ریاست جمهوري 
هفتم فعال شود. سازمان مجاهدین انقالب در این 
زمینه مقاله اي با عنوان »پیش به سوي انتخابات 
ریاست جمهوري« در شماره 50 نشریه »عصرما« 
منتشر کرد و ضمن استقبال از فعال شدن گروه ها 
و ســازمان هاي سیاسي و صنفي براي حرکت به 
ســوي انتخابات مهم ریاســت جمهوري، نوشت: 
»ائتالف گروه هاي خط امام که با حضور در صحنه 
انتخابات پنجمین دوره مجلس شوراي اسالمي در 
هر چه شکوهمندتر برگزار شدن آن سهم مؤثري 
ایفا کردند، در انتخابات ریاســت جمهوري نیز جا 
دارد وظیفه اسالمي و ملي خود را به انجام رساند.« 
یکي از مباحــث مطرح در ایــن انتخابات 
مســئله دعوت جریان چپ از میرحسین موسوي 
بــود که واکنش هاي متفاوتی در پی داشــت؛ اما 
مهندس موســوي با انتشار پیامي مبني بر تشکر 
از اقشــار مختلف مــردم، انجمن هــا، گروه ها و 
شخصیت هاي کشور که از وي براي قبول نامزدي 
انتخابات ریاســت جمهوري دعــوت کرده بودند، 
امتنــاع قطعي خود از نامزد شــدن در انتخابات 
آینده ریاســت جمهوري را اعالم مي دارد. با اعالم 
تمایل نداشتن میرحسین موسوي براي نامزدي در 
انتخابات، جریان چپ به فکر گزینه دیگري افتاد که 
از نظر سوابق و شهرت به پاي موسوي نمي رسید. 
ســیدمحمد خاتمي، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت 
موسوي و هاشمي و عضو شوراي مرکزي مجمع 
روحانیون مبارز، گزینه اي بود که توانســت نظر 
این جریان را براي رقابت در انتخابات جلب کند.

ســال 13۷۶ در حالي آغاز شــد که فضاي 
انتخابات ریاست جمهوري با قطعي شدن حضور 
چهــار گزینه کامــال ًجدي و رقابتي شــده بود. 
حجت االسالم علي اکبر ناطق نوري، حجت االسالم 
ســیدمحمد خاتمي، حجت االسالم محمدمهدي 
محمدي ري شهري و سیدرضا زواره اي  رقبایي بودند 
که با حضور خود عرصه انتخابات را رونق بخشیدند. 
در این میان، با توجه به آرایش سیاسي گروه هاي 
سیاسي کشور مشخص بود که رقابت اصلي بین 

ناطق نوري و خاتمي است.
پس از اعالم رســمي نامــزدي خاتمي در 
انتخابات هفتمین دوره ریاســت جمهوري، فصل 
جدیدي در انتخابات ریاست جمهوري آغاز شد که 
بیشتر گفتارها و نوشتارهاي جریان هاي سیاسي را 
به خود معطوف کرد. خاتمي به طور همزمان مورد 
حمایت جناح خط امام و کارگزاران سازندگي واقع 
شــد و حتي طیف هاي ملي ـ مذهبي که به حکم 
دادگاه انقالب از فعالیت سیاســي رسمي محروم 
شــده بودند نیز حمایت خــود را از کاندیداتوري 
خاتمي اعــالم کردند. این اردوگاه متشــتت در 

حمایت از خاتمي، بعدها به 
جبهه دوم خرداد معروف شد 
و سعید حجاریان این جبهه 
را جبهه بین العباسین نام نهاد 
که یک سر آن به غالم عباس 
توسلي )از چهره هاي شاخص 
ملي ـ مذهبي ها( و سر دیگر 
آن به عبــاس دوزدوزاني )  از 
فعــاالن چپ ســنتي( ختم 

مي شد. 
طیــف  ش  گســتر

طرفــداران خاتمــي وزن رقابت را بــه نفع این 
جریان تقویت کــرده و احتمال پیروزي وي را با 
وجود برآوردهاي اولیه روز به روز بیشتر می کرد. 
از ســوي دیگر، حضور خاتمي با توجه به پیشینه 
چندین ســاله وي در سمت وزارت ارشاد و اتخاذ 
سیاست هاي باز فرهنگي که زمینه ترویج لیبرالیسم 
فرهنگي در ابتداي دهه ۷0 و همزمان با آغاز تهاجم 
فرهنگي دشمن را فراهم کرد، حساسیت هایي را 
در محافل مذهبي به همراه داشت و زمینه را براي 
افزایش تنش هاي سیاســي در آستانه انتخابات 

فراهم آورد.

برای نمونه، دو نشریه »شلمچه« و »یالثارات« 
متعلــق به گــروه »انصــار حزب اهلل« با انتشــار 
ویژه نامــه اي از عملکرد گذشــته و دیدگاه هاي 
ســیدمحمد خاتمي به طور جدی انتقاد کردند. 
طرح مســائلی چون »تســامح لیبرالــي، مجوز 
اهانــت«، »مــروج نسبیت اندیشــي در مســند 
ریاســت جمهوري!«، »رفتارهاي ضد ارزشــي در 
تبلیغات ریاست جمهوري «، »بازار کتاب جوالنگاه 
ابتذال«، »کارنامه اي گویا«، »تأملي بر مواضع چند 
ماهه کاندیداي ریاست جمهوري«، »کدام آزادي؟«، 
»تأملي دوباره در اســتعفاي آقــاي خاتمي« و... 
بخشي از عناوین این ویژه نامه 
بود که در ســطح وســیعي 

منتشر و توزیع شد.
از دیگر اتفاقاتی که براي 
رخ  انتخابات  فضاي  تخریب 
داد، بــه راه افتادن کارناوال 
شــادي در عصر عاشــورا)!( 
بود. در این حرکت که ظاهراً 
بــراي تبلیــغ خاتمي انجام 
شــد، کارواني از خودروهاي 
جوانان  حامــل  گران قیمت 
)دختران با آرایش هاي زننده و پسران الابالي( مرفه 
تهراني در محله هاي شمال شهر مانند شهرک غرب 
طي مسیر کرده و هر جا اجتماعي از مردم متوجه 
آنان مي شد، ایستاده و رقص و پایکوبي می کردند؛ 
در حالي که در نقاط دیگر کشــور مردم ایران به 
مناسبت شــام غریبان امام حسین)ع( و شهداي 
کربــال در حال عزاداري بودنــد. نکته قابل توجه 
اینکه تعــدادي دوربین از این برنامه فیلمبرداري 
کرده و این فیلم ها به ســرعت تکثیر و در کشور 
پخش شــد. این حرکت زشــت و زننده و برخي 
فعالیت هاي تخریبي دیگر سبب واکنش گروه هاي 

سیاسي و رئیس جمهور وقت شد. مجمع روحانیون 
مبارز فرداي به راه افتادن کارناوال عصر عاشــورا 
ضمــن اعالم برائت از این اقــدام، در اطالعیه اي 
اعالم کرد: » دســت هایي به کار افتاده اســت تا 
چهره منور حجت االســالم والمسلمین خاتمي را 

مخدوش سازند.« 
البته این اقدام مشــکوک بزرگان سیاسي ـ 
مذهبي کشور را نیز به واکنش واداشت و حتي رهبر 
معظم انقالب اسالمي نیز در دیدار با خانواده هاي 
معظم اسرا و مفقودان جنگ تحمیلي، تالش هاي 
برنامه ریزي شــده دشمن براي تلخ کردن عرصه 
شــیرین انتخابات در کام مردم را یادآور شــده و 
ضمن واکنش به راه  انداختن کاروان شــادي در 
عصر عاشورا، فرمودند: »بعضي از کارها را دشمن 
و غیرخودي ها انجام مي دهند. کاروان شــادي در 
عصر عاشــورا، مربوط به مردم انقالبي و مسلمان 
نیست و به دست گرفتن عکس یک نامزد انتخاباتي 
نیز حیله آنها بوده است، بنابراین نباید هیچ یک 
از نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري را در این 
زمینه متهم کرد، زیرا ربطي به آنها ندارد و شاید 
همان فریب خوردگاني که در خیابان ها آن مناظر 
زشت را به راه انداختند، ندانند که دست پنهاني، 
براي خراب کردن فضاي انتخابات، ناراحت کردن 
متدینیــن و خراب کردن چهره ها، آنها را حرکت 

مي دهد.«)13۷۶/2/31(
روز دوم خــرداد فرا رســید و آنچه در این 
روز مشــهود بود، حضور گسترده مردم ایران پاي 
صندوق هاي بیش از 33 هزار شــعبه اخذ رأي در 
داخل کشــور و 1۶0 شــعبه خارج از کشور بود. 
انتخابات تا ســاعت 10 شــب طول کشید و در 
کمــال نظم و امنیت و رعایت قانون و مقررات به 

اتمام رسید. 
در این دوره 3۶/4۶۶/48۷ نفر واجد شرایط 
شــرکت در انتخابــات بودند که از ایــن تعداد 
2۹/145/۷45 نفــر شــرکت کردنــد که معادل 
۷۹/۹2 درصد بود. گفتنی است، در این انتخابات 
حجت االسالم خاتمي 20/138/۷84 رأي )۶۹%(؛ 
حجت االسالم ناطق نوري ۷/248/31۷ رأي، محمد 
ري شــهري ۷44/205 رأي و زواره اي ۷۷2/۷0۷ 

رأي آوردند.
به قدرت رسیدن سیدمحمد خاتمي سرآغاز 
مجموعه رخدادهاي سیاسي مهمي بود که در حوزه 
فعالیت گروه هاي سیاسي به شکل گیري دو جریان 
اصولگرا و اصالح طلب انجامید و مناقشات طوالني 

را در کشور آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد.
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۹ خورشید در خانه وحی

 حسین معیني/ پس از فتح 
جزایر مجنــون با تــالش رزمندگان 
اســالم، عراق برای خروج از انفعال در 
رســانه هایش مدام تبلیغ مي کرد که 
بــه زودي جزایر را خواهد گرفت و نام 
جزایر مجنون، محور خبري رسانه هاي 
جهان شده بود. اگر عراق جزایر را پس 
مي گرفت، نشــان مي داد که مي تواند 
همه عملیات هاي ایران را شکست بدهد.
بعدازظهــر 14 اســفند 13۶2 
از دفتــر امــام خبر دادند که ایشــان 
فرموده اند: »جزایر حتماً باید نگه داشته 
شود. هر طور که شده.« با ابالغ این پیام 
به رزمندگان، روحیــه تازه اي به آنان 
دمیده شد. محســن رضایي هم ابالغ 
کرد از جزایر بیرون نمي رویم؛ حتي اگر 
سازمان سپاه از بین برود... . بسیاري از 
فرماندهان قرارگاه هم سالح گرفتند و 

به خط مقدم رفتند.
از 1۶ تا 20 اسفند، عراق هر چه 
داشــت رو کرد تا جزایر را پس بگیرد. 
۷2 ساعت جنگ بي امان ادامه داشت؛ 
اما حرف امام)ره( بر زمین نماند. جزایر 
به ســمبل قدرت ایران و ضعف عراق 
تبدیل شده بود. عراق با آتش پر حجم، 
زمیــن جزایر مجنون را شــخم زده و 
بمب هاي شــیمیایي هم همه آنجا را 
آلوده کــرده بود. حفظ جزایر ناممکن 
مي نمود؛ اما رزمندگان غیور این کار را 

ممکن کرده بودند.
مي نویســد:  کارش«  »افرایــم 
»ایراني  هــا در 5 اســفند مرحله دوم 
عملیــات خیبر را آغــاز کردند که تا 
28 اســفند ادامه داشــت. آنها موفق 
شدند از باتالق وسیع بگذرند و جزایر 
مجنــون را تصرف کنند. این در حالی 
اســت که عراقي ها فکر مي کردند این 
عمل غیر ممکن است. آنها سرانجام با 
تالش هاي سخت عراقي ها که وحشیانه 
از سالح هاي شیمیایي )گاز خردل و گاز 
اعصاب( استفاده کردند، کنترل شدند. 
البتــه ایراني ها موفق شــدند جزایر را 

حفظ کنند.«
هاشمي رفسنجاني پس از عملیات 
خیبر از فرماندهان خواست تا راه آینده 
را ترســیم کنند. وی گفت: »در مورد 
صلح، نظر امام مطرح اســت و ایشان 
مي گویــد بدون جنگ، صلــح امکان 
ندارد و اگر ما هم نتوانیم بجنگیم، امام 

به مردم مي گویند: بروید و بجنگید.«

در  قضایی/   محمدرضــا 
ســال ســوم هجرت و در شب نیمه 
ماه رمضان که بهترین ماه خداست، 
خانــه حضــرت امیرالمؤمنین)ع( و 
حضــرت فاطمــه)س( میزبان قدوم 
مولود مبارکی شــد که شــادی را با 
خود به خانه وحی آورد. در این شب 
فرخنده که شهر مدینه غرق نور شد، 
رسول اکرم)ص( در سفر بودند. ایشان 
پس از بازگشت از سفر، طبق معمول 
ابتدا به خانه حضرت فاطمه)س( وارد 
شدند. هنگامی که خبر تولد نوزاد را 
به ایشان دادند، شادمانی سراسر وجود 
حضرت را فرا گرفــت. برخی القاب 
آن حضرت به این شرح است: زکّی، 
مجتبی، سّید، تقی، نقی، طّیب، ولی، 
بّر و ســّید، که پیامبر اکرم)ص( امام 
حسن)ع( را به آنها ملقب فرموده اند.

در روایات نقل شده است، پیامبر 
اکرم)ص( به امام حســن)ع( و امام 
حســین)ع( محبت فراوان داشتند و 
می فرمودند: »آن دو سید جوانان اهل 
بهشت هستند.« همچنین در روایتی 
آمده است، رسول خدا)ص( فرمودند: 
»هرکس دوست دارد به آقای جوانان 
اهل بهشت بنگرد، به حسن بنگرد.« 
شجاعت، بردباری، شکیبایی، کرامت، 
بخشندگی و فروتنی از امام حسن)ع( 
همگی رنــگ و بو گرفتند و حیثیت 

پیدا کردند. 
می فرمایند:  ســجاد)ع(  امــام 
»حســن  بن علی  بن ابی طالب)ع( در 
زمان خود از همه عابدتر، زاهدتر و با 
فضیلت تر بود و هرگاه حج می رفت، 
پیــاده، و چه بســا پابرهنه می رفت 
و هرگاه مرگ را بــه خاطر می آورد 
می گریست و هرگاه رستاخیز و زنده 
شــدن را از نظر می گذراند، اشــک 
از دیــده می ریخت و هــرگاه گذر از 
صراط را در اندیشــه می آورد، گریان 
می شد و هرگاه به نماز بر می خاست، 
تنش در برابر خداوند عزوجل به لرزه 
می افتاد و هرگاه بهشت و دوزخ را به 
یاد می آورد چونان مار گزیده بی تابی 
می کرد و از خداوند، بهشــت را طلب 
می کــرد و از آتــش دوزخ به او پناه 
می برد. او هرگاه عبارت »یا ایّهاالذین 
امنوا« را از قرآن می خواند، می گفت: 

»لبیک اللهم لبیک.«

جزیره باید حفظ شود!

صدرالمتألهین می گوید: بیداري از خواب غفلت، کســی را دســت ندهد مگر اینکه نفس خود را بـــه وسیله ریاضت هاي شــرعی و مجاهدت ها ورزیده ساخته باشد؛ ریاضت هایی چون نماز و روزه و پرهیز و 
زهد حقیقی از لذایذ دنیوي و امیال پســت تا مهیاي دریافت ماهیت مکاشــفه عرفانی حقایق و فهم معارف گردد. مراحل اســتکمال نفس انســانی عبارتند از: اول، تهذیب ظاهر با انجام قوانین و شرایع نبوي. دوم، 

تهذیب باطن و تطهیر قلب از ملکات و اخالق پست و ظلمانی. سوم، تنویر باطن و قلب با صورت های علمی و صفات پسندیده. چهارم، فنای نفس از ذات خود و قصر نظر به مشاهده پروردگار و بزرگی های او... .

 مراحل استکمال 
نفس

ثبات قدم در راه حق-9
 سیدحسین خاتمی خوانساری/ »هرگز سست نشوید و )دشمنان را( 
به صلح)ذلّت بار( دعوت نکنید؛ در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و 

چیزی از )ثواب( اعمال تان را کم نمی کند!« )محمد/ 35(
گفته شد وقتی خداوند مسلمانان و اهل ایمان را به تقوای الهی و ایستادگی 
در برابر دشمنان و قدرت گرفتن برای تسلط پیدا کردن بر آنها توصیه می کند، 
خودش موفقیت کامل شان را تضمین کرده و خود را پشتیبان و تنها یار مسلمانان 
معرفی می کند. همچنین کسانی که به خداوند تکیه می کنند، تحت حمایت او 
هستند و او راه های بسته را برای شان باز می کند. برای نمونه،  می توان به اعتماد 
حضرت موسی و دیگر پیامبران الهی به خداوند و کمک مستقیم خداوند به آنها 
اشاره کرد. حضرت موسی)س( در کنار نیل به خداوند اعتماد کامل داشت و لذا 
رود نیل برای او و بنی اسرائیل شکافته شد. حضرت نوح به خداوند اعتماد داشت 
که کشتی اش را در خشکی می ساخت، آتش بر حضرت ابراهیم به واسطه اعتمادش 
به خداوند بود که سرد شد. خداوند در آیات سوره انبیاء 80 تا ۹1 کمکش را به 
برخی پیامبران و حضرت مریم ذکر می کند، کمکی که به متقین داده می شود. 
خداوند می گوید من بودم که نوح و ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب و داوود و 
ســلیمان و ایوب و اســماعیل و ادریس و ذوالکفل و زکریا و یحیی و آن زنی که 
بــه او تهمت زدند)حضرت مریم( و... را نجــات دادم. همچنین از اعطای علم و 
آگاهی و دانش، آموزش ســاخت سالح و رفع گرفتاری و غیره به عنوان اسباب 
الَِحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال  نجات نام می برد. ســپس می فرماید: »َفَمْن یَْعَمْل ِمَن الصَّ
َّا لَُه َکاتُِبوَن«؛ پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن  ُکْفَراَن لَِســْعِیِه َوإِن
 باشد برای تالش او ناسپاسی نخواهد بود و ماییم که به سود او ثبت می  کنیم.«
)انبیاء/ ۹4( خداوند از بنی اســرائیل می خواهد به یاد بیاورند که خداوند آنها را 
نجات داد و عزیزشان کرد. »ای فرزندان اسرائیل از نعمت هایم که بر شما ارزانی 
داشتم و )از( اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید... .« )بقره/ 4۹( 
َِّک  الُْحْسَنی  َعلَی  بَِني   تْ  َکلَِمُة َرب و این عّزت را نتیجه صبر آنان می داند. »... َو تَمَّ
إِْسَرائِیلَ  بَِما َصَبُروا... .«  )اعراف/ 13۷( حضرت موسی نیز از بنی اسرائیل چنین 
می خواهد؛ »و )به یاد آورید( هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت خدا 
را بر خود به یاد آورید آنگاه که شــما را از فرعونیان رهانید.« )ابراهیم/ ۶( این 
امتیاز فقط برای بنی اســرائیل در آن زمانی که ایمان به خداوند داشــتند، نبود؛ 
بلکه برای همه مؤمنان تا قیامت وجود دارد. »و خواســتیم بر کسانی که در آن 
ســرزمین فرودست  شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان ]مردم[ گردانیم و 
ایشــان را وارث ]زمین[ کنیم و در زمین قدرت شان دهیم... .« )قصص/ آیات 5 
و ۶( حتی خداوند یکی از کمک هایش به بنی اسرائیل را هم ذکر می کند؛ »و در 
حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود محصوالت دچار کردیم باشد که 
عبرت گیرند.« )اعراف/ 130( خداوند فرعونیان را از نظر دارایی و ثروت ضعیف 
کرد؛ زیرا در مقابلش بنی اســرائیلی قرار داشت که اعتقاد و اعتمادش به خداوند 

بسیار زیاد بود؛ اعتقادی که آنان را بر ستمکاری همچون فرعون پیروز کرد. 
در شــماره قبل درباره نقش رهبر این گروه ها گفته شد که باید مسلمانان 
یا گروه های جهادی را به یاد تقوای الهی بیندازد و ایشــان را از گناه دور کند؛ 
مانند توصیه ای که حضرت موسی به قومش داشت. »موسی به قوم خود گفت: 
از خــدا یاری جوییــد و پایداری ورزید که زمین از آن خداســت. آن را به هر 
کس از بندگانش که بخواهد می  دهد و فرجام ]نیک[ برای پرهیزگاران است.« 
)اعــراف/ 128( همــه تالش پیامبران الهی این بود که مردم را از گناه دور و به 

تقوای الهی نزدیک کنند.

ماه مبارک رمضان به حسب آنچه 
اهل معرفت مي گویند، ماه ســلوک 
إلي اهلل تعالي و دار ضیافت اهلل اســت. 
طبق آنچه در روایات آمده است، این 
ماه، ماهي اســت کــه رّب با عبدش 
سخن گفته اســت. به حسب روایتي 
از امام صادق)ع( به دست مي آید که 
کتب آسماني از تورات و انجیل و زبور 
تا قرآن، همــه در ماه مبارک رمضان 
بر پیامبران الهي نازل شده اند؛ یعني 
این ماه، ماهي اســت کــه خداوند با 
بندگانش ســخن گفته است و آنها را 
خطاب و مورد عنایت خاّصه خودش 

قرار داده است.
لذا در روایات بسیاری به قرائت 
قرآن در ماه مبارک رمضان ســفارش 
شده اســت. امام باقر)ع( می فرماید: 
»هر چیزي بهــاري دارد و بهار قرآن 
ماه مبــارک رمضان اســت.« یا امام 
صادق)ع( مي فرمایــد: »به این ماه با 
قرآن رو بیاور!« یا در آن خطبه معروفي 
که از پیغمبر اکرم)ص( نقل شده است، 
حضرت فرمود: »اگر کسي یک آیه از 
قرآن را در این ماه تالوت کند، اجر او 
مانند این اســت که در ماه هاي دیگر 
یک ختم قرآن کرده باشــد. این اجِر 

خیلي زیادي است.«
یک روایت در وســائل از ُمقنع 
مفید)ره( نقل شــده که در آن آمده 
اســت، حضرات ائمــه در ماه مبارک 
رمضان ده ختم قرآن مي کردند؛ یعني 
هر ســه روز، یک ختم قرآن. روایتي 
اســت که محــدث قمــي از مرحوم 
مجلســي)ره( نقل مي کنــد، در یک 
حدیث هســت که بعضي از ائمه)ع( 
در مــاه مبارک رمضــان، چهل ختم 
قرآن مي کردنــد و اگر هر ختم قرآن 
را بــه روح مقدس یکــي از چهارده 
معصوم)علیهم الســالم( هدیــه کند، 
ثوابش مضاعف مي شود. در روایت آمده 
اســت، هر ختم قرآني که مي کردند، 
ثوابش را بــه یکي از ائمه معصوم)ع( 
هدیــه مي کردند. اینها یعني چه؟ اثر 
این کارها در قیامت این اســت که با 
قرآن همنشین مي شــوند. در روایت 

داریم که اجر چنین کســي آن است 
کــه در روز قیامت با ائمه)ع( باشــد. 
این همه سفارش مي کنند که در ماه 
مبارک رمضان هرچه مي توانید قرآن 
تــالوت کنید، براي این اســت. اهل 
معرفت مي گویند: قرآن کالمي است 
که از مصدر وحي براي بندگان صادر 
شــده و نزول پیدا کرده است. تالوت 
قرآن، یادآور این معنا است که در این 
ماه، خدا بندگان را مخاطب قرار داده 
و این معارف را به وسیله انبیای خود 

براي آنها فرستاده است.
»أَیَُّها الّناس« و »أَیَُّها الُمؤِمنون« 
ایــن خطاب هاي قرآنــي یک افتخار 
براي بندگان و مایه افتخار و مباهات 
است. قرآن خواندن در این ماه یادآور 
این نکته اســت کــه در این ماه من 
مورد عنایت الهي قرار گرفته ام و او به 
وســیله انبیای خود مرا مخاطب قرار 
داده و من را به حساب آورده و مرا از 
بقیه حیوانات جدا کرده و این معارف 
را براي من فرســتاده است. خوِد این 
لذت بخش اســت! اینکه ائمه)ع( در 
این مــاه ده ختم یا چهل ختم قرآن 
مي کردنــد و حتي بعضي از روایات را 
که من دیده ام اصالً رقم هم نمي گذارد، 

براي این مطلب است.

لّذت تکرار خطاب محبوب
در یک روایت آمده است، حضرت 
زین العابدین)ع( در این ماه سخن که 

مي گفت، سخن او یا آیات الهي بود یا 
دعا. اینها همه گویاي این معنا است 
که خوِد این تکرار کالم رّب لذت بخش 
است؛ یعني اگر یک رابطه محبت، بین 
ُمحّب و محبوب باشد، اقتضایش این 
اســت که انسان ســخن محبوبش را 
یادآوري کند. چقدر هم لذت مي برد 
که محبوب این سخنان را به من گفته 
اســت! اگر ُمحّب، ُمحّب واقعي باشد، 
ســخن محبوب بــراي او لذت بخش 
اســت و تکرار آن به او جال می بخشد 
و به روحش صفا مي بخشد؛ لذا ما در 
روایات مي بینیم اینطور سفارش شده 

است که قرآن تالوت کنید.

ماه رمضان
 ماه سخن گفتن عبد با رّب

اهــل معرفت از دعــا به »قرآن 
صاعد« تعبیر مي کنند. یعني محبوب 
و موال، اجازه فرموده است بنده در این 
ماه از هر دري با او ســخن بگوید. این 
مطلب در روایات ما هست و تأکید هم 
شده که خدا به ما اجازه داده است در 
این ماه با او حرف بزنیم. به تعبیر دیگر 
این ماه، ماه سخن گفتن بین محبوب 
و ُمحّب و ُمحّب و محبوب اســت. ماه 
گفت وگوي رّب بــا عبد و عبد با رّب 
است. از طرفي ماه سخنان رّب را تکرار 
کردن و لذت بردن اســت و از طرف 
دیگر ماهي است که عبد سخنانش را 

با ربّش مي گوید.

هر چه مي خواهي درخواست کن!
از امام صادق)ع( منقول است که 
حضرت علي)ع( فرمودند: »َعلَْیُکْم فِي 
َعاء«؛  َشْهِر َرَمَضاَن بَِکْثَرةِ ااِلْسِتْغَفارِ َو الدُّ
یعني هیچ کدام از خواسته هایت را کنار 
نگذار! هر خواسته اي داري بگو! معناي 
کثرت این است؛ چه مادي، چه معنوي، 
این خواسته ها را با خدا در میان بگذار 

و از او تقاضا کن.

ماه باز شدن درهاي آسمان
ما نسبت به ماه مبارک رمضان 
این را داریم که تمام در هاي آســمان 
از شب اول ماه رمضان تا آخرین شب 
باز است. این تعبیر ابواب که در اینجا 

هست، یعني چه؟
در روایتــی از حضرت علي)ع( 
آمده اســت: »آگاه باشید که در های 
آســمان ـ تعبیر به ابواب مي کند ـ از 
شب اول ماه مبارک رمضان باز است.« 
فقط به یک نکته اش اشاره کنم؛ یعني 
تمام ُحُجب از ناحیه رّب برداشته شده 
اســت. در این ماه دیگر هیچ حجابي 
نیست؛ یعني از ناحیه خداوند نسبت 
به بندگانش هیچ حجابي نیست. هیچ 
دري بسته نیســت؛ اصاًل و ابداً. تمام 
درها باز اســت. اگــر بخواهیم این را 
تنّزل بدهیم، باید بگوییم هر تقاضایي ـ 
اگر متناسب با دری از درهاي رحمت 
الهي باشد ـ این تقاضا به رّب مي رسد؛ 
هر تقاضایي! چه مادي و چه معنوي 

به رّب مي رسد و به هیچ مانعي از آن 
ناحیه برخــورد نمي کند؛ چون ابواب 

سماء باز است.

خود خدا همه دعاها را مي شنود!
نتیجه آن چیســت؟ نتیجه آن 
این اســت که این تقاضاهــا در این 
ماه بي جــواب نمي ماند. به تعبیر روز 
هیچ دعایي به بایگاني نمي رود! بلکه 
مستقیم به دســت خودش مي رسد، 
مســتقیم خودش مي شــنود. به این 
جمالت مناجات حضرت علي)ع( که 
من این چند سال اول بحثم مي خوانم 
و در روایت آمده است همه ائمه)ع( این 
مناجات را مي خواندند، دقت کنید: »َو 
اْسَمْع نَِدائِي إَِذا نَاَدیُْتَک َو اْسَمْع ُدَعائِي 
إَِذا َدَعْوتَُک َو أَْقِبْل َعلَيَّ إَِذا نَاَجْیُتَک« 
خطاب به خوِد خدا می گوید. هیچ یک 

از این تقاضاها بدون جواب نمي ماند.

به همه دعاها 
پاسخ مثبت داده مي شود!

در روایتــی از پیغمبر اکرم)ص( 
آمده اســت که حضرت فرمــود: »َو 
ُدعائُُکم فیِه ُمســَتجاب«؛ یعني دعاي 
شــما در ماه مبارک رمضان بي جواب 
نمي ماند. این دعاها مستجاب است و 
بي جواب نمي ماند. اما جواب چیست؟ 
آن وقت حضرت علي)ع( مي گوید: »أاََل 
َعاُء فِیــِه َمْقُبوٌل« جواب ها همه  َو الدُّ
مثبت است. هیچ جواب منفي در کار 
نیست. هیچ دعایي جواب منفي ندارد. 

رحمت بي کران خداوند در این ماه
در هر روز از ماه مبارک رمضان 
هنگام افطار خداوند هزار هزار نفر را از 
آتش نجات مي دهد و شب جمعه و روز 
جمعه ماه مبارک رمضان در هر ساعت 
این کار را مي کند؛ یعني هر ســاعت 
شــب جمعه و هر ساعت روز جمعه، 
هزار هزار نفر را از آتش نجات مي دهد. 
بعد در روایت دارد آن کســاني را آزاد 
مي کند که مستحق عذاب هستند. این 

ماه، یک چنین ماهي است.
www.tabarak.ir :منبع

ماهرمضان،ماهسخنگفتنرّبباعبد
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین دکتر رفیعی

به قدرت رسیدن سیدمحمد 
خاتمــي ســرآغاز مجموعه 
رخدادهاي سیاسي مهمي بود 
که در حوزه فعالیت گروه هاي 
دو  شــکل گیري  به  سیاسي 
و اصالح طلب  اصولگرا  جریان 
انجامید و مناقشــات طوالني 
را در کشور آغاز کرد که تا به 

امروز ادامه دارد

سراج

سیطره بر شرق آفریقا
 محمد گنجي/ پرتغالي ها نخستین استعمارگراني بودند که به کنیا و تانزانیا 
پا گذاشتند. آنها مدتي بر مناطق ساحلي از مالیندي تا مومباسا، حکمراني کردند. 
واســکو دوگاما در مسیر دستیابي به هند و پس از عبور از دماغه امیدنیک، براي 

اولین بار به سواحل شرقي آفریقا و از آن جمله شهرهاي باشکوه تانزانیا رسید. 
پرتغالي ها که از تجارت پررونق زنگبار خبر داشــتند، به فکر تســلط بر آن 
کشور افتادند. در 1۶ ژوئیه سال 1500 پدرو کابرال، ماّلح دیگر پرتغالي، با شش 
کشتي به کیلوا رســید و گفت، نامه اي از امپراتور براي سلطان دارم؛ اما سلطان 
امیرابراهیم شیرازي از مالقات وي خودداري کرد و پدرو کابرال هم بازگشت؛ اّما 
دوباره به جزیره مراجعت کرده و خواهش کرد که یکي از افســران او را که بیمار 
اســت در کیلوا نگه دارند تا بهبود یابد. حاکم با این تقاضا موافقت کرد؛ ولي آن 
افســر بیمار نبود؛ بلکه به بهانه بیماري در کیلوا ماند که درباره قدرت دفاعي و 

استحکامات آن شهر جاسوسي کند.
دو سال بعد ]1502[ واسکو دوگاما به ساحل کیلوا آ مد و سلطان را به کشتي 
خود احضار کرد. امیرابراهیم به کشــتي رفت و دریاساالر پرتغالي به او پیشنهاد 
کرد سروري و حکومت پرتغال را بپذیرد. امیرابراهیم نپذیرفت و دریاساالر پرتغالي 
دستور داد وي را زنداني کنند و شهر را به آتش بکشند؛ پس از آن امیرابراهیم به 
ناچار پذیرفت که سالي هزار لیره خراج بدهد و پرچم پرتغال را بر فراز قصر خود 
نصب کند. گاما خراج سال اول را به طال و جواهر گرفت و اهتزاز پرچم پرتغال را 

بر فراز قصر دید، آنگاه به کشور خود بازگشت.
این پرچم نشان آن بود که کیلوا استقالل خود را از دست داده است. پس از 
آن، پرتغالي ها نواحي زنگبار، براوه و مومباسا را نیز تصرف کردند و به این ترتیب 
تجارت و حکومت شــرق آفریقا به دســت پرتغالي ها افتاد؛ اّما حاکم کیلوا هنوز 
نمي خواست تسلیم شود و تصمیم گرفت قلعه اي براي دفاع از بندر بسازد؛ ولي با 
اینکه مردم با فداکاري در بناي قلعه شرکت کردند، هنوز کار تمام نشده بود که 
پرتغالي ها سر رسیدند. این بار فرانسیسکو د المیدا، دریاساالر دیگر پرتغالي آمده 
بود که انحصار تجارت آفریقاي شرقي را براي دولت متبوع خود تثبیت کند. وي 
پس از غارت و تخریب مومباســا به کیلوا آمد و از دیدن قلعه نیمه تمام دانســت 
که امیرابراهیم در چه اندیشه اي است. او را بازخواست کرد که چرا باج معهود را 
نپرداخته و پرچم پرتغال را از قصر خود پایین آورده است. امیرابراهیم به دریاساالر 
مغرور پرتغالي جوابي نداد و المیدا هم به ســربازان پرتغالي دستور داد تا شهر را 
تصرف کنند. امیرابراهیم از در مخفي قصر با جمعي از همراهان خود به جنگل ها 
پناه برد. به این ترتیب پرتغالي ها کیلوا را غارت کرده و در عرض سه هفته، یک 
قلعه سنگي در آنجا بنا کردند و یکي از طرفداران خود به نام محمد نکوني را به 
حکومت نشاندند و یکصد و پنجاه سرباز پرتغالي براي حفظ شهر در قلعه گذاشتند. 
المیدا هم به علّت نپرداختن مالیات از ســوی رهبر شــهر مومباسا، آنجا را 
نیز غارت کرد؛ ســپس حمالت به دیگر شهرهاي ساحلي ادامه یافت تا سرانجام 
همه شهرهاي واقع در ساحل شرقي آفریقا، مجبور به پرداخت مالیات به پادشاه 

پرتغال شدند. 
پرتغالي ها از اســتعمار شــرق آفریقا دو هدف داشتند: جمع آوري مالیات و 
کنترل تجارت در اقیانوس هنــد. این اهداف تا حدودي موفقیت آمیز بود، چون 

گاهي حاکمان محلّي شرق آفریقا علیه پرتغالي ها شورش مي کردند.
به هر حال، کشــتي هاي پرتغالي درباره بازرگاني در منطقه غربي اقیانوس 
هند اختالف داشــتند و به علت کنترل راهبردي بندرها و خطوط کشــتیراني، 
تعرفه زیادي را براي جابه جایي کاال دریافت مي کردند. ســاخت دژ »جیسوس« 
در مومباســا در سال 15۹3، وسیله اي براي تقویت تسلّط پرتغال بر منطقه بود؛ 
ولي با هجوم بریتانیایي ها، آلماني ها و اعراب عماني در ســده هجدهم، از میزان 
نفوذ پرتغال کاســته شد. اعراب عماني به طور مستقیم با پرتغال درگیر شدند و 
اســتحکامات پرتغال را محاصره و به کشتي هاي آنها حمله کردند و سرانجام در 

سال 1۷30، پرتغالي ها را از سواحل کنیا و تانزانیا بیرون انداختند.
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آنچه   نسیم اســدپور/ 
از کودکــی و از خانــواده خــود 
می آموزیم، رســم و رسوم دعوت 
کردن مهمان است و در میان این 
رســم و رسوم هاســت که متوجه 
حفــظ حریم خانواده می شــویم؛ 
حریمی که پدر و مادرها هر شخص 
 ندیده و نشــناخته ای را به آن راه

 نمی دهند.
متأسفانه این روزها تلویزیون 
جزء جدایی ناپذیر از خانه  و خانواده 
شده و برنامه های تلویزیونی مهمان 
دعــوت می کنند و اینهــا خواه و 
ناخواه مهمان خانه های ما می شوند؛ 
مهمان های ناخوانــده ای که آرام 
آرام می توانند در دل افکار و عقاید 
مــا و فرزندان مان رخنه کنند، به 
دلیل همین تأثیرگذاری تلویزیون 
اســت که امام خمینی)ره( از آن 
به عنوان دانشگاه تعبیر می کنند؛ 
اما این روزها این دانشگاه انگار در 
تمیز خوب و بد بودن اســتادان و 
شــاگردان و مهمانانــش، چندان 

موفق عمل نمی کند.
دعوت از مهمان در برنامه های 
مناســبتی، مانند ایام ماه مبارک 
رمضان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا 
مردم به دنبال این هســتند تا از 
رسانه ملی آن چیزی را که با حال 
و هوای این ماه مبارک تناسب دارد، 
ببینند. در این یادداشت مجال آن 
نیســت که ویژه برنامه هایی را که 
رسانه ملی برای ماه رمضان امسال 
تدارک دیده و ندیده است، بررسی 
کنیم؛ بلکه قصدمان برنامه ای است 
کــه هیچ ربطی هم به ماه رمضان 
ندارد، اما دقیقاً در دقایق پیش از 
اذان از رسانه ملی پخش می شود، 

برنامه »هزار راه نرفته«.
این برنامه چند روزی اســت 
که ســوژه رسانه ها شــده است. 
هــزار راه نرفته ای کــه برنامه ای 
اجتماعی است و هدف آن آموزش  
مهارت هــای زندگــی از طریــق 
انسان ها است؛  روایت های زندگی 
اما در قســمت پنج خــود راویان 
مناســبی را برای ایــن روایتگری 
انتخاب نکرد. راویانی که از بی قید 
و بند بودن گذشته خود می گفتند و 
اینکه حاال توبه کرده اند، اما مراجعه 
به صفحه اینستاگرامی این زوج و 
ویدئوی الیو از یک مجلس مختلط 
چیز دیگری را نشان می داد. البته 
مهمان برنامه »هــزار راه نرفته« 
ادعا کرده است، این ویدئو مربوط 
بــه قبل از ضبط برنامه اســت، از 
طرفی برخی رسانه ها هم با اشاره 
به پخش این ویدئو ادعای این زوج 
را با واقعیت همخوان ندانستند و 
در نهایت حاشیه های فراوانی بر سر 

این زوج ایجاد شد.
این اولین بار نیست که چنین 
اشــتباهات بزرگی در برنامه های 
رســانه ملی رخ می دهد، ســال 
گذشــته بود که دعــوت از برخی 
مهمانان خاص در برنامه پربیننده 
»ماه عسل« حاشیه ها و پیامدهای 
زیادی را به همراه داشــت و اتفاقاً 
سبب تذکر به عوامل دست اندرکار 
برنامه ماه عسل شد. این در حالی 
است که تحقیق از مهمانان برنامه 
کمتریــن کاری اســت کــه یک 
برنامه ســاز می توانــد انجام دهد. 
یک مدیــر پخش هــم کمترین 
کاری کــه می تواند انجــام دهد، 
این است که پیش از اینکه برنامه 
روی آنتن برود، از صحت و ســقم 
ســخنان مهمانان برنامه تا حدی 

مطمئن شود. 
در نهایت باید گفت حاشــیه 
ایجاد شــده درباره برنامه هزار راه 
نرفته اتفاقی بســیار مهم اســت؛ 
امــا مهم تر از آن روالی اســت که 
در رســانه ملی و در اثر بی دقتی 
مســئوالن و مدیران شبکه ایجاد 
شــده اســت. این بی دقتی قطعاً 
پیامدهای بســیار بــدی دارد، از 
بی اعتمادی مردم به صداوســیما 
گرفته تا تأثیرات نامطلوبی که در 
اثر معرفی چنین شــخصیت هایی 
در جامعه ایجاد می شود؛ در حالی 
که با بررسی بسیار ساده می توان 
جلوی این گونه اتفاقات را گرفت؛ 
ساده ترین راه  آن سر زدن به صفحه 
شــخصی مهمانان در شبکه های 

مجازی است.

مهمان های ناخوانده  !
محمدحسین رجبی دوانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی و مذهبی می گوید: بسیاری اعتقاد دارند این روزها تلویزیون برای استفاده از مجری، یک 
رویه بی حساب  و کتابی دارد؛ این انتقاد به شدت بر صدا و سیما وارد است؛ چرا که به  واسطه این نوع رفتارها  و برخوردهای غیرحرفه ای، برخی از مجریان 

باسابقه مذهبی و انقالبی کنار گذاشته شدند و بازیگران سینمایی به  عنوان مجری روی کار آمدند. بعضاً اینها نه رنگ وروی انقالبی دارند و نه مذهبی!

 رویه بی حساب و کتاب 
انتخاب مجری!

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ شــاید شما هم با آدم هایی مواجه شده باشید که همه 
وقت شان را صرف کار و فعالیت های روزمره می کنند و از خوشی های زندگی غافلند؛ 
آدم هایی که انگار فلسفه وجودشان با ماشین های کار یکی است و یادشان رفته است 
در کنار جسم شان، روحی هم وجود دارد که به توجه و مراقبت نیاز دارد. این آدم ها 
اساساً یا هر نوع تفریح را وقت گذرانی و بیهودگی می دانند و با آن مخالفند یا اینکه 
کار و علم و معنویت و سایر مسائل را مهم تر می دانند و فکر می کنند تا حد توان باید 
دوید و علم و سرمایه جمع کرد و سال ها بعد در هنگام بازنشستگی و فراغت از کار، 
با سرمایه جمع شده شاد زندگی کرد؛ اما زهی خیال باطل! سال ها بعد درست همان 
زمانی که در انتظارش با خستگی دویدند، یکباره با روح و جسمی فرسوده از تکرارها 
و تالش ها و دوندگی ها مواجه می شــوند و دیگر نه انگیزه ای برای تفریح دارند و نه 
توان و حال و اشتیاق... . مهم تر اینکه در همه این سال ها، آرام آرام همه اطرافیان را 
از خود دور کرده اند و حاال تنها حسرت لحظه های با نشاط و مفرح را می خورند؛ کم 
نیستند پدر و مادرهایی که با همین بی توجهی، ناخواسته فرزندان شان را از محیط 
خانواده رانده اند و جوان ها و نوجوان های شــان به تفریحات ناسالم در جمع دوستان 
پناه برده اند و گرفتار آسیب های متعدد اجتماعی شده اند. همین طور همسرانی که با 
این غفلت، سقف مشترک زندگی شان را از دست داده اند و وقتی به خود آمده اند که 
فرصتی برای جبران نبوده است. این مهم را البته جامعه شناسان هم تأیید می کنند 
و یکی از دالیل فرار نوجوان ها از خانه و دوری همسران از یکدیگر را، نبودن فضای 
مفرح و نداشــتن اوقات مشــترک برای تفریح می دانند. از سوی دیگر، با رویگردانی 
از تفریح، آدم ها ســریع تر و بیشتر به انواع بیماری های روانی و حتی جسمی مبتال 
می شــوند. تحقیقات متعدد علمی طی سال های طوالنی و در نقاط مختلف جهان، 
رابطه تفریح ســالم با سالمت جســم و ذهن و فکر را ثابت کرده اند و نشان داده اند 
که اوقات مفرح و مهیج زندگی، متوسط طول عمر افراد را افزایش می دهد و سبب 
می شــود با نزدیک شدن به سن پیری، اختالالت مربوط به این دوران، کمتر فرد را 
درگیر کند. همه این نتایج علمی، انگیزه های خوبی هســتند تا افراد، وقتی را برای 
تفریــح بــه ویژه در کنار خانواده اختصاص دهند و افزون بر لذت و نشــاط جمعی، 
دقایقی از خســتگی های روزمره دور باشند و ســالمت روح و جسم خود و خانواده 
را تضمیــن کنند. برای این منظــور راه های متعددی هم وجود دارد که راحت و در 
دســترس اســت و حتی در محیط خانه هم می توان به آن رسید. در سال های اخیر 
هم برخی برنامه های تلویزیونی ســعی کرده اند تا ایده هایی در این زمینه ارائه کنند 
و تفریحات متنوعی را به خانواده ها پیشــنهاد دهند، اما نکته مهم و قابل توجه این 
اســت که نمی توان و نباید فرح و شــادی را به ایام خاص محدود کرد. برای نمونه، 
درست نیست چشم انتظار ایام تعطیل باشیم تا فرصت دورهمی و نشاط فراهم شود. 
همان طور که خســتگی حاصل از روزمرگی و فعالیت های طاقت فرسا، هر روز تکرار 
می شوند، پس در همه روزها و ساعت های زندگی باید به استقبال تفریح های سالم 

رفت و نوع متناسب با موقعیت را انتخاب کرد. 
برای نمونه، همین روزها که در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ممکن است کوتاهی 
شــب ها، ضعف روزه داری، انجام عبادت و بسیاری دالیل دیگر، موجب غفلت از فرح 
و شادی شود. یا ممکن است تصور کنیم تماشای تلویزیون و ماراتن سریال های ماه 
مبارک کافی و درست باشد؛ اما نیاز نیست همه مجموعه های تلویزیونی را تماشا کنیم. 
در عوض به همراه خانواده ساعاتی از شب را به محیط های گردشگری، زیارتی، سینما، 
شهربازی و بوستان های سرسبز رفته و تنوعی برای اعضای خانواده به ویژه کودکان به 
وجود آورد یا حتی با یک دورهمی کوتاه همراه با گفت وگوی شاد و جذاب در خانه، 
می توان اوقات لذت بخشی را تجربه کرد. میهمانی های افطاری هم فرصت های مفرح 
خوبی هستند که اگر با سادگی همراه شوند، هم سنت صله رحم را احیا می کنند و 
هم لحظات شادی را برای بزرگ ترها و بچه ها فراهم می آورند. ورزش به ویژه از نوع 
جمعی )مانند پیاده روی(، خرید و کتابخوانی و انواع سرگرمی های دیگر هم گزینه های 
مناسبی برای شب های این ماه هستند که هیچ منافاتی با ماه عبادت و بندگی ندارند؛ 
بلکه در کنار آن، ضامن نشــاط روحی فرد و خانواده و در نتیجه اجتماع بوده و نیز 
انــرژی افراد را برای روزه داری بیشــتر می کند. فراموش نکنیم که ایجاد لحظه های 
شاد و مفرح برای خانواده نیازمند صرف هزینه های سرسام آور و طاقت فرسا نیست و 
می توان بدون هیچ هزینه ای شاد و مفرح و بانشاط زندگی کرد؛ کافی است باور کنیم 
که تفریح قلب تپنده زندگی است و زندگی بدون تپش قلب، یعنی مرگ و نیستی... .

زندگی

راه نرفته

طبیعی است وقتی دختر و پسری به یکدیگر عالقه دارند و به عقد هم در 
می آیند، شوق زیادی برای دیدار یکدیگر دارند؛ اما باید در نظر داشته باشیم که 
برای این مالقات ها ضوابط خاصی در نظر گرفته شود تا به ادامه روند روابط سالم 

در دوران عقد لطمه نزند و زوجین را در ادامه زندگی دچار مشکل نکند.
رابطه دختر و پســر و خانواده های شــان در این دوران باید گرم و صمیمی 

باشد؛ اما به افراط و زیاده روی کشیده نشود.
اگر رفت وآمدها و مهمانی ها زیاد شــود، دو طرف خســته می شوند و این 
خســتگی به محبت  بین آنها لطمه می زند؛ به ویژه اگر این دوران طوالنی شود. 
این سؤال که اندازه این رفت وآمدها در دوران عقد چقدر باید باشد می توان گفت:

اندازه معین و اســتانداردی ندارد؛ بلکه باید ببینید زمینه چقدر مهیا است 
و پذیرش چه اندازه اســت. نه آنقدر کم که دلســردی بیاورد و نه آنقدر زیاد که 
خســتگی آور شود. به عبارتی، نه تکبر و سرسنگینی و بی اعتنایی و نه زیاده روی 
و سبک کردن خود و به زحمت انداختن دیگران. به قول معروف »اندازه نگه دار 

که اندازه نکوست«.
بنابراین رعایت این نکات ضروری به نظر می رسد:

تالش شــود در ابتدای دوران عقــد در زمینه میزان رفت وآمد با هم توافق 
کنید. این امر مانع بروز چالش های بعدی می شــود. برای نمونه پسر می تواند از 
همسر خود سؤال کند نظر خانواده شما درباره میزان رفت وآمدها چیست؟ دختر 
هم پس از کســب نظر خانواده خود، نظر آنها را بگوید یا نظری را اعالم کند که 

حاصل توافق او با خانواده اش است.
در هر صورت خوب است با توافق داماد، عروس و خانواده  هر دو نفر روز یا 
روزهای مشخصی برای دیدار معین شود. وجود چنین توافقی می تواند محاسنی 

را که در ادامه ذکر می کنیم به همراه داشته باشد:
ـ تنظیم وقت مالقات از قبل سبب می شود کمتر احتمال اعتراض بین طرفین 

صورت گیرد؛ زیرا این برنامه ریزی با مشارکت انجام شده است.
ـ به علت اطالع خانواده عروس از زمان حضور داماد، تمهیدات الزم دراین 

باره به عمل می آید و از این رو برای پذیرایی از وی آمادگی الزم را دارند.
ـ حفظ احترام متقابل نیز حاصل توافق در وقت مالقات است. به طور مسلم 
شــرایط پذیرایی و تکریم از مهمان دعوت شــده و با قرار مالقات، بسیار بهتر و 

مناسب تر از مهمان سرزده است.
از این رو از رفت وآمدهای افراطی، وقت و بی وقت و برنامه ریزی نشــده جدا 
خودداری کنید و طوری رفتار نکنید که هم خانواده شما و هم همسرتان از این 

همه رفت وآمد زبان به شکایت باز کنند.
دیگر اینکه ضمن رسیدگی به آراستن ظاهر خود؛ )یعنی هم مرد و هم زن(، 
قبل از دیدار، در صورت امکان به خانواده همسر خود خبر دهید؛ مثاًل سؤال کنید 

آیا آمادگی الزم برای حضور شما را دارند یا نه؟

 شهناز سلطانی / یکی از گرفتاری های 
انسان معاصر »تجمل گرایی« است؛ یعنی نیاز 
کاذبــی را برای او تعریــف کرده اند که او باید 
همواره به دنبال پاســخ آن باشد. یافتن پاسخ 
و رفع این نیاز هم همیشه راحت و بی دغدغه 
نیســت. کار طوالنی مدت و چند نوبته و بهم 
خوردن مناســبات اقتصــادی و دخل و خرج 
و فشــار روانی زیاد و استرس های پی در پی 
و پیامدهایــی که با خود به همــراه می آورد، 
نتیجه همین تجمل گرایی است که گریبان ما 

را گرفته است. 

پای تجمل در سفره افطار 
این روزها همین ســفره های افطار نمونه 
خوبی اســت تــا بدانیم چقدر بــا تجمل خو 
گرفته ایم. سفره های رنگین و پر نقش و نگاری 
که گاهــی در برخی خانه ها و مهمانی ها پهن 
می شــود، نه فقط از اصل روزه و افطاری دادن 
دور افتاده انــد که معنای دیگر و مهم تری هم 
دارند و آن این اســت که پای تجمالت به این 
سفره ها هم باز شده است و ما بی آنکه متوجه 
آن باشیم دربست در اختیار آن قرار گرفته ایم. 

زندگی ساده دوره جنگ 
از ســال های جنــگ تحمیلــی چندان 
نگذشته اســت. در آن سال ها مفهومی به نام 
»صرفه جویــی« برای همــه جامعه قابل فهم 
و درک بود. به بیان ســاده تر، ســاده زندگی 
می کردیم، ســاده لباس می پوشیدیم، خورد و 
خوراک مان ساده بود، اسباب و اثاثیه خانه مان 
ساده بود؛ همین طور لوازم التحریر بچه های  مان 
و بساط عروسی و عزای مان ساده بود. به همین 
دلیل منهای جنگ دغدغه های مان زیاد نبود و 
منطقی تر با مسئله جنگ و کمبود هایش کنار 
آمــده بودیم؛ اما حاال هــر روز در ذهن ما چه 
چالش هایی ایجاد می شــود که دست کمی از 
جنــگ ندارد، تأمین نیازهایی که حد و مرزی 
برای آنها تعریف نکرده ایم و گمان می کنیم همه 
آنها ضروری است و ما باید به هر قیمتی شده 
آنهــا را تأمین کنیم، آن هم به بهترین حالت 
ممکن. حاال ممکن اســت قیمت آن مساوی 

باشد با از دست دادن آرامش ما و سالمتی ما 
که هیچ جایگزینی هم برای آن تصور نمی شود. 

تئوری سازی  
یادمان نــرود در دنیای مدرن و صنعتی 
امروز ابتدا برای ما انســان ها نیازهایی تعریف 

می کننــد، در مرحله بعد 
بــرای آن پاســخ هایی در 
می دهند  قرار  دســترس 
و بــرای اینکه مــا به این 
پاســخ ها فکر کنیم و آنها 
برای  بپذیریم،  راحــت  را 
آنها تئوری می سازند. برای 
نمونه در علم روان شناسی 
بد  حال تان  اگر  می گویند 

است و احساس افسردگی و خمودگی دارید، 
به خرید بروید و پاساژگردی کنید و ما خیلی 
خوب این موضوع را می پذیریم و راحت دست 
به جیب می شــویم و می خریم، حتی اگر نیاز 

نداشته باشیم. 

 مصلحت ما کجاست؟
شــروع زندگی مشترک زیر یک سقف تا 
چه اندازه به وســیله نیــاز دارد که ما هر چه 
می خریم تمامــی ندارد. این خریدها شــاید 
و البتــه قطعاً برای درصد بســیار ناچیزی از 

جامعه که جزء قشــر مرفه تعریف می شوند، 
عددی نباشد؛ اما برای غالب خانواده ها که در 
خوش بینانه ترین حالت قشر متوسط جامعه نام 
دارند، بسیار دشوار و طاقت فرساست. ما آنقدر 
در تجمالت غرق شــده ایم که حاضریم پدری 
که کارمند و کارگر اســت، به هر جان کندنی 
شــده جهیزیه دخترش را 
رنگ و لعاب بدهد. حتی با 
قرض و وام و قسط و هزار 
دیگر  عقالنی  غیــر  ترفند 
و همه ما چــه همان پدر 
و مادر خانــواده عروس و 
دامــاد و چه خود عروس و 
داماد این موضوع را راحت 
هضم می کنیم؛ اما نمی دانیم 
این فشــارهای جســمی و روانی بــرای پدر 
پیامدهای بدی دارد که امروز برای آن فکری 
نمی کنیم. داماد و خانواد داماد هم باید تحت 
هر شــرایطی جشن عروسی دهان پرکن به پا 
کــرده و خانه ای که تأمین آن چیزی شــبیه 
معجزه اســت، فراهم کنند. ما بیشتر از آنکه 
به فکر تــوان اقتصادی خودمان باشــیم، به 
دیگرانی می اندیشــیم که چــه خواهند گفت 
و چه قضاوتــی خواهند کــرد و تنها چیزی 
 که به آن فکر نمی کنیــم، مصلحت خودمان

 است. 

مدرسه و کیف و دفتر آنچنانی 
بچه های مان را به مدرسه هایی می فرستیم 
که تأمین شهریه های آن سخت است؛ از این رو 
دست به دامن وام و چک و قسط بندی می شویم 
و نوشت افزار و پوشاکی برای بچه ها می خریم 

که چشم همه را بگیرد. 

جای قناعت کجاست؟
اگر کمی دقیق باشــیم به روشــنی در 
می یابیــم تجمل گرایی همه ابعاد زندگی ما را 
تحت تأثیر قرار داده و آنقدر با زندگی ما عجین 
شده که اصاًل فکر نمی کنیم نامش تجمل است 
و با آن خو گرفته ایم. گاهی به همین سادگی 
فراموش می کنیم »قناعت« هم مفهومی است 
کــه در زندگی باید به کار بگیریم؛ قناعتی که 
با خود ثــروت به همراه می آورد. در ســبک 
جدیدی کــه برای زندگی در پیش گرفته ایم، 
تقریباً قناعت جایی ندارد که اگر قانع باشیم، 
اندوخته و پس اندازی برای مان باقی می ماند که 

ما را بی نیاز می کند. 

موجودی مکانیکی 
وقتی با محاسبات غلط خودمان را درگیر 
تأمین وســایل غیر ضروری می کنیم، ناچاریم 
ســاعت های طوالنی کار کنیم و از جســم و 
جان مان بی اندازه بکاهیــم. بنابراین کمتر در 
کنار خانواده هستیم و کمتر تفریح و استراحت 
کرده و کمتر به سفر می رویم و با دیگران مراوده 
کمتری داریم و ایــن کمترهای پی در پی از 
ما آدمی مکانیکی می ســازد با جسم و روحی 
همیشه خسته و غمزده که احساس تنهایی بر 

ما هجوم می آورد. 

الگوی غلط بچه ها 
این را هم یادمان باشــد سبک نادرستی 
کــه از زندگی در پیش گرفته ایــم، به اضافه  
تصویر نادرســت تری که از زندگی در فیلم ها 
و ســریال های تلویزیون ترســیم می شــود، 
الگوهای غلطی است که ما ناخواسته به بچه ها 
 تحمیــل کرده و آنها را هم وارد این دور باطل

 می کنیم. 

کنکاش
»رفاه زدگی« آسیب امروز جامعه ایرانی

خون تجمل در رگ های زندگی!

 ندا کرمانشــاهی/ اصاًل ماه 
رمضان اســت و ویــژه برنامه هایش؛ از 
سریال هایش گرفته تا برنامه های پیش از 
افطار و جشن های رمضانی و برنامه های 

سحری اش.
از قدیم هم آنچه خاطره و به قول 
امروزی ها نوستالژی محسوب می شود، 
دعای ســحری است که از رادیو پخش 
می شد. این سال ها نیز ویژه برنامه های 
صدا و سیما حال و هوای خانه های مان 
را ماه رمضانی تر می کرد؛ از ماه عســل 
و مــاه خدا گرفته تا ســریال هایی که 
بسیاری طنز بودند و بسیاری متناسب 

با ماه رمضان.
حاال امســال هم مــاه رمضانش 
رسید؛ اما حال و هوای رسانه ملی انگار 
ماه رمضانی نشــد؛ نه برنامه های پیش 
از افطارش چنگــی به دل می زند و نه 

سریال هایش.
»ماه عســل« امسال در کار نبود. 
قرار شــد برنامه ای با اجــرای بنیامین 
بهــادری، خواننده معــروف روی آنتن 
شبکه سوم سیما برود و جای ماه عسل 
را پر کند؛ اما از آنجا که شــبکه ســوم 
سیما گوی رقابت در سلبریتی محوری را 
از دیگر شبکه ها ربوده است، این تصمیم 
با واکنش های زیادی از سوی رسانه ها 
و مخاطبان این شبکه مواجه و موجب 
شد تا پخش این برنامه با مخالفت معاون 
سیما روبه رو شود و مجوز آن در لحظات 
آخر صادر نشود. در نهایت شبکه سوم 
سیما ماند، بدون ویژه برنامه خاصی برای 

لحظات پیش از افطار.

برنامه هایی که رنگ و بوی
 رمضان ندارند

شــبکه دوم ســیما هم که انگار 
هنوز هم از شــروع ماه رمضان خبردار 
نشده است، »هزار راه نرفته« را پیش از 
افطار برای پر کردن آنتن خود انتخاب 
کرد؛ برنامه ای که در حال حاضر سری 
پنجم آن در حال پخش اســت و برای 
مخاطبان ناآشنا نیست. چهار سری قبل 
آن هم ســال های پیش از رسانه ملی 
پخش می شد؛ اما نه در لحظات زیبای 
افطار؛ اما »دعوت« نام برنامه ای اســت 
که از شبکه اول سیما پخش می شود و 
با رویکرد پرداختن به موضوعاتی چون 

خانواده، امید و سبک زندگی های خوب، 
مخاطبان روزه دار را هر روز در ساعات 
پایانی روزه داری همراهی می کند. در این 
برنامه، هر روز روایت هایی از زندگی های 
متفاوت افراد بیان می شــود و به جای 
استفاده از مجری، حجت االسالم محمد 
برمایــی در مقام کارشــناس در برنامه 
حضور دارد و بــا مهمانان به گفت وگو 

می نشیند.
هــر چند این برنامه متناســب با 
حال و هوای رمضان است، نتوانسته آن 
طور که باید و شــاید مخاطبان را پای 
رسانه ملی بنشــاند. شاید دلیلش این 
است که برخالف آنچه انتظار می رفت، 
روایت هایــش از زندگــی افراد چندان 
بــا زندگی روزمره و عــادی تک تک ما 
تفاوتی ندارد؛ برای نمونه نحوه آشنایی 
و ازدواج دو فرد مانند دیگر افراد جامعه، 
که شاید این نوع ازدواج و آشنایی را هر 
فــرد در زندگی خواهر برادر و حتی در 
زندگی خودش دیده باشد؛ بنابراین چون 
روایت ها از داستانی کامالً عادی می گوید 
نتوانسته است آن طور که باید چنگی 

به دل بزند.

مجموعه های تلویزیونی
 درگیر تکرار

در این میان، سریال های رمضانی 
برادر جان، شــبکه سوم سیما، دل دار، 

شبکه دوم سیما و از یادها رفته، شبکه 
اول سیما را از آن خود کرده اند. »برادر 
جان« که دقایقــی بعد از افطار پخش 
می شــود، ماجرایی با موضوعیت حرام 
و حالل خوری اســت. دو باجناق با هم 
دوســت بوده اند. یکی به دیگری پول 
می دهــد تا نیمی از حجره میدان میوه 
را از آن خود کند؛ اما دیگری می میرد 

و فرزند بزرگش حاضر به دادن ســهم 
باجناق پــدرش نیســت، دلیلش هم 
حمایت از خواهر و برادرهای خود است.

داستان تا حدی متفاوت است؛ اما 
موضوع و ماجــرا تقریباً همان ماجرای 
ســریال سال گذشته است؛ همان حاج 
رسول ســریال »رهایم نکن« که سهم 
بقیه خواهر. برادرها را برداشته بود و در 

عوض آنها را حمایت می کرد.
انتقــام و ازدواج، داســتان اصلی 

فیلم »دل دار« اســت؛ اما ساخت فیلم، 
هنرپیشــه ها و حتی تا حدی موضوع 
فیلم چیزی مشابه »سایه بان«، سریال 
قبلی برادران محمودی اســت که سال 
13۹۶ از همین شبکه پخش شده بود. 
حتی تغییر زیادی در انتخاب بازیگران 
نیســت و داســتان آن طور کــه باید 
کشش ندارد؛ تنها موضوعی که کمی به 
جذابیت داستان اضافه می کند، تمایل 
جوانــان برای کارآفرینــی و روی پای 
خود ایستادن است. آرش جوان نخبه ای 
است که به دلیل نداشتن شرایط خوب 
مادی نتوانسته اســت کاری متناسب 
با اســتعداد خودش پیــدا کند و روی 
موتور کار می کند. رونا و برادرش هم از 
خانواده مرفهی هستند؛ اما دوست دارند 
که کاری متناســب با رشته تحصیلی 
خود انجام دهند. کارآفرینی و تکیه بر 
استعداد و تالش آموزه مهمی است که 
در هر دو سریال برادران محمودی ـ چه 
»سایه بان« و چه »دل دار« ـ از موضوعات 
اصلی اســت؛ اما به دلیل توجه بیشتر 
به موضوع ازدواج تا حدی به حاشــیه 

کشانده شده است.
ســریال از »یادهــا رفتــه« نیز 
ماجرای بانویی ایرانی است که عکاسی 
و خبرنــگاری می کنــد و در حیطــه 
خود بســیار توانمند است؛ اما به ظاهر 
میــان رقابت عشــقی دو صاحب نفوذ 

در دســتگاه های حکومتــی بــا فراز و 
فرودهای بسیاری مواجه می شود. جوان 
عاشق پیشه ای که رضا یزدانی نقش آن 
را ایفــا می کند به دلیل مهر به مهربانو 
به ورطه رقابت با حسین یاری می افتد 
که برعکس او فردی جاافتاده و عاقل به 
نظر می رسد. داستان در ابتدا جذابیت 
چندانی نداشــت؛ اما به تدریج و با باز 
شدن پای حسین یاری به عنوان نقش 
اصلی، جانی تازه گرفت؛ البته قرار بود 
که ســریال در قالب داستانی عاشقانه 
به موضوعات تاریخی از جمله کشــف 
حجــاب و کشــت و برداشــت تریاک 
بپردازد؛ اما خیلی گذرا به این موضوعات 

پرداخته است.

غفلت از قالب طنز
 در سریال های ماه رمضان

با وجود این با نگاهی به برنامه های 
ماه رمضانی و حتی انتخاب موضوعات 
سریال ها برای این ماه مبارک می توان 
نتیجه گرفت که امسال رسانه ملی عزمی 
برای رمضانی شدن نداشته است و شاید 
فاصله کوتاه میــان نوروز و ماه رمضان 
سبب شده تا برخالف کارنامه خوبش در 
ایام نوروز، نتواند ماه رمضان نمره قبولی 
را از آن خود کند؛ اما مدیران سیما باید 
به موضوع توجه کنند که از این پس تا 
چندین سال دیگر نه تنها شاهد فاصله 
کمتر میــان ماه رمضــان و ایام نوروز 
خواهیم بود، بلکه تا چند ســال آینده 
این دو ایام با هم تقارن خواهند داشت؛ 
بنابراین نباید هزینه کرد جدی به یکی 
از این ایــام، ما را از دیگری غافل کند؛ 
اتفاقی که امسال با گذشت چیزی حدود 

یک ماه و نیم فاصله رخ داد.
موضــوع دیگری که در این میان 
از آن غفلت شده شرایط کنونی جامعه 
است. شرایط اقتصادی سخت مخاطبان 
را خواهان سریال های طنز کرده است؛ 
اما به نظر می رسد مدیران صدا و سیما 
هر موضــوع بی ربطی را در شــأن ماه 
مبــارک می دانند اال طنز. در حالی که 
در دهه ۷0 و 80 کم نبودند سریال های 
طنزی که در ماه مبارک رمضان ساخته 
شــدند و اتفاقاً موضوعاتــی در خور و 
شایسته این ماه را مطرح  کردند و خنده 

را بر لبان روزه داران  نشاندند.

نگاهی به کارنامه ضعیف صدا و سیما در نیمه اول ماه ضیافت

رسانهملیرنگرمضاننگرفت!

ماه  برنامه های  بــه  نگاهی  با 
رمضانی و حتی انتخاب موضوعات 
مبارک  ماه  این  برای  ســریال ها 
امسال  که  گرفت  نتیجه  می توان 
رســانه ملی عزمی برای رمضانی 
شدن نداشته است و شاید فاصله 
کوتاه میان نوروز و ماه رمضان سبب 
شده تا برخالف کارنامه خوبش در 
ایام نوروز، نتواند ماه رمضان نمره 

قبولی را از آن خود کند

اگر کمی دقیق باشــیم به 
روشنی در می یابیم تجمل گرایی 
همه ابعاد زندگــی ما را تحت 
تأثیر قرار داده و آنقدر با زندگی 
ما عجین شــده که اصاًل فکر 
نمی کنیم نامش تجمل است و با 

آن خو گرفته ایم

تفریح، قلب تپنده زندگی

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 حدود رفت وآمد در دوران نامزدی و عقد



نماینده  قلعه نویی/  عمار   
ولی فقیه در ســپاه گفت: »تالش 
هادیان در جهت این اســت که 
رنگ  هدایت  و  بصیرت افزایــی 
قرآنی داشــته باشد. قرآن فقط 
کتاب مقدس نیست، قرآن نسخه 
صحنه های  همه  برای  و  اســت 
زندگی نســخه دارد. تحلیل های 
خود را باید قرآنی کنید و تولیدات 
معاونت سیاســی باید به سمت 

بحث های قرآنی برود.«
بــه گــزارش صبــح صــادق، 
حجت االســالم والمســلمین عبداهلل 
حاجی صادقی در محفل هم اندیشــی 
پیشکسوتان و هادیان سیاسی سپاه با 
بیان اینکه دکترین رفتار سیاسی سپاه 
تدوین و ابالغ شده است، اظهار داشت: 
»ما دعوای مصداقی نداریم. باید بدانیم 
که به هیچ عنوان ما در سپاه به غیر از 
والیت از احدی دفاع نمی کنیم. والیت 
مسئله مبنایی اعتقادی ماست. در برابر 
دشــمن هم ما مصداق های دشمن را 
نمی زنیم، ما فکر دشــمن را می زنیم. 
هر کسی که در این جبهه است ناگزیر 
ترکش های حمله ما به فکر و مبناهای 

آنها هم می خورد.«
وی با اشــاره به اینکه مشــکل 
بسیاری از انسان های خوب این است 
که تولی دارند، ولی در تبری مشــکل 
دارند افزود: »تولی و تبری باید با هم 
باشد. بنی امیه هم در صدر اسالم به 
همین مسئله توجه داشت و لذا اجازه 
می دادند که تولی بیان شــود؛ اما در 
مقابل بیان تبری ایستادگی می کردند 
تا حکومت شــان دچار مشکل نشود. 
صرف اینکه خدا خوب اســت و احد 
و واحد و قهار است کافی نیست. باید 
دانست چه چیزی بد است و از آن هم 
اعراض کرد. در هدایت هم باید به این 

موضوع توجه داشت.«
وی افــزود: »یکــی از لغزش های 
بزرگ هم در سیاســیون امــروز و هم 
در صدر اســالم تولی منهای تبری بود. 
مصداق های زیادی را می توان امروز در 
بین خواص دید. نماز پشت سر معاویه به 
درد نمی خورد؛ اما سفره علی هم به درد 
نمی خورد. اول تبری و بعد تولی اســت؛ 
یعنی اول همه الهه های دیگر نفی می شود 
و بعد به وحدانیت الهی اعتراف می کنیم 
کــه همــان لفظ ال الــه اال اهلل خودش 
بیان کننده این اهمیت است. جبهه بندی 
و صف بندی همه اش برای این است که 

حتماً جبهه مقابل ما وجود دارد.«
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: 
»مسئله ای که در تقابل جبهه ای مطرح 
اســت اینکه صرفاً نباید با مصداق ها 
تقابل داشت، بلکه باید ریشه ای در این 
جبهه بندی عمل کرد و ریشه خیلی از 
مسائل از افکار است و باید به آن فکر 
حملــه کرد. تعبیری دقیق در ادبیات 
راهبردی نظامی اســت که می گوید 
اگر می خواهی به دشمن حمله کنی 

ابتدا استراتژی دشمن را بشناس و به 
جای حمله به خود او به استراتژی او 
حمله کن. در اینجا هم باید گفت که 

باید فکر را زد.«
والمســلمین  حجت االســالم 
حاجی صادقــی با بیان اینکه جاهل با 
معاند تفاوت می کند، در تشــریح این 
مسئله افزود: »در قرآن هم این موضوع 
تأکید شده؛ یعنی باید بین جهل و عناد 
تفاوت قائــل بود؛ یعنی جاهل را باید 
کمک کرد تا از جهل رهایی پیدا کند؛ 
اما باید با معاندستیز داشت. البته در 
هر صورت نباید از حمله به فکر غلط 

غافل بود.«
وی تأکید کــرد: »ضمن حفظ 
اصل تولی و تبری نباید جذب جبهه 
انقــالب را از یاد ببریم. هدایت هم در 
واقع برای همیــن جاهالن معنا پیدا 
می کنــد؛ پس در مقابــل معاند باید 
ایســتاد و تبری کــرد و با او تند بود؛ 
اما با جاهل باید طور دیگر رفتار کرد. 
باید تــالش کرد جهلــش برطرف و 

هدایت شود.«
والمســلمین  حجت االســالم 
حاجی صادقی با اشاره به اینکه مسائل 
اخالقی در سیاســت هــم متفاوت از 
ســایر مباحث نیست، افزود: »اخالق 
خوب می توانــد دیدها را مثبت کند. 
در صحنه سیاســت باید اندیشه های 
غلط را بی تعارف زد که تفاوت نمی کند 
معاند یا جاهل آن را بگوید؛ اما در بحث 
انسان ها تفاوت می کند. باید جاهالن را 
آورد و هدایت کرد و دنبال این بود که 
این جاهالن به خائن تبدیل نشوند.«

وی افزود: »ســیره رهبر معظم 
انقالب هــم همین بــوده، برخی را 
نگذاشــتند عاقبت آنها ختم به شــر 
شود، با برخی هم اتمام حجت کردند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه 
داد: »جوانــان ما و مــردم جامعه ما 
انســان های خوبی هستند. در جامعه 
دانشــگاهی ما افکار دچار یک هجمه 
فکری از سمت غرب شده و افکار عوض 
شده و به باورهای دینی حمله شده و 
نسل جدید باورها و اعتقاداتش تضعیف 

شده و باید اینها را هدایت کرد.«

وی در فراز دیگری از ســخنان 
خود گفــت: »در بین واجبات، امر به 
معروف و نهی از منکر شأن ربوبی دارد 
و خلقی از خلق های خدا بیان شــده. 
قــرآن اولین آمر به معروف و ناهی از 
منکــر را خود خدا بیان کرد و در بین 
مشاغل نیز مربیگری شأن ربوبی دارد؛ 
یعنی مربی اول خود خداست و امر به 
معروف و مربیگری هر دو نقش هدایتی 
دارند و لذا اگر کسی می خواهد متکفل 
این دو امر شــود یکســری ویژگی ها 

الزم است.«
والمســلمین  حجت االســالم 
حاجی صادقــی با بیان اینکه شــهید 
مطهــری بر اســاس علمــش کتاب 
ننوشــت و ســخنرانی نکرد، بلکه بر 

اساس نیاز مخاطبانش و نه بر اساس 
خواســته های آنها عمل کرد، افزود: 
»هدایت گری یک سری ویژگی هایی 
را طلــب می کنــد. اولین شــرطش 
مخاطب شناســی و معاینه داشــتن 
است. بدون معاینه نسخه دادن، عامل 
هادیان  می شــود.  آسیب های جدی 
سیاسی باید جامعه شناس، نیازشناس، 
مخاطب شناس و جریان شناس باشند.«

وی بــا بیان اینکــه باید توجه 
داشت مخاطب خاص هدایت سیاسی 
جبهه انقالب اســت، افــزود: »رهبر 
حکیم انقالب در مقابل جبهه انقالب 
از دشمنی در جبهه ای عظیم، وسیع 
و نامتجانــس و با قــدرت تبلیغاتی و 
رســانه ای بزرگ ســخن می گویند. 
مطالبه ایشان از جبهه انقالب که در 
مقابل نامتجانس بودن دشــمن هم 

جنس هم هستند این است که تنوع را 
داشته باشند و این تنوع را تحمل کنند. 
ابتکار، انگیزه و برنامه هدایت شده دیگر 
برای تشکیل جبهه  ویژگی های الزم 
انقالب در مقابل جبهه دشمن است.«
وی افزود: »بــا این جبهه بندی 
حال باید این بحث همیشگی را بکنیم 
که ما نباید اجازه دهیم که قشر خنثی 
یا به اصطالح خاکســتری جامعه به 
جبهه دشمن گرایش پیدا کند. دقت 
کنید اینکه بحث انتخاباتی نیســت، 
مســئله تقابل دو جبهه است که هر 
یک به دنبال یارگیری هستند؛ یعنی 
دو طرف ماجرا دو کارگردان هستند 
و هر کدام که هنر بیشــتری به خرج 
دهد می تواند از میانه این بازیگران برای 
خودش سیاهی لشکر و عوامل بازی را 
بیشتر از طرف مقابل جذب، مدیریت 

و هدایت کند.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه با 
اشــاره به اینکه امروز با جامعه ای از 
مردم مواجه هســتیم که بعد از چهل 
سال از پیروزی انقالب اسالمی هنوز 
نتوانسته ایم مبانی اعتقادی و سیاسی 
آنها را محکم کنیم، در توضیح گفت: 
»در بحث سیاست اسالم متأسفانه ما 
عمدتاً سطحی، احساسی و تعبدی به 
این موضوع پرداختیم و نه عمقی و این 
یکی از دغدغه های ماست که این باید 
عمقی شود. در بین بچه های خودمان 
هنوز اعتقاد به والیت فقیه مبتنی بر 
توحید را هنوز نتوانسته ایم درست و 

دقیق ترویج کنیم.«
لمســلمین  وا حجت االســالم 
حاجی صادقی ادامــه داد: »امروز باید 
برای مردم اثبات کنیم که والیت فقیه 
تجلی توحید ربوبی است و بدون والیت 
فقیه در واقع شرک رخ می دهد. اگر در 
عصر حاضر که ناکارآمدی دولت ها یکی 
پس از دیگری برای مردم عیان می شود، 
کارآمدی والیت فقیــه را برای مردم 
اثبات کنیم که مشخصاً هم در صحنه 

مشهود است، این جواب می دهد.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در 
تبیین پاسخ این شبهه که چرا والیت 
بــرای رفع مشــکالت در برخی امور 

دخالت مســتقیم نمی کنــد، گفت: 
»سربسته باید گفت که مقبولیت در 
حکومت اســالمی نقش دارد، والیت 
هم نقش دارد؛ اما والیتمداری اســت 
که بــه والیــت ارزش و اثر می دهد؛ 
یعنــی اینکه مردم یک نفر را انتخاب 
می کننــد و اینکه چــرا والیت فقیه 
در رابطه با ناکارآمــدی این انتخاب 
اقدام نمی کند، مسئله را باید در عدم 
والیتمداری همان مردم جســت وجو 
کرد؛ چون حتماً به معیارهای والیت 
توجه نکردند و راه دیگری رفتند. در 
موضوع عزل بنی صدر هم حرف امام 
این بود که تا یازده میلیون رأیی که او 
آورده ریزش نکند من هم با او برخورد 

نمی کنم.«
والمســلمین  حجت االســالم 
حاجی صادقــی در فــراز دیگری از 
ســخنان خود توصیه هایــی هم به 
هادیان سیاســی و مجموعه معاونت 
سیاســی سپاه داشت و در این زمینه 
گفت: »تالش هادیان در جهت اینکه 
بصیرت افزایــی و هدایت رنگ قرآنی 
داشــته باشــد. قرآن کتاب مقدس 
نیست قرآن نسخه است و برای همه 
صحنه های زندگی نسخه دارد. نسخه 
قرآن برای مســائل امروز ما چیست؟ 
ایــن را باید در امــر هدایت در نظر 

داشت.«
وی با تأکید بر اینکه قرآن تبیان 
لکل شــیء است، افزود: »تحلیل های 
خود را باید قرآنــی کنید و تولیدات 
معاونــت سیاســی باید به ســمت 

بحث های قرآنی برود.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در 
ادامه با اشاره به وقایع اخیر در کشور 
تأکید کرد: »امروز دشمن اراده هیچ 
جنــگ نظامی ندارد. پیــام داده اند و 
رفتارشان نشان می دهد که موضع شان 
دفاعی است؛ اما در ظاهر جنگ روانی 
می کنند تا مردم مرعوب شــوند و در 
داخل هم یک عده دانسته یا ندانسته 
پیاده کننــده عملیات روانی دشــمن 
هســتند. آگاهانه و یا ناآگاهانه پیاده 

نظام دشمن هستند.«
وی در پایــان ســخنان خــود 
خاطرنشــان کرد: »ســپاه با تجربه 
گرفتن از گذشته و با توجه به تدابیر 
آقا بــه لطف الهی به هیچ عنوان وارد 
مسائل سیاســی و جناحی انتخاباتی 
نخواهد شد. بصیرت افزایی و روشنگری 
می کنیم و با همه دولت های منتخب 
مــردم همکاری می کنیــم؛ اما ورود 
مصداقی در امور سیاســی نمی کنیم. 
اصول دکترین سیاســی ســپاه باید 
رعایت شود؛ یعنی سپاه تنها باید برای 
والیت خرج شــود. همه چیز ما برای 
والیت و انقالب خرج شــود، فلســفه 
وجودی ســپاه فدایی انقالب و والیت 
است. شأن ســپاه باالتر از این است 
که خود را برای جریان ها و گروه های 

سیاسی هزینه کند.«

روحانیت در سپاه
جاللیان/انقالب  علیرضا   
اسالمی ایران به رهبری حضرت امام 
خمینی)ره( آمد تا اسالم را در قالب 
جامعه اسالمی پیاده کند و به نوعی 
بتواند زمینه ساز پذیرش امام معصوم 
از سوی مردم شود. انقالب اسالمی 
بخشــی از تاریخ بشریت در نهضت 
انبیا و ائمه اســت کــه رقم خورده 
و تا ظهور منجــی عالم ادامه دارد؛ 
اما این انقالب بــرای تداوم حضور 
خود به نگهبان نیــاز دارد؛ چرا که 
تاریخ اثبات کرده است جریان باطل 
همواره درصــدد نابودی و تضعیف 
جریان حق است. ابتکار امام)ره( در 
جریان انقالب اسالمی »تأسیس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی« بود. تا از 
انقالب و اســالم صیانت کند. سپاه 
پاسدار انقالبی است که محتوای اصل 
آن اسالم است؛ از این رو پاسداران 
این ســپاه باید از اسالم شناســان و 
آشنایان با اســالم باشند. در امری 
بی سابقه در جهان در تاریخ معاصر 
می بینیم که درصــدی از نیروهای 
ســپاه را روحانیون و طالب تشکیل 
می دهند. در دفاع مقدس هم حضور 
این قشر به خوبی قابل مشاهده بود 
و تعداد شــهدای این قشر نسبت به 
کل جمعیت آنها مؤید این است که 
در جهاد اصغر هم این قشر حضوری 
مؤثر داشته و در امر تبلیغ و در حوزه 
رزم فعالیت کرده است. رهبر معظم 
انقالب در دیدار اخیر خود با جمعی 
از طالب حوزه های علمیه کشــور 
می فرمایند: »بخشی از اسالم عبارت 
است از معارف اسالمی که این معارف 
شامل عقلّیات و نقلّیات و ارزش های 
اخالقی و بیان سبک زندگی و شیوه  
حکومت اســت و همــه   اینها جزء 
معارف اسالمی اســت که دانستن 
اینها الزم است... بخشی از اسالم هم 
عبارت است از تحّقق اینها در خارج؛ 
یعنی توحید محّقق بشود در خارج، 
نبّوت به معنای در رأس جامعه بودن 
تحّقق پیدا کند. خب »اَلُعلَماُء َوَرثَُة 
االَنبیاء« را باید شــما محّقق کنید. 
نمی گویم حتماً باید شــما در رأس 
جامعه باشید ـ خب شکل حکومت 
ممکن اســت انواع و اقسامی داشته 
باشد ـ اّما شما به عنوان عالم دین و 
متخّصص دین موّظفید که اسالم را 
در خارج، در محیط زندگی محّقق 
کنید؛ این وظیفه  ما است. این کاری 

است که امام بزرگوار کرد.«
با ایــن بیان حال کــه امروز 
روحانیت در ســپاه حاضر اســت و 
به نظر می رســد نهاد روحانیت که 
اصلی ترین حافظ اســالم است در 
تلفیق با نهاد ســپاه که اصلی ترین 
حافظ انقالب اســالمی اســت، در 
هم تنیده شــده و روحانیون پاسدار 
نقش اصلی در پاســداری از انقالب 
دارند. امروز اگرچه ســپاه پاسداران 
بخشی موســوم به حوزه نمایندگی 
ولی فقیــه در ســپاه دارد که عمده 
روحانیــون ســپاه در این مجموعه 
سازماندهی شده اند؛ تعداد زیادی از 
طــالب و روحانیون هم در خارج از 
مجموعــه نمایندگی حضور دارند و 
انجام مأموریت می کنند؛ در موضع 
روحانیت و پاســدار مهم است که 
تلفیق مقدس و صد البته سنگینی 
را به لحاظ مســئولیت ایجاد کرده 
است. انقالب اسالمی آمده است تا 
اسالم را اجرا کند. از طرفی روحانیت 
هم معرف و بیان کننده اسالم است 
و در بیان فرمانده معظم کل قوا این 
روحانیت اســت که باید اسالم را در 
فضای واقعی پیــاده کند و در این 
مسیر مسئولیت روحانیت پاسدار از 

همه سخت تر خواهد بود.
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فرمانده گروه مهندسی 4۵ جواداالئمه در گفت وگو با صبح صادق

سپاه ثابت کرد جزئی از همین مردم است
  احســان امیــری/  
ولی الــه  پاســدار  ســرهنگ 
آقائی، فرمانده گروه مهندســی 
رزمی و پدافنــد غیر عامل 45 
درباره  ســپاه  جواداالئمــه)ع( 
خدمات این گروه در سیل استان 
گلســتان می گوید: »بارش های 
اسفند ماه سال  پایانی  روزهای 
۹۷ موجب پر شدن مخازن سد 
گلستان و بوستان و سد ُوشمگیر 
در استان گلستان شد، در نتیجه 

با سرریز شدن سدها، حجم زیادی از آب روانه مناطق پایین دست شد و بر اثر آن 
رودخانه گرگان رود طغیان کرده و در مسیر خود به سمت دریای خزر به هنگام 
عبور از شهرستان گنبد، آق قال، گمیشان و خواجه نفس موجب آب گرفتگی 
بخش های وسیعی از این شهرها و روستاهای اطراف آن شد و مشکالتی را برای 
اهالی این مناطق به وجود آورد و خساراتی را به زیرساخت های کشاورزی و 
دامداری و نیز منازل مسکونی منطقه وارد کرد. با دستور فرمانده معظم کل 
قوا ســپاه با تمام توان پای کار آمد. یکی از یگان های دخیل در امدادرسانی 
هم گروه مهندســی 45 جواداالئمه بود. این گروه مأموریت یافت در راستای 
پیشگیری از تلفات انسانی، کاهش خسارات وارده به زیرساخت های شهری و 
زیان های وارده به بخش های کشــاورزی و دامداری و سرعت بخشی به خروج 

آب از منطقه در امر امداد رسانی شرکت کند.«
وی می افزاید: »به محض اینکه گروه ما مأموریت یافت، به ســرعت یک 
گردان برای بازگشــایی مسیر آزادشهر به شــاهرود )جاده خوش ییالق( که 
بر اثر رانش کوه مســدود شده بود؛ آماده و عازم محل شد سپس برای ادامه 
مأموریت کســب تکلیف کردیم که با توجه به شروع تعطیالت نوروزی و در 
دسترس نبودن نیروها، فرماندهان گردان ها و جانشینان آنها را فراخوان داده 
و کارگروه بحران را در ستاد فرماندهی گروه مهندسی 45 جواداالئمه تشکیل 
دادیم و بر اساس برنامه به سرعت در مناطق با تجهیزات و نیرو مستقر شدیم.«
آقائــی در ادامــه می گویــد: »منطقه در محاصره ســیل بــود و باید 
مــردم گرفتار در برف و یخبندان جاده خوش ییالق )مســیر آزادشــهر به 
شــاهرود( را نجــات می دادیم که ایــن عملیات به لطف الهــی با موفقیت 
کامل و بدون هیچ تلفات انســانی به انجام رســید. در مرحله بعد باید مردم 
 ســیل زده و وســایل و احشــام آنها را جابه جا می کردیم تا بیشــتر متحمل

 ضرر نشوند.«
فرمانده گروه مهندسی 45 جواداالئمه می افزاید: »مأموریت دیگر و مهمی 
که بر عهده ما قرار داده شده بود، کمک به خروج سریع تر آب از منطقه بود 
و چون چند نقطه از جاده و مســیر راه آهن گرگان به اینچه برون مانع خروج 
سریع تر آب می شد، بنا به دستور، نقاط مشخص شده از سوی مسئوالن دولتی 
را منفجر و مسیر آب را باز کردیم. از طرفی الزم بود جاده های مسدود شده را 
باز کنیم که امکان تردد مجدد خودروها وجود داشته باشد. از این رو پل های

PMP ، پل های بیلی، لوله ای و بتنی را در بیش از 2۷ نقطه نصب کردیم. این 
در حالی بود که همه نیروهای گروه در لباس پاسداری در همان منطقه بودند 
و همانجا می خوابیدند. نکته مهم این بود که از خدمات پاسداران در منطقه 
که عمدتاً هم از مردم خوب اهل سنت هستند، خیلی استقبال شد و دقیقاً در 
ایامی که سران استکبار جهانی، سپاه را در فهرست گروه های تروریستی قرار 
دادند، سپاه ثابت کرد جزئي از خود این مردم است. اینجا گروه مهندسی 45 
و سایر رده های سپاه و نیروهای مسلح و گروه های جهادی برگ زرین دیگری 
را در کتاب افتخارات سپاه رقم زده و موجب ایجاد وحدت در بین آحاد مردم 

ایران، به ویژه گروه های شیعه و سنی شدند.«

مربی عقیدتی بودم؛ اما عمدتاً 
برای ســربازها و پاســداران کالس 
داشتم. یک ســال توفیق شد تا در 
یکی از دانشــکده های افسری سپاه 
چند کالس داشته باشم. ماه رجب 
بــود. حین تدریس گلویم خشــک 
شــد از یکی از دانشجویان خواستم 
کــه یک لیوان آب بیــاورد؛ اما یک 
نگاه های عجیــب و متعجب  دفعه 
دانشــجویان توجهم را جلب کرد، 
پرسیدم: چیزی شده؟ ارشد کالس 
گفت: آخه در کل دانشگاه همه، کل 
ماه رجب، شــعبان و رمضان را روزه 
هستند، شما هم که پاسدارید، مگه 
روزه نیستید؟ من که پاسدار ورودی 
135۹ بودم خشــکم زد. روزمرگی 
باعث شده بود که ما از خیلی مسائل 

از جمله معنویات غافل باشیم.     

غفلت از معنویت در روزمرگی

سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در جنگ های نوین زیرساخت ها به اهداف جنگی تبدیل شده و نظریه ها و راهبردهای 
جنگی و روش های تهاجم به اهداف، کاماًل زیرساخت محور شده است. فناوری های جدید سایبری، بیولوژیک، نانو و شبکه های اجتماعی می توانند محور 

اصلی جنگ های نوین باشند؛ سایبری مهم ترین فناوری است که در حوزه جغرافیایی تأثیری جدی داشته و بر زیرساخت ها تمرکز دارد.

زیرساخت ها
 اهداف جدید دشمن

نقطه سرخط

گپ وگفت

     
 چرا پروژه جدید مسکن اعالم نمی شود؟

0۹000041۶۹2/ چند سال باید منتظر پروژه شهید خرازي باشیم؟
0۹01000۹304/ ســهمیه لباس کارمندان سپاه که در گذشته کت و 

شلوار بود، کیفیت بهتری از لباس های جدید داشت. 
0۹100002522/ وضعیت کد 8۹ را پیگیری کنید. 11 سال است که 

پیمانی هستیم، حتی پس انداز مسکن نداریم/ داودی از خوزستان
0۹1200045۷3/ مدتی اســت چند کاال مثل برنج، گوشــت، مرغ و... 
از ســوی اتکا اعالم شده است؛ ولی اجناس موجود نیست و مهلت اعتبار در 

حال اتمام است.
0۹120001520/ مدتی است پروژه مسکن باقری تهران تمام و تحویل 
داده شــده است؛ ولی بعد از چند سال ســند تحویل داده نمی شود. علت را 

جویا شوید. 
0۹120003۹۶0/ چرا بعد از پروژه شهید خرازي، پروژه جدیدي اعالم 

نمي شود؟ افرادي که سال هاست منتظر مسکن هستند چه کنند؟ 
0۹120005۹8۹/ لطفاً درباره اســناد مالکیت فاز 4 پردیس که بیش از 
10 سال از تحویل آنها گذشته است از مسئوالن بنیاد تعاون پرس وجو کنید.

0۹130005130/ چــرا جدیــداً وام ازدواج کارکنان به موقع پرداخت 
نمی شــود؟ بنده یک ســال عقد کردم و مدارکش را هم تحویل دادم؛ ولی 

متأسفانه هنوز پرداخت نشده است.
0۹13000320۶/ یک ســال از بازنشستگی ما گذشت؛ ولی از پاداش 

خبری نیست. ارزش هدیه ما نصف شده و به این پاداش هم نیاز داریم.
0۹130001۶2۶/ شهرک ســازمانی رضوان تیپ مکانیزه 38 ذوالفقار 

نزسا در کرمان درمانگاه ندارد.
0۹15000450۹/ لطفــاً اگر پاکت فیش حقوقی را حذف کردید خود 
فیش را هم حذف کنید؛ چون تمامی اطالعات محرمانه حقوقی که فرد راضی 

نیست دیگران بفهمند و شرعاً هم اشکال دارد، عیان شده است.
0۹1۶0002۷41/ چــرا مدیران ســپاه به ویژه بنیاد تعاون در مورد وام 
مســکن پاسخگو نیستند. از اواخر ســال 13۹4 وام نداده اند و ماهانه مبالغ 

زیادی از ما کم شده است.
0۹1۷0000382/ اآلن تقریباً 3 ســاله که هفته نامه دست ما نمی رسه. 

لطفاً پیگیری کنید/ منطقه پنجم ندسا، مرکز فنی و شناوری
0۹1۷0005488/ پیگیر وام ازداوج فرزندان کارکنان بازنشسته از طریق 

بنیاد تعاون سپاه باشید. یک سال است که در نوبتیم. 
0۹18000303۶/ چــرا معادل ســازی مدرک تحصیلی بــا دوره عالی 

رسته ای لغو شد؟
0۹1۹0001841/ لطفاً وام ازدواج بســیجی کد 8۹ را رسیدگی کنید. 

اآلن حدود هفت ماه است که هیچ جوابی نگرفته ایم.
0۹1۹0003۶21/ از مســئوالن ســپاه تقاضــا دارم در پذیرش مدرک 
تحصیلی کارمندان فنی تجدید نظر کنند. سال 13۹4 کاردانی رشته مکانیک 
گرفتم با مجوز تحصیلی که با رســته کاری ام تطبیق دادم؛ ولی متأســفانه 

نتیجه ای نگرفتم.

روی خط

اثبات  مردم  برای  باید  امروز 
کنیم که والیت فقیه تجلی توحید 
ربوبی است و بدون والیت فقیه در 
واقع شــرک رخ می دهد. اگر در 
عصر حاضر که ناکارآمدی دولت ها 
یکی پــس از دیگری برای مردم 
والیت  کارآمدی  می شود،  عیان 
فقیه را بــرای مردم اثبات کنیم 
که مشخصاً هم در صحنه مشهود 

است، این جواب می دهد

حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی در هم اندیشی پیشکسوتان و هادیان سیاسی

تحلیلهاوتولیداتسیاسیبهسمتمباحثقرآنیبرود
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ساعت کار فروشگاه های ممتاز اتکا در ماه مبارک رمضانمیزان حق بیمه ماهیانه پایه و مکمل نیروهای مسلح
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در اطالعیه ای، میزان کسر 
حق بیمه پایه و مکمل خانواده نیروهای مسلح را اعالم کرد. در این اطالعیه 
میزان حق بیمه پایه بیمه شدگان شاغل که شامل سرپرست و عائله درجه 
یک آنها می شود، 2 درصد از حقوق و مزایای مستمر و بیمه مکمل نیز به 

ازای هر نفر 33/۶00 تومان است.
همچنین بنا بر اعالم ســازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح، 
میزان بیمه پایه ماهانه خانواده بازنشستگان نیروهای مسلح، وظیفه بگیران 
و مستمری بگیران تحت پوشش 1/۷ درصد حقوق و حق بیمه مکمل هم 33/۶00 تومان به ازای هر 
نفراست. این سازمان درباره بیمه شدگان غیر قطعی سازمان نیز که عائله اختیاری سرپرست شاغل یا 
بازنشسته هستند میزان کسر حق بیمه به ازای هر نفر را 5۹/155 تومان اعالم کرد. حق بیمه مکمل 
این افراد نیز به ازای هر نفر ۶۶000 تومان است. همچنین میزان بیمه پایه نیروهای وظیفه شاغل در 
بخش نظامی به همراه همسر و فرزندان آنها به ازای هر نفر ۹/۶80 تومان و حق بیمه تکمیلی نیز به 

ازای هر نفر 1۶/800 تومان است.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی ســپاه 
گفت: »محرومیت زدایی روستاها در مناطق 
فوق العاده دورافتاده، صعب العبور، مرزی و 

حساس در اولویت کار سپاه است.«
به گزارش صبح صادق سردار سیدضیاء الدین 
حزنی در مراسم افتتاح طرح های محرومیت زدایی 
سپاه در همدان که در محل مجموعه فرهنگی 
شهدای استانداری برگزار شد، از احداث خانه های 
روستایی در همدان خبر داد و اظهار داشت: »حل 
مشکل آب، قنات، مدارس و سرویس بهداشتی 

در روستاها در برنامه است.«
وی بــا بیان اینکه 80 درصــد پروژه های 
محرومیت زدایــی ســپاه، کوچــک، زودبازده، 
عام المنفعه و بدون پیچیدگی های فنی مهندسی 

است و ساکنان بومی روستایی 
آن را اجــرا می کنند، گفت: 
محرومیت زدایی  در  »اولویت 
روستاها با مناطق فوق العاده 
دورافتاده، صعب العبور، مرزی 

و حساس است.«
ســردار حزنی بــا بیان 

اینکه دولت مسئول محرومیت زدایی در کشور 
اســت؛ اما سپاه نیز در کنار دولت این کار را در 
راســتای خدمت به مردم انجام می دهد، افزود: 
»محرومیت در کشور قبل از انقالب بسیار زیاد 

بود؛ اما بعد از انقالب به 20 درصد رسید.«
با  دبیر قــرارگاه محرومیت زدایی ســپاه 

بیان اینکه ســپاه عالوه 
پایدار،  امنیت  تأمین  بر 
خدمت به مــردم را در 
دســتور کار قــرار داده 
اســت، گفت: »آمادگی 
وجــود دارد در همدان 
یک  هــزار خانــه را با 

مشارکت مسئوالن استان بسازیم.«
وی با تأکید بر اینکه تهیه یک هزار جهیزیه، 
ایجاد 10 تا 15 خانه عالم و کمک به حوزه های 
علمیه نیازمند در دستور کار است و به موضوع 
حاشیه نشینی هم باید توجه شود، افزود: »در حال 
حاضر حاشیه شهر شیراز، اهواز، مشهد، تهران و 

اصفهان ردیف دار هستند و همدان نیز باید برای 
قرار گرفتن در این ردیف تالش کند.«

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه از اجرای ۶۹1 
پــروژه عمرانی و 4 هزار و 125 پروژه غیر عمرانی در 
استان همدان خبر داد و اظهار داشت: »4 هزار و 81۶ 
پــروژه به مبلغ 81 میلیارد و ۶۷4 میلیون تومان در 
راستای محرومیت زدایی اجرایی شده و ۷5 میلیارد و 
۹4 میلیون تومان در این زمینه پرداخت شده است.«

سردار حزنی با بیان اینکه کارهایی در استان 
همدان انجام شده است؛ اما هنوز رضایت بخش 
نیست، گفت: »احساس فقر، اختالف طبقاتی، 
بی عدالتــی در توزیع امکانــات و پروژه ها باعث 
افزایش نارضایتی است و باید بدانیم که ندیدن 
مردم مناطق محروم دلیل بر نبودن شان نیست.«

فروشــگاه های اتکا با رتبه ممتاز در استان های تهران و البرز در ماه 
مبارک رمضان از ســاعت ۹:30 تا یک ســاعت قبل از اذان صبح روز بعد 
فعال خواهند بود. همچنین ساعت کار این فروشگاه ها در دیگر شهرستان ها 

از 8:30 تا 23 است. 
ســازمان فروشــگاه های زنجیره ای اتکا طی اطالعیه ای، ساعت کار 
فروشــگاه های ممتاز خود را در سطح کشور و روزهای تعطیلی آنها را در 

ماه مبارک رمضان اعالم کرد.
بر این اساس، ساعت کاری فروشگاه های ممتاز اتکای استان های تهران و البرز در شیفت کاری 
اول از ساعت ۹:30 تا 1۹:30 و در شیفت کاری دوم از ساعت 1۹:30 تا یک ساعت قبل از اذان صبح 
خواهد بود. ســاعت کاری این فروشگاه ها در سایر استان های کشور نیز به صورت یک سره از 8:30 تا 
23 خواهد بود. فروشــگاه های اتکا در روز دوشنبه ششم خرداد ماه 13۹8 مصادف با بیست ویکم ماه 
مبارک رمضان و شهادت حضرت امیرالمومنین)ع( تعطیل است. شروع به کار این فروشگاه ها در روزهای 

چهارم و هشتم خرداد ماه )مصادف با لیالی قدر( نیز با یک ساعت تأخیر خواهد بود.

 اولویت محرومیت زدایی با نقاط دورافتاده است
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درس اول، شناخت
امــام حســن)ع( می فرمایند: به یقیــن بدانید که شــما هرگز تقوا را 
نمی شناسید تا آنکه صفت هدایت را بشناسید و هرگز به پیمان قرآن تمّسک 
پیدا نمی کنید تا کســانی را که دورش انداختند بشناســید و هرگز قرآن را 
چنانکه شایسته تالوت است، تالوت نمی کنید تا آنها را که تحریفش کردند 
بشناسید. هر گاه این را شناختید بدعت ها و بر خود بستن ها را خواهید شناخت 
و دروغ بر خدا و تحریف را خواهید دانست و خواهید دید که آنکه اهل هوی 
است، چگونه سقوط خواهد کرد.                          تحف العقول، ص۲۲۷

پژواک

حتماً تا به حال شنیده اید که تلگرام در حال راه اندازی سازوکاری است که 
بتواند با فیلترینگ ایران مقابله کرده و آن را بی اثر کند. حتی نام فناوری مورد 
اســتفاده تلگرام برای این کار هم بیان شده  است؛ »بالک ِچین«. بهتر است در 
ابتدا با این فناوری به صورت کلی آشنا شده و بعد ببینیم بالک چین و فیلترینگ 

چگونه با هم می توانند همکاری کنند.
بالک چین از دو کلمه Block )بلوک( و Chain )زنجیره( ســاخته شده 
است. این فناوری در حقیقت زنجیره ای از بلوک هاست. در حالت عادی، داده ها بر 
روی یک پایگاه  داده ذخیره شده، کاربران به آن پایگاه  داده متصل شده، داده ها 
را ویرایش، دریافت، حذف و... کرده و ارتباط شان را از پایگاه  داده قطع می کنند. 
در این حالت یک مدیریت مرکزی بر روی پایگاه  داده وجود دارد و تصمیم گیرنده 
نهایی مدیر اصلی اســت. این نوع سامانه ها شیرازه اصلی همه بانک ها، دولت ها 
و شــرکت های بیمه و... اســت. مدیران اصلی این شرکت ها و مؤسسات قادر به 
مدیریت و دسترســی کامل به پایگاه های  داده هســتند؛ به همین دلیل به آنها 

»سیستم های متمرکز« می گویند.
اما در بالک چین با ساختاری متفاوت روبه رو هستیم. در اینجا دیگر مدیریت 
یکپارچــه داده ها، مدیر اصلی، داده های متمرکز و... معنا ندارد. بالک چین هیچ 
مدیــری ندارد و هیچ کســی نمی تواند آن را مدیریت کند. حتی توســعه گران 
می توانند فقط تغییراتی ایجاد کنند و به اطالعات دسترســی ندارند؛ به همین 
دلیــل به این فناوری، »فناوری غیــر متمرکز« می گویند. در بالک چین داده ها 
بین کاربران پخش شــده  است و در واقع نوعی پایگاه  داده است که روی یک یا 
چند ســرور خاص قرار ندارد، بلکه روی همه کامپیوترهایی که به شبکه متصل 

می شوند، توزیع شده است.
بالک چین چهار اصل اساســی دارد: 1ـ کنترل آن در دســت هیچ نهاد یا 
کاربری نیست. 2ـ امکان از کار افتادن آن وجود ندارد. 3ـ تراکنش ها در شبکه ای 

که متشکل از همه کاربران است، ثبت می شود. 4ـ دستکاری اطالعات بالک چین 
نیازمند دستکاری همزمان در کل شبکه است.

امــا چگونه بالک چین می توانــد مانع فیلترینگ تلگرام در ایران شــود؟ 
اصلی ترین دلیل تلگرام در استفاده از فناوری بالک چین البته عبور از فیلترینگ 
ایران نیست؛ بلکه ورود به بازار ارزهای دیجیتال مانند  بیت کوین است؛ اطالعات 
 The Open موجود نشــان از این دارد که پلتفرم بالک چین تلگرام با عنوان
Network یا به اختصار »TON« شــناخته خواهد شد. در حال حاضر، پیامی 
که فرســتنده در تلگرام ارســال می کند، ابتدا به سرور تلگرام می رسد و بعد به 
شخص گیرنده ارسال می شود، این یعنی سرور و مرکز تلگرام مانند گمرکی بین 
پیام ها اســت. این مرکز بودن سبب می شود تلگرام در هر لحظه ای که بخواهد 
اجازه ارســال پیام یــا هر فعالیت دیگری را از یک کاربر بر اســاس هویتی که 
دارد بگیــرد یا نگیرد و به اصطالح از این طریق می تواند کاربر را مدیریت کند. 
بالک چین خدمتی را ارائه می دهد که ارسال کننده پیام، دیگر پیامش به سرور 
نرود و مستقیم به دست گیرنده برسد. این طرح به معنای آزادی افسارگسیخته 
یا به تعبیری هرج ومرج در آن اســت. بالک چین بر مبنای سرور شدن هر کاربر 
برای خودش اســت و دیگر سیستم واحدی روی عملکرد شما نظارت نمی کند. 
وضعیتی که برای تلگرام باید این گونه آن را تشریح کرد که مدیران این نرم افزار 
قصد دارند اطالعات این شــبکه اجتماعی را بین کاربران نگه داری کنند که در 
این صورت، حتی با بستن ارتباط کاربران با سرورهای تلگرام هم نمی شود تلگرام 
را فیلتر یا مسدود کرد. تصور کنید شما برای فیلتر تلگرام باید همه چند میلیون 

کاربر آن را فیلتر کنید!
البته ایجاد بالک چین در حالت تئوری شاید ساده به نظر آید و بگویید چرا 
هنوز این امکان در تلگرام فراهم نشــده  اســت؟ تلگرام از ابتدای فیلتر شدن در 
ایران و روســیه قول ارائه بالک چین را داده و برای آن زمان های چند ماهه هم 
تعیین کرده  است؛ اما مشخص است که راه اندازی بالک چین برای یک پیام رسان 
اگر نگوییم غیرممکن، حداقل کاری ســخت است. گستره استفاده پیام رسان ها 
در بین مردم بسیار زیاد است و راه اندازی بالک چین برای شبکه ای با این حجم 

از کاربر و داده بسیار سخت است؛ اما در نهایت چنین کاری انجام خواهد شد.

     نکته و نظر
حسن ختام

کتیبه سبزتقویم انقالب

به آینده امیدوار باش
صبــور باش؛ آنچه برایــت پیش می آید و آنچه برایــت رقم می خورد، به 
 دســت بزرگ ترین نویســنده عالم ثبت شده اســت که بدون اذنش برگی هم

 نمی افتد. 
دعا کن و با خدا از آرزوهایت ســخن بگو و یقین داشــته باش که برآورده 
شــدن دعاهایت فقط اذن خداوند را می خواهد. امیدوار باش به آینده؛ آینده ای 
 کــه زودتر از آنکه فکرش را کنی خواهد رســید؛ آینــده ای که خدا زودتر از تو

 آنجاست.

در ســیر تحوالت جریان انقالب اســالمی، به چهارم خرداد سال 13۶5 
می رسیم که روز »دزفول« نامگذاری شده است. این روز در تقویم رسمی کشور، 
روز مقاومت و پایداری نیز نام دارد. این عنوان را مسئوالن نظام جمهوری ایران 
با نظرســنجی از مردم برای این شــهر برگزیدند و آن را شــهری نمونه معرفی 
کردند. لوح زرین دولت نیز در یکی از میدان های این شــهر نصب شــد. اکنون 
ســال ها از آن ایام می گذرد و به هر دلیل دســتگاه  های رسانه ای کشور تاکنون 
به تبلیغاتی چشــمگیر نپرداختند. به عبارت دیگر این مناسبت و اقدام به حق 
چندان رســانه ای نشده است؛ البته در کنار آن روز سوم خرداد را داریم؛ یعنی 
آزادســازی خرمشهر در ســال 13۶1 که نسبتاً رسانه ای شده و بدین مناسبت 
در مراسم  جشن و سخنرانی  و رسانه ها از زوایایی به آن پرداخته و با موضوعات 
متنوع درباره آن بحث می شــود؛ اما حق نیست که روز تاریخی ثبت شده برای 
شهر مقاوم دزفول مورد بی مهری و کم توجهی قرار بگیرد؛ در حالی که این شهر 
در جریان انقالب در سال های 135۶ـ135۷ روزهای حماسی و خوشی را پشت 
سر گذاشته و برخی از مبارزان آن یا زیر شکنجه یا در درگیری های خیابانی به 
شــهادت رسیده اند؛ مانند روحانی شهید سبحانی. در ادامه جنگ نیز شخصیت 
وزینی مانند آیت اهلل سیدمجدالدین قاضی را در سنگر مسجد جامع شاهد هستیم. 
تاریخ گواه اســت دزفول هنگام اقامه نماز جمعه مکرر مورد اصابت موشک های 
متعددی قرار می گرفت و مردم مؤمن و انقالبی شــهر در برابر این تهاجم های 

بی رحمانه از خود مقاومت  نشان می دادند.
مردم دزفول در طول هشــت سال دفاع مقدس، با همه توان قهرمانانه، در 
برابر دشمنان ایستادند و با وجودی که بیشترین موشک بر پیکر این شهر وارد 
شد هنگام جنگ بخش های تخریب شده شهر را همزمان بازسازی کردند. با این 
همه، بخش های گسترده ای از بافت تاریخی دزفول آسیب دید و بیش از 2۶00 
شــهید در راه میهن و انقالب تقدیم شد؛ به دلیل همین مقاومت های بی نظیر 
مردم دزفول، لوح زرینی با عنوان شهر نمونه مقاومت و پایداری از سوی دولت 

وقت به دزفول اهدا شد و این شهر پایتخت مقاومت ایران نام گرفت.
این شــهر در طول جنگ تحمیلی، 1۷۶ بار از ســوی انواع موشک های 3 
متری، ۹ متری، فراگ ۷ و اســکاد B ســاخت شوروی سابق، 5821 بار توسط 
توپ و بیش از 400 بار از سوی هواپیماهای دشمن مورد حمله قرار گرفت. در 
این حمالت بیش از 1۹500 واحد مســکونی تخریب شــد؛ ولی شهر همچنان 
استوار به مقاومت خود ادامه داد و اراده رژیم بعث متجاوز را در خالی کردن شهر 
توسط مردم و در هم کوبیدن آن خنثی کرد و همچنان مقاوم به عنوان تکیه گاه 
رزمندگان اسالمی و نمونه ای از مقاومت برای کل جهان تا پایان جنگ باقی ماند. 
رسانه های کشورهای عربی، چه عنوان زیبایی به این شهر داده اند؛ »بلدالصواریخ« 
یعنی شهر موشک ها یا اسامی دیگری مانند شهر »پاتک ها« و »شهر مقاومت«. 
حضرت امام خمینی)ره( درباره مقاومت های مردم این شــهر فرمودند: »دزفول 
دین خود را به اســالم ادا کرد.« امید است توجهی شود و در این رابطه اقدامی 

صورت گیرد و شهر روی موج رسانه ها باشد، ان شاء اهلل.

والدتی به زاللی آیه تطهیر
نســیم والدتی از آســمان والیت بر شهر رمضان ســرازیر می شود و تمام 
مشتاقان و عاشقان را مژده هدایت می دهد؛ والدتی است از جنس جان »انفسنا 
و نســائنا« آیه مباهله، والدتی اســت به وسعت دوستی آیه مودت و به زاللی و 
گوارایی آیه تطهیر و به شجاعت آیه مباهله و به مهربانی و دستگیری سوره هل 

اتی و به قدمت ابدی حدیث ثقلین.
موالی من!

مگر می شــود از شــجره کریم اهل بیت)ع( باشــید و توجهی به گداهای 
دل شکســته آمده به درگاه محبت تان نکنید؛ مگر می شــود از سالله پاک امام 
حسن مجتبی)ع( باشید و آبروی طالب نیم نگاه تان را پس بزنید، در این روزهای 
عطشــناک و شب های سینه سوز چشم های مان در به در دیدار رخسار محمدی 

شماست.
آقا جان!

از فرمایش بعد صلح موالیم امام حسن مجتبی)ع( که فرمود: »شما نمی دانید 
که من برای شما چه کرده ام؟! به خدا سوگند آنچه من انجام داده ام برای شما از 
تمام این جهان سودمندتر است. مگر نمی دانید که من امام شما هستم؟! اطاعت 
من بر همه  شــما واجب است؛ مگر نمی دانید که هنگامی که حضرت خضر)ع( 
کشتی را سوراخ کرد و جوانی را کشت و دیوار را تجدید بنا کرد حضرت موسی 
خشمگین شد، زیرا سبب و حکمت آنها را نمی دانست، ولی کارهای حضرت خضر 
در نزد خدا صحیح و بی اشکال بود. مگر نمی دانید که هر یک از ما بر گردنش 
بیعت طاغوت زمانش خواهد بود به جز قائم ما که حضرت عیسی در پشت سر 
او نماز می خواند و خدای تبارک و تعالی والدتش را مخفی نگه می دارد و خودش 
را در پشت پرده  غیبت نهان می سازد تا به هنگام ظهور، بیعت احدی در گردن 
او نباشد.« فهمیدم آنچه ظالم را نیست می کند اطاعت بنده وار من از شماست؛ 

چرا که امر کردن سزاوار موالست و اطاعت شایسته بنده.

از »الو ترامپ« تا »کاسبان ترس«
 حمیدرضا حیدری/  در هفته ای که گذشت، فضای مجازی روزهای آرام تری 
را پشت سر گذاشت. هر چند کاربران مانند روزهای پیشین به فعالیت پرداختند و 

شبکه های اجتماعی را فراموش نکردند. 
 یکی از سوژه های داغ این هفته مانند هفته پیش از آن، به ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا اختصاص داشت. پس از آنکه خبر رسید رئیس جمهور آمریکا مانند یک احمق 
تمام عیار پای تلفن منتظر تماس ایرانی هاســت، برخی کاربران هشتگ »الو ترامپ« 
را ایجاد کردند و خواســتند به این واســطه حرف خود را به گوش دونالد برســانند؛ 
حرف هایی که اغلب از جنس طنز بودند. یکی از کاربران نوشت: »دوست داری بلیط 
بازدید از ناو هواپیما براتون چند باشــه؟!« و صحبت هایی که توجه ترامپ را به پایان 
جنگ احتمالی جلب می کرد: »الو ترامپ، ساقط کردن هواپیماهای مسافربری ایرانی 
رو یادته تو خلیج فارس؟ ولی دوران بزن دررو تموم شده، یکی بزنی، 10 تا می خوری!«

 یکی دیگر از داغ های مجازی این هفته متعلق به مهال مؤمن زاده دختر 1۷ 
ساله تکواندوکاری بود که در اولین تجربه جهانی خود توانست با شکست تمام حریفان 
خود، مقتدرانه مدال طالی جهانی منچستر را از آن خود کند؛ البته آنچه مورد توجه 
کاربران مجازی قرار گرفت حجاب کامل اسالمی او بود. یکی از کاربران نوشت: »نماد 
زن ایرانی تو هستی نه اون قهرمان های فیک و نایس ضد زن و ضد ایران.« در کنار 
این اتفاق که در بسیاری از موارد هشتگ »حجاب« هم به همراه آن منتشر می شد. 

 هشتگ »کاسبان ترس« هم یکی از واژه هایی بود که در این هفته در فضای 
مجازی بسیار استفاده شد. پس از آنکه نشریه صدا برای اولین بار سعی کرد با ایجاد 
ترس از حضور ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن مذاکره یا بهتر بگوییم تسلیم را به ملت 
ایران تحمیل کند، روزنامه ها و صفحات مجازی وابسته به آن تفکر هم تالش کردند 
ملت ایران را از سایه جنگ بترسانند؛ اما نیروهای انقالبی سعی در روشنگری داشتند: 
» برای کاسبان ترس که عمری را پای خزعبالت هالیوودی نشسته اند، سرباز آمریکایی 
یعنی آرنولد، استالونه، استاتهام، سیگال، بروس ویلیس و... و برای فرزندان انقالبی 
ایران و مقاومت که مأنوس با جهاد در راه خدا هستند و باکی از جنگ ندارند، سرباز 

آمریکایی همانی است که مثل سگ از منطقه بیرونش کردیم.«
 هشتگ »دانشگاه تهران« هم آخرین موضوعی است که به آن می پردازیم. 
پس از آنکه عده ای در دانشگاه تهران در اعتراض به اطالعیه حراست مبنی بر رعایت 
حجاب و پرهیز از روزه خواری در ماه رمضان اعتراض کردند، برخی کاربران مجازی به 
این موضوع واکنش نشان دادند: »زمانه عجیبی است! عده ای در ورودی دانشگاهی 
برای بی حجابی شورش کردند که سال ها پیش از همان مکان مادرانی با چادرهای 
مشکی شــان، فرزندان شان را برای حفظ حجاب و چادر و ناموس این مملکت عازم 
جبهه ها کرده بودند. نمی گذاریم خون شهیدان را پایمال کنند.« همین موضوع سبب 
شد بخش زیادی از مباحث در فضای مجازی به حجاب اختصاص یابد که پرداختن 

به آنها در حوصله این مطلب نیست.

راه آشنایی با خدا را نبستم
نکته: عارفی می گوید روزی دزدان قافله ما را غارت کردند؛ پس نشستند 

و مشغول طعام خوردن شدند.
یکی از آنها را دیدم که چیزی نمی خورد. به او گفتم که چرا با آنها در غذا 

خوردن شریک نمی شوی؟ گفت: من امروز روزه ام.
گفتم: دزدی و روزه گرفتن عجب است.

گفت: ای مرد! این راه، راه صلح اســت که با خدای خود واگذاشته ام. شاید 
روزی سبب شود و با او آشنا شوم.

آن عارف می گوید که ســال دیگر او را در مســجدالحرام دیدم که طواف 
می کند و آثار توبه از وی مشــاهده کردم. رو به من کرد و گفت: دیدی که آن 

روزه چگونه مرا با خدا آشنا کرد.
نظر: در همه نظام های حقوقی جهان، مجازاتی برای شکستن حریم 
قانون و رعایت نکردن حقوق مردم و حکومت، در نظر گرفته شده است. 
در فلسفه حقوق و مجازات  این بحث همواره وجود داشته و دارد که چرا 
برای قانون شکنی، مجازاتی در نظر گرفته می شود؟ روزه خواری، بی حجابی، 
رباخواری و ده ها گناه اجتماعــی دیگر هر یک مجازات خاصی دارد که 
بی توجهی به آنها سبب انحراف و هدایت ناپذیری جامعه اسالمی می شود. 
برخــی گمان می کنند اگر حکمی از احکام  اهلل و در محدوده حقوق الهی 
باشد، شکستن آن آسان و کم اهمیت است. متأسفانه گزاره »خدا از حق اهلل 
می گذرد؛ اما از حق الناس نه« در زبان عامه مردم به غلط تفسیر شده و 
گاهی موجب می شود احکام الهی و حقوق خداوند، کم ارزش و بی اهمیت 
تلقی شود و زمینه فکری و انگیزشی شکستن حریم الهی را ایجاد کند؛ 
در حالی که نخستین کسی که از رعایت احکام الهی منتفع می شود همان 
شخص راعی است و همین عبادتی که برای خداوند انجام می دهد سبب 

هدایت او می شود.

     
قبیله عشق حرف تو حرف

داغ های مجازی 

چقدر بوی خوبی می دهی!
من از این مأموریت آخر اصاًل خبر نداشتم. مثل 
همیشه اومد خونه ما برای خداحافظی و گفت قراره 
امشب برای مأموریت بره؛ اما نگفت کجا. نمی دونم 
چرا اصاًل نپرسیدم. با خودم گفتم: »حتماً از همون 
مأموریت های کاری همیشگیه.« خیلی عجله داشت. 

گفــت: »مأموریتم یه دفعه پیش اومده، می خوام برم کار دارم.« وقتی داشــت 
می رفت نمی دونستم برای آخرین بار او را بغل می کنم و می بوسم. سرتاپاش رو 
نگاه کردم و در دلم قربون صدقش رفتم. ریش هاش مثل همیشه بوی عطر گل و 
گالب می داد. یه بار ازش پرسیدم: »مامان! چه عطری زدی این قدر بوی خوبی 

می دی؟« خندید و گفت »نه!«.
به نقل از مادر شهید سیداحسان حاجی حتم لو

شهادت بزرگ ترین آرزویم است/ مراسم عقدمون که تمام شد، برای زیارت 
به تپه نورالشهدا رفتیم. زیارت نامه خوندیم و مزار هشت شهید گمنام رو زیارت 
کردیم. بعد داخل همان محوطه روی نیمکتی زیر سایه درخت نشستیم. باد سردی 
می وزید. با اینکه حس و حال مان را دوست داشتم، از سردی هوا می خواستم بلند 
شم. احساس کردم احسان می خواد مطلب مهمی رو به من بگه؛ اما در چشماش 
تردید رو می دیدم. با لبخند به صورت من نگاه کرد و گفت: »می دونم امشــب 
اولین روز مشترک زندگی ماست و شاید گفتن این مطلب درست نباشه.« نگاهی 
بهش انداختم. کنجکاو و منتظر بودم تا بشــنوم این مطلب مهم چیه که اونقدر 

پریشانش کرده؟ گفت: »بزرگ ترین آرزوی من شهادته.«
به نقل ازهمسر شهید فاطمه ایزدی نامقی 
سیداحسان حاجی حتم لو اول فروردین 13۶3 چشم به جهان گشود. پدرش 
از سادات  حســینی تربت حیدریه بود. سیداحسان عضو گروه تخریب تیپ 45 
جواداالئمه بود و بارها در مناطق مرزی کشور و مبارزه با گروهای انحرافی پژاک و 
اشرار و نیز مناطق برون مرزی از جمله سوریه و لبنان انجام وظیفه کرد. سرانجام 
دوشنبه 13 بهمن 13۹3،  در حومه شهر حلب سوریه به آرزوی دیرینه اش رسید 

و جامه فاخر شهادت را بر تن کرد.

ممانعت از نصب کارتخوان و تشخیص پیر دانا
در زمان های قدیم، جوان خامی برای پرســیدن آنچه ذهنش را مشغول 
کرده و او را از خور و خواب باز داشته بود، نزد پیر دانای محل برفت. پیر دانا 
از اینکه این جوان به جای پرسیدن از گوگل و پارسی جو و دیگر جوینده های 
فضای مجازی و شبکه جات داخل و خارج، هنوز اصالت خود را حفظ نموده، 
از وی به گرمی استقبال کرد و در کنار خود جایش داد! جوان چون در کنار 
پیر دمی آســود و گرد راه بگرفت پرسید که پیر دانا بنده پرسشی از محضر 
شــما داشتم که هر چه بیشتر در کائنات در پی پاسخ گشتم، کمتر یافتم و 
آن این است که علت استفاده نکردن پزشکان ایرانی از کارتخوان در مطبات 
خود از چه روست! پیر دانا که تا پیش از این در عالم افکار خود فرو رفته بود 
و عین خیالش نبود کی به کیســت، به یکباره بر آشفت و بر جوان چشم غره 
رفت؛ اما به زودی بر خود مسلط شد و با زبان نرم پاسخ بگفت: فرزندم، بدان 
و آگاه باش که علت نصب نکردن دستگاه کارتخوان در کشور ما نعوذباهلل فرار 
پزشکان از شفافیت و مالیات نیست! حکمتی دارد که بر اغیار پوشیده است 
و از همین روی مردم بر ایشان تهمت فرار مالیاتی نهند! جوان که از تعجب 
دو شاخ بی ریخت و بی قواره )شاخ هم شاخ های قدیم( روی سرش سبز شده 
بود، علت را جویا شــد! پیر دانا جــواب داد: فرزندم اگر تو به منظور جراحی 
پالستیک این شــاخ های بدقواره نزد پزشک جراح بخواهی رفت، وجه آن را 
چگونه خواهی پرداخت؟ جوان پاســخ داد کارت عابربانک همراه برم و کارت 
بکشــم! پیر فرمود: و اگر با دوراندیشی پزشک در مطب کارتخوان نبود چه؟ 
جوان گفت نزد دستفروش درب مطب یا جگرکی آن طرف خیابان رفته، کارت 

بکشم! پیر دانا فرمود: خب و کارمزد به حساب که برود؟
جــوان چون ایــن حقیقت بشــنید و راز این همــه مقاومت حکیمان 
مطبــات در مقابل نصــب کارتخوان دریافت، دســتار پاره کــرد و گریبان 
 چاک نمود و از نزد شــیخ ســر به کوه و بیابان نهــاد و هنوز از وی اطالعی 

در دست نیست!
علی بهمنی

نکته گرام
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 عبدالناصر همتی:  از حدود یک سال پیش اروپا دنبال یک سازوکار مالی 
برای انجام تجارت با ایران بود، توپ در زمین اروپا اســت و اکنون تکرار مداوم 
جمالتی نظیر دنبال ســازوکار مالی بودن، از ســوی مسؤلین اروپایی، گزاره ای 

تکراری و نخ نما شده خواهد بود. 
 مهدی محمدی: نتیجه این بازی مضحکی که آمریکایی ها راه انداخته اند 
این خواهد بود که سر آخر، گزینه نظامی آمریکا اعتبار واقعی که نداشت، اعتبار 

روانی و رسانه ای اش را هم از دست می دهد.
 حسن عابدینی: وزیر خارجه آمریکا که پیشتر سردسته جاسوسان سیا 
بوده است، پیش شــرط های دوازده گانه ای فرا روی ایرانیان قرار داد. این شروط 
نه فقط تالشی برای ظاهرسازی استعماری هم در آن نیست، بلکه غیرعقالنی و 

بازگشت به دوران کهنه کاپیتوالسیون است.

 آرش فهیم: اتفاقات روز 23 اردیبهشت در دانشگاه تهران، نماد عملکرد دو 
جریان در یک قرن بود؛ اتحاد مارکسیست ها و لیبرال ها برای حمله به یک ارزش 
فرهنگی و اجتماعی اصیل ملی و دینی؛ این حادثه، خالصه ای است از آنچه یک 

قرن توسط چپ ها و لیبرال ها انجام می شود.
عباسعلی کدخدایی: استانی شــدن انتخابــات در قالب اصالحیه قانون 
انتخابــات در شــورای نگهبان مورد رســیدگی قرار گرفت ؛ کلیــات این طرح 
قابل قبول اســت؛ اما شــیوه های اجرایی آن ابهاماتی دارد. به نظر می رســد در 
 مــواردی حقوق رأی دهنــدگان و نامزدها نادیده گرفته شــده و ناقض عدالت

 انتخاباتی است.
 ســعید جلیلی: سر ترامپ نیز به ســنگ خواهد خورد و خواهد دانست 
که تحریم نفتی ایران عماًل امکان پذیر نمی باشد و تبدیل به فرصت خواهد شد.

»سی وهفت  سال«
تیر خالص را زد

کتاب »سی وهفت  سال« نوشته حمید 
داودآبادی با زیر عنوان نگاهی واقع بینانه به 
طوالنی ترین گروگان گیری قرن اخیر است 
که نشر شهید کاظمی آن را چاپ کرده است. 
این کتاب، اثری جنجالی است و همان طور 
که نویسنده در پایان مطالبش اشاره کرده، 
برای بسته  شــدن پرونده 25 سال تحقیق 

و پژوهــش وی درباره ربایش چهار دیپلمات ایرانی در ســال ۶1 در لبنان 
منتشر شده است.

داودآبادی که پیشــتر طی سال های گذشــته بارها در فضای مجازی و 
مطبوعات )حتی با انتشار کتاب »کمین جوالی 82«( درباره این مسئله صحبت 
کرده، این  بار با این کتاب تصمیم گرفته اســت حرف های اول و آخر را بزند و 
پرونده را برای خودش ببندد. او می گوید هر آنچه در این باره می خواسته یافته 
و از ایــن پس دیگر نه درباره اش چیزی خواهــد گفت و نه در فضای مجازی 
مطلبی خواهد نوشت. داودآبادی ابتدای کتاب خود به ضدونقیض  بودن اخبار 
و اطالعاتی که تا امروز درباره چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان منتشر 
شده ، اشاره کرده و تالش کرده است با نگاهی به ادعاها، نقبی به حقیقت بزند.

یار مهربان

زیباترین کالم
موال، کالم ناب تو جان ها جال دهد

بر قلب پاک ملت ایران صفا دهد
تو در سخنوری به مقامی رسیده ای

هر واژه از کالم تو، درس بقا دهد
تو با عصای خویش زنی بر دهان خصم

باید جواب دشمن دیرین جدا دهد
ساکت، غیور مرد نشود، آزموده ایم
پاسخ به یاوه های یکی بی حیا دهد

ما از مذاکرات نبردیم بهره ای
ما را وعید و وعده به صد ادعا دهد
»برجام« شوکران شده بر کام ملتی
تحریم بی امان و ستم، نابه جا دهد
تحقیر تا به کی؟ ز حقیران روزگار

تحقیر با تفرعن دائم به ما دهد
زیباترین کالم تو تقوای خالص است

»مسئول« گوش اگر بدهد، اعتال دهد
ما دین و دل، به رهبر دانا سپرده ایم

همواره گوش جان، به کالم خدا دهد
ای باخداترین، به دعایت نیاز هست

هر آنچه خواستی، به یقین آشنا دهد
98/۲/۲۵

عبدالمجید فرائی
شاعر


