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 منطق یک دیدار و حمایت

صبح روز سه شنبه 15 مرداد،  سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با لباس رسمی در 
محل وزارت امور خارجه حاضر شد و با دکتر محمدجواد ظریف دیدار کرد. 
این دیدار توأم با حمایت سردار از ظریف، با واکنش های متفاوت مثبت 
و منفی مواجه شــد؛ همان گونه که تحریم وزیر امور خارجه کشورمان 
از ســوی دولت آمریکا، تحلیل های متفاوت و بعضاً متضاد را به همراه 
داشت. در فضای رسانه ای و محافل سیاسی کشور،  از خوش بینانه ترین تا 
بدبینانه ترین تحلیل ها،  در زمینه تحریم دکتر ظریف از سوی آمریکا به 
لحاظ چیستی و چرایی ارائه شد. البته پدیدآیی چنین نگاه های متفاوت 
نسبت به پدیده های سیاسی، تا حدودی طبیعی و اجتناب ناپذیر است؛ 
اما باید توجه داشت تحلیل ها و جهت گیری ها، نباید مخدوش کننده منافع 
ملی،  تولیدکننده فرصت برای دشمن و موجب از دست رفتن فرصت های 
پدیدآمده و ناشی از رفتار دشمن برای کشور باشد. داشتن تحلیلی درست 
در میان نیروهای جبهه انقالب اسالمی در زمان حاضر، بیش از هر زمان 
دیگری الزم است. دشمن کینه توز انقالب اسالمی و ملت ایران،  به دلیل 
شکست های راهبردی در همه میدا ن های نبرد، به خدعه و نیرنگ رو آورده 
است. در چنین شرایطی همه نیروهای مدافع جریان انقالب، اسالم ناب 
محمدی)ص( و نظام مقدس جمهوری اسالمی با محوریت والیت فقیه،  باید 
با داشتن تحلیل های دقیق،  هوشمندانه و مبتنی بر بصیرت دینی،  خدعه ها 
و مکرهای نظام سلطه با محوریت آمریکا را خنثی کنند. برای رسیدن به 
یک تحلیل درست و منطقی نسبت به تحوالت و پدیده های سیاسی،  باید 
با دور شدن از علقه های حزبی و حب و بغض های سیاسی از یک  سو و با 
لحاظ کردن عناصر اصلی تحلیل صحیح بر مبنای دین از دیگر سو، به آن 
تحلیل دست یافت. در منظومه فکری رهبر حکیم انقالب اسالمی، توجه 
به مبانی و اصول، آرمان ها و واقعیت ها،  عناصر سه گانه ای هستند که در 
دســتیابی به یک تحلیل درست نقش دارند. داشتن نگاه آرمانی توأم با 
واقع بینی،  شرط الزم برای دستیابی به تحلیل درست نسبت به پدیده های 
پیچیده سیاسی است. تقویت این نگاه در نیروهای جبهه انقالب اسالمی 
در وضعیت کنونی، بیش از هر زمان دیگری الزم اســت. با این مقدمات، 
برای گرفتار نشدن در دام تحلیل های عجیب و غریب و بعضاً متناقض و 
متضاد نســبت به دیدار سردار سلیمانی با ظریف، باید منطق این دیدار 
و حمایت را از منظر و دیدگاه حاج قاســم مورد توجه قرار داد. بعضی ها 
می پرسند  این دیدار و حمایت خوب بود یا بد؟ عده ای هم در پاسخ،  مبتنی 
بر نگاه کامالً  سیاسی خود سریع قضاوت کرده، آن را خوب یا بد تفسیر 
می کنند! تحلیل های برآمده از معیارهای حزبی و گروهی ریشه دار  در حب 
و بغض های صرفاً سیاسی نسبت به افراد و جریان ها  نمی تواند تحلیل های 
درســتی باشد. اکنون در کشور،  یک نگاه خاص و منفی نسبت به دولت 
کنونی و عناصر اصلی این دولت و از جمله شخص آقای ظریف به عنوان 
وزیر خارجه وجود دارد. اگر در تحلیل هر پدیده و موضوع مرتبط با این 
دولت،  این نگاه به عنوان معیار حاکم ایفای نقش کند، بدیهی اســت که 
آن تحلیل نمی تواند یک تحلیل صحیح و برآمده از معیارهای دینی باشد. 

آنگاه بر مبنای چنین تحلیل هایی: 
1ـ نوع نگاه رهبر فرزانه انقالب اســالمی نسبت به دولت و عناصر 
اصلی آن مانند ظریف ، که عموماً با تعریف و حمایت همراه اســت؛ قابل 

درک و فهم نخواهد بود. 
2ـ بیانیه سپاه در حمایت از آقای ظریف به دنبال تحریم وی از سوی 
آمریکا پذیرفتنی نخواهد بود.                                        ادامه در صفحه2
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 مقابله با سم مهلک نااميدي

مسئله اميد و اميدواري به آينده يکي از کليدواژه هاي محوري در گفتمان 
حکيم فرزانه انقالب اسالمي بوده است. از نگاه معظم له هر اقدامي که به تضعيف 
اميد در جامعه اســالمي بينجامد، نگاه باطلي اســت که بايد با آن مقابله کرد. 
معظم لــه در ديدار با مــدال آوران المپيادهاي علمي و اعضاي تيم ملي واليبال 
جوانان، با اشــاره به صحبت هاي يکي از جوانان نخبه که از مشکالت موجود بر 
سر راه نخبگان و عملکرد دستگاه ها گاليه داشت، گفتند: »مشکالت نبايد جوان 

را متوقف و نااميد کند؛ زيرا نااميدي، سم است. 
چگونگي مواجهه با حوادث و رخدادها، يکي از مسائل مهمي است که در 
منظومه ذهني افراد و مجموعه  های انساني از اهميت خاصي برخوردار است. از 
يک منظر اين مواجهه را مي توان در قالب دوگانه نگاه اميدوارانه ـ نگاه مأيوسانه 
تقســيم بندي کرد. در اين ميان افراد يا نــگاه اميدوارانه به آينده دارند، يا نگاه 
مأيوســانه! نگاه اميدوارانه متهم است که واقعيات اجتماعي را ناديده انگاشته و 

متوهمانه از آينده سخن مي گويد! 
از منظري ديگر اما از سه گانه نگاه متوهمانه، اميدوارانه و مأيوسانه مي توان 
سخن گفت. در اين منظر نگاه اميدوارانه تنها در برابر مأيوسانه قرار نمي گيرد، 
بلکه از ديگر سو نگاه متوهمانه را نيز مطرود مي داند. اميدبخشي مرادف با نديدن 
ضعف ها و ناکارآمدي ها نيســت! اميدواري نيز به معناي توجيه وضع موجود و 
تزريق روحيه محافظه کاري نيست! چنين نگاه و رويکردي را بايد نگاهی متوهمانه 
دانســت که از ديدن واقعيت ها ناتوان است يا ترجيح آن است که واقعيت ها را 
آن گونه که دوست دارد ببيند! بدون شک چنين رويکردي جز شکست و خسران 
چيزی براي صاحب نگاه ندارد و تنها با اتالف وقت، فرصت براي جبران کمبودها 

و کاستي ها را از بين مي برد.
در رويکرد دوم اميدواري نوعي زاويه ديد و نحوه مواجهه با مسائل است که 
با نگاه نااميدانه تفاوت بنيادين دارد. در اين نگاه »اميد، بزرگ ترين قوه محرکه 
انسان است. اميد به پيروزي، اميد به پيشرفت و اميد به موفقيت، هر انساني را 
به حرکت وادار مي کند.« از منظر منطق اين نگاه »ما مي توانيم« شعاري است 
که ملت ها با توجه به استعدادها و داشته ها بايد محور فعاليت هاي خود قرار دهند. 
در اين ميان اين مسئله موجب نااميدي است که آدمي تنها کاستي ها، ناکامي ها 
و ناتواني ها را ببيند و براي عبور از آن بضاعت و تواني در خود مشــاهده نکند؛ 
اما در مقابل، نگاه اميدوارانه اتفاقاً بسيار دقيق و واقع بينانه به سراغ معضالت، 
ناکارآمدي ها و شکســت ها مي رود! از تجربيات گذشته درس مي آموزد و عبرت 
مي گيرد! اما بر اين باور اســت که بن بست وجود ندارد و همواره راهکاري براي 
عبور از چالش ها موجود است. اين نگاه بر مبناي اعتماد به همت و اراده آدمي 
شــکل گرفته و معتقد اســت »کار نشد ندارد«! و با تالش و استقامت و تقويت 

روحيه انقالبي مي تواند بر مشکالت فائق آمد!
نگاه اميدوارانه آنگاه که صبغه الهي به خود مي گيرد، در مسير تحقق اهداف 
حق طلبانه ديگر هدفي را دســت نيافتنی مشاهده نمي کند. در اين جهان بيني 
همه نيروهاي شيطاني مانع تحقق عدالت و حقيقت، ناتوان تر از آنند که در برابر 
اراده و نصرت الهي تاب مقاومت داشــته باشــند؛ هرچند تحقق نصرت الهي از 
طريق ســنت هاي الهي ممکن خواهد بود و مؤمنان بايد به الزامات دستيابي به 

اهداف مقدس خود را ملزم بدانند. 
امروز تقابل اين سه ديدگاه را مي توان در سياست داخله و خارجه مشاهده 
کرد. سياست هاي دشمنان ملت ايران بر يأس و نااميدي بنا نهاده شده است. به 
فرموده حکيم انقالب اســالمي »امروز دشمنان ما از طرق گوناگون مي خواهند 
روي اين ملت اثر بگذارند؛ يعني ســعي مي کنند افق را تيره و تار نشان  دهند؛ 
جوان را نااميد کنند.« و اين امر را با ابزارهاي جنگ نرم و به طور ويژه از طريق 
رسانه و در بستر فضاي مجاي دنبال مي کند! که بايد در مقابله با آن هوشيار بود.

یادداشت

برادر گرامی حجت االسالم احمدرضا زمانی
با نهايت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت والد گرامی تان را به جناب عالی و 
خانواده محترم تان تسليت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحوم 

غفران الهی و برای شما و بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنيم.
معاونت سياسی سپاه و هفته نامه صبح صادق

    امین پناهی/ فســاد در هر جامعه ای ممکن است بروز کند و يکی از 
وظايف اصلی حاکميت در هر کشوری نيز مبارزه با فساد است. جمهوری اسالمی 
به عنوان نظام مبتنی بر اســالم که دينــی بی نظير و در عين حال کامل از نظر 
اصول و مبانی اســت، بر اساس آموزه های قرآن کريم و سيره پيامبر اکرم)ص( و 
ائمه معصوم)ع(، وظيفه مبارزه با فســاد را در صدر وظايف خود قرار داده اســت. 
برای داشــتن جامعه ای که در آن ســعادت دنيوی و سعادت اخروی وجود دارد، 
بايد با فساد مبارزه کرد. شيوه رهبران جمهوری اسالمی هم از ابتدا برخورد بدون 

مالحظه با فساد در هر سطحی از جامعه بوده و هست.
فرمان هشت ماده ای

فرمان هشــت ماده ای رهبر معظم انقالب يکی از نمونه هايی اســت که در 
سال1380برای مبارزه با فساد صادر شد. اين فرمان بيشتر بر بحث مفاسد اقتصادی 
تمرکز دارد. اگر مبارزه با فساد از همان زمان آغاز و به صورت جدی دنبال می شد، 
اکنون شاهد برخی پرونده های گسترده فساد نبوديم. در سال گذشته، پس از آنکه 
برخی اخاللگری ها و احتکارها از سوی بعضی مفسدان صورت گرفت، رهبر معظم 
انقالب دستور برخورد »سريع و عادالنه« با آنها را صادر کردند؛ اين يعنی دستگاه 
قضايی کشــور بايد هرچه سريع تر مبارزه با فســاد را آغاز می کرد؛ البته اين کار 
ابتدا بايد پيشگيرانه باشد؛ يعنی مبارزه با فساد اين نيست که پس از آنکه فساد 
اتفاق افتاد با مفســد برخورد شود، بلکه مهم ترين بخش مبارزه با فساد آن است 

که راه های منتهی به فساد را ببنديم تا اصاًل فسادی اتفاق نيفتد.
فساد تنها اقتصادی نیست

مبارزه با فساد تنها به معنای مبارزه با مفسدان اقتصادی نيست، بلکه مبارزه با 
زمينه هايی است که ممکن است به فساد منجر شود؛ اما مبارزه با مفسدان اقتصادی 
بخش مهم مبارزه با فســاد اســت که به طور مستقيم با زندگی مردم درآميخته 
اســت. مبارزه با مفســدان به دو دليل عمده بايد صورت پذيرد؛ اول آنکه اگر در 
مقابل آنها ايستادگی صورت نگيرد و مجازاتی برای شان در نظر گرفته نشود، آنان 
هيچ گاه دســت از فساد برنخواهند داشت و جامعه را تا فروپاشی اقتصادی پيش 
خواهند برد. دوم آنکه ديدن مجازات جانيان اقتصادی سبب می شود اعتماد مردم 
به نظام اسالمی و دستگاه قضا افزايش يابد. اکنون در مرحله ای هستيم که برخی 
مرتکب فساد شده اند و جامعه را از فساد خود متضرر کرده اند. از همان زمان که 
رهبر معظم انقالب فرمان برخورد سريع و قاطع با مفسدان و اخاللگران را صادر 
کردند، اين روند آغاز شــد؛ اما از هنگامی که حجت االسالم والمسلمين رئيسی 
سکاندار دستگاه قضا شد، اين روند سرعت بيشتری يافته است و البته قاطعيتی 

که شايد در گذشته جای خالی آن حس می شد.
خط قرمز مبارزه با فساد

اکنون اين پرســش مطرح می شود که حد و مرز مبارزه با فساد کجاست؟ 
يعنی قوه قضائيه تا کجا موظف اســت يا اصاًل تا چه محدوده ای مختار است در 
بحث مبارزه با فساد ورود کند؟ پاسخ اين پرسش را در همان فرمان هشت ماده ای 
رهبر فرزانه انقالب می يابيم. در بند 7 اين فرمان می خوانيم: »در امر مبارزه با فساد 
نبايد هيچ تبعيضی ديده شــود. هيچ  کس و هيچ نهاد و دستگاهی نبايد استثنا 
شود. هيچ شخص يا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئوالن 
کشــور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد 

برخورد يکسان صورت گيرد.«
اين يعنی حتی رهبر معظم انقالب نزديکان خود را هم مستثنی نمی کنند؛ 
حال آنکه برخی مسئوالن اطرافيان خود را خط قرمز خود اعالم می کنند و اين 
يعنی دهن کجی به قانونی که سال های سال اعالم کرده اند مجری و مدافع  آنند.

رئيس قوه قضائيه از همان روزهای ابتدای قبول مسئوليت بارها اعالم کرده 
است که در برخورد فساد هيچ گونه مماشاتی نخواهد کرد. در بخشی از صحبت های 
سيدابراهيم رئيسی در جمع فعاالن اقتصادی آمده است: »ما مصمم هستيم در 
قبال کسانی که آلوده به فساد می شوند و در مواجهه با فساد سهل انگاری می کنند، 
کوچک ترين تســامحی را نشان ندهيم. کوتاهی کردن در برابر هر فرد حقيقی و 
حقوقی و هر مدير و مســئولی که مرتکب فســاد و جرم شود، در واقع کوتاهی 
کردن نسبت به مسائل کشور است و ما اين را برای خود و برای هيچ کسی جايز 
نمی دانيم؛ بنابراين بارها اعالم کرده ايم که در قضيه فساد هيچ خط قرمزی نداريم.«
به همين دليل طی همين مدت کوتاه هم شاهد آن بوده ايم که قوه قضائيه 
در برابر مفسدان در هر رده ای ايستاده است. فرقی نمی کند فرد مورد نظر داماد 
فالن وزير باشد يا برادر و فرزند آن مسئول ديگر، يا فالن رانت خوار؛ مهم نيست 
که فسادش کوچک باشد يا بزرگ، يا اينکه از کدام جريان و جناح سياسی باشد؛ 

با همه بايد مبارزه کرد.
باید اقدام عملی کرد

رهبر معظم انقالب معتقدند برخورد با فســاد با حرف امکان پذير نيست و 
بايد اقدام عملی انجام داد: »برخورد با فساد، به اقدام و عمل به هنگام نياز دارد، 
نه شــعار و حرف. اســم فساد زياد آورده می شــود. حرف زدن راجع به فساد که 
فايده ای ندارد. با »دزد دزد« گفتن، دزد از دزدی دست برنمی دارد... بله، روزنامه 
راجع به فســاد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستيم بايد اقدام 
کنيم؛ حرف ديگر چيســت؟ وارد بشويد؛ ]اگر[ بلديم اقدام کنيم، جلوی فساد را 

به  معنای واقعی کلمه بگيريم.«
آنچه می بينيم اين است که در حال حاضر قوه قضائيه تمام تالشش را برای 
از بين بردن فساد در جامعه به کار بسته است. يکی از نشانه های آن همين برخورد 
قوه قضائيه با کسی است که سال های سال در خود اين قوه مشغول به کار بوده 
است. هرچند برخی طی اين مدت سعی کرده اند هرکجا که تيغ عدالت نزديک شان 
شــد فرياد بزنند و دستگاه قضا را به اشتباه متهم کنند، نترسيدن از هزينه های 
برخورد با افرادی که اســم و رسمی دارند و از حمايت حاميان شان برخوردارند، 
می توانــد قوه قضائيــه را به آن قوه قضائيه انقالبی که مردم انتظار دارند و همان 
 چيزی که امام خمينی)ره( به عنوان دســتگاه قضايی تراز انقالب متصور بودند

 تبديل کند.
در طول سال های گذشته، همواره مطالبه مردم برخورد قاطع با متخلفانی 
بــود که حقوق مردم را تضييع کرده اند. اتفاقی که اگرچه آغاز شــده بود، افکار 
عمومــی را اقناع نمی کرد؛ اما حاال و در دوره جديد مديريت دســتگاه قضا، اين 
مطالبه مردمی جامه عمل پوشيده است. مردم بسيار اميدوارند در اين دوره، قوه 
قضائيه به پناهگاه آنها و ســتم ديدگان تبديل شود. قطعاً برخورد دستگاه قضا با 
بهره گيری از موازين اسالم ناب و با تأسی از منش اميرالمؤمنين علی)ع( می تواند 
اين اميدواری به وجود آمده در دل مردم را به اتفاقی روزمره تبديل کند و مردم 
خيال شــان راحت باشد که عزم نظام اسالمی در برخورد با متخلفان جدی است 
و پای بازســتاندن حق مردم از رانت خواران و گردن کلفت هايی که به ناحق حق 

مردم را حق خودشان و فرزندان شان می دانند، ايستاده است.

گزارش صبح صادق از روند مبارزه با فساد و مفسدان

عزم نظام جدی است

امام خامنه ای  در پیامی به حجاج، مسلمانان را به یاری فلسطینیان فراخواندند

جنایت معامله قرن

حذف  صفر
 بررسی دیدگاه های موافق و مخالف درباره  اصالاح پول ملی

نگاهی به مزایا و مضرات طرح دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی و چشم انداز آن

 اولویت یا پرستيژ؟

  صفحات ۶ و ۷

عید قربان
جشن تقرب
 عاشقان حق
مبارک باد

 دیدگاه   تعدادی از نمایندگان مجلس درباره حذف چهار صفر

الزم است،کافی نيست  

محمدعلی پورمختار، رئیس فراکسیون مبارزه با تحریم مجلس
 در گفت وگو با صبح صادق

تحریم های آمریکا  را
 بی اثر می کنيم

  صفحه 2

  صفحه 2
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تحریف تاریخ!
فاضل ميبدی«  »محمدتقــی 
در اظهاراتی گســتاخانه دســت به 
تحريــف تاريخ اســالم زده و گفته 
اســت: »اينهايی هم که می گويند 
حضرت علی)ع( بــا معاويه جنگيد 
و صلح نکرد حرف شــان غلط است. 
حضرت علــی)ع( چند بــار پيغام 
و نماينده فرســتاد کــه اين جنگ 
برافروخته نشود؛ حتی هيئتی را هم 
که از سوی معاويه خدمت حضرت 
آمد قبول کرد و با آن صحبت نمود؛ 
منتها آنها می خواســتند معاويه را 
بر کشور اســالمی حاکم کنند؛ ولی 
حضرت علی)ع( زير بار نمی رفت.« 
وی افزوده اســت: »شــايد عده ای 
احساس کنند ما تا آخر ايستاده ايم 
و همچون امام حسين)ع( تا شهادت 
می جنگيــم، در حالی که خود امام 
حســين)ع( هم نمی خواست جنگ 
برپا شــود؛ حتی روز عاشــورا هم 
پيغام می فرستاد که صحبت نماييم 
و صلح کنيــم.« مدعيان اصالحات 
که سعی می کنند برای انتخابات با 
دوگانه سازی »جنگ و صلح« خود را 
صلح طلب و رقيب شان را جنگ طلب 
معرفی کنند، در تازه ترين اقدام خود 
پا را فراتر گذاشته و دست به تحريف 
تاريخ اسالم زده و مدعی شده اند که 
»امام حسين)ع( هم در روز عاشورا 

پيغام صلح فرستاد.«
تکرار فدراليسم!

يکی از اعضــای حزب منحله 
مشــارکت در گفت وگو بــا روزنامه 
اظهار داشت: »پيشنهاد  »همدلی« 
خاتمی ]در مورد ضرورت فدراليسم 
در شــرايط کنونی کشور[ موجب 
وحدت و همدلی بيشــتر در ايران 
می شــود. ما در طول دوره هشــت 
ساله رياست جمهوری آقای خاتمی، 
شاهد وحدت و انسجام بيشتر بين 
ايرانی ها بوديم. من معتقدم افرادی 
چــون ســيدجواد طباطبايی باعث 
رواج افکاری مثل موسولينی و هيتلر 
می شود و نظر آقای خاتمی به فردی 
مثل ماندال و گاندی شــباهت پيدا 
می کند. من فکــر می کنم ديدگاه 
آقای خاتمی نظری است که موجب 
همبستگی و همدلی بين آحاد ملت 
ايران می شود.« شــايان ذکر است 
چندی پيش محمد خاتمی در ديدار 
با اعضای شورای شهر تهران، بهترين 
شيوه حکومت مردمی را »حکومت 
به روش فدرالی« دانست و به شدت 
مورد انتقاد و هجمه ســاير مدعيان 
اصالحــات )و البتــه تکنوکرات ها( 

قرار گرفت. 
زمزمه مذاکره با ترامپ

»قاســم محبعلی«، از مديران 
وزارت خارجــه در دولت اصالحات 
در مصاحبــه با روزنامــه »آرمان« 
گفت: »هدف دولت آمريکا از زمان 
دولت جــرج بوش تاکنون اين بوده 
که موضــوع ايران را بــه نوعی در 
سياســت خارجی آمريــکا که يک 
موضوع کهنه بوده حل و فصل کند. 
اگر به گونه ای  ترامپ بتواند ايران را 
پای ميز مذاکره آورده و مناســبات 
تهران ـ واشــنگتن از شرايط کنونی 
خارج شــود، طبيعتــاً يک پيروزی 
بزرگ بــرای  ترامــپ خواهد بود«. 
رســانه های زنجيره ای بارها مدعی 
شده اند که علت اصلی بی دستاوردی 
برجــام، روی کار آمــدن  ترامپ در 
بايد  اصالحات  مدعيان  آمريکاست. 
به اين سؤال پاسخ دهند که مذاکره 
با يک ديوانه مزاحم که پايبند به هيچ 
توافقی نيست، با کدام عقل و منطقی 

پذيرفتنی است؟!«
مخالفت برادر سلمان با وی

شنيديم که برادر ملک سلمان با 
بيان اينکه وی مخالف هرگونه جنگ 
عربستان با ايران است، افزود: »اگر 
محمد بن سلمان خواهان پيوستن 
به ائتالف آمريکايی ـ انگليسی برای 
مقابلــه نظامی با ايران باشــد، با او 
مخالفت خواهم کــرد؛ زيرا چنين 
جنگی بــرای عربســتان فاجعه بار 
خواهد بــود.« او افــزود: »به جای 
تبعيت از طرح های دونالد ترامپ که 
منطقه را به جنگ ســوق می دهد، 
بهتر اســت اقداماتی در راســتای 
متحد کردن شورای همکاری خليج 
فــارس اتخاذ کنيم. براســاس اين 
گزارش، ملک سلمان نيز از پسرش 
محمدبن سلمان خواسته است که با 
عمويش احمدبن عبدالعزيز مخالفت 
نکند و از ديدار او با ديگر شاهزاده ها 

ممانعت نکند.«

»علی مطهری« نماينده مردم تهران گفت: »اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسی کم نيست؛ اما بستگی به شخصيت هر رئيس جمهوری دارد که چگونه از اين اختيارات استفاده 
کند. برخی از رؤسای جمهور مانند آقای روحانی مالحظاتی دارند و از برخی اختيارات خود استفاده نمی کنند. در بسياری از موارد، رئيس جمهور نبايد اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غير 
مسئول را بدهد؛ اما آقای روحانی اين اجازه را می دهد و طبعاً ممکن است از اختيارات او کم شود و در خيلی از جاها آقای روحانی اختيار دارد و می تواند وارد شود؛ اما ورود نمی کند.«

اختيارات رئيس جمهور
کم نيست!

روی خط خبر
دوشنبه 21 مرداد 139۸   سال نوزدهم     شماره 9۰9  

یادداشت

وعده های انتخاباتی ترامپ در دوره قبل و اعمال سياست فشار حداکثری دولت 
وی عليه جمهوری اسالمی ايران در سه سال اخير سبب شده است که اکنون در 
جامعه آمريکا، اعم از توده و نخبه آن که هم زمان درگير انتخابات درون حزبی نيز 
شده اند، اين پرسش مهم مطرح  شود که تحريم های آمريکا عليه ايران اصوالً چه 
نتيجه ای برای کاخ سفيد داشته است؟ آيا آمريکا توانسته است با اعمال تحريم ها، 

به اهداف مدنظر خود در مقابل ايران دست يابد؟
در اين گزارش از طريق ديدگاه های درون آمريکايی به اين پرســش پاسخ 
داده می شود. با نگاهی اجمالی به اظهارنظرهای فنی و تخصصی مراکز مطالعاتی 
رسانه ای و مقامات آمريکايی در مورد موفق يا ناموفق بودن تحريم ها عليه ايران 
می توان آنها را به دو دسته کلی تقسيم کرد؛ اظهاراتی که تحريم را در رفتار ايران 
مؤثر می دانند و طبعاً معتقدند بايد تداوم يابد و حتی تشــديد شــود تا ايران به 
مذاکره با آمريکا تن بدهد. ترامپ و تيم دولت و برخی اعضای تندرو کنگره و البی 
صهيونيستی و عربی در اين گروه قرار می گيرند؛ اما نگاه دوم نه تنها تحريم های 
آمريکا عليه ايران را نتيجه بخش  نمی داند، بلکه معتقد اســت ناکامی های آمريکا 
اساس حربه تحريم ها را نيز لوث و بی ثمر کرده است؛ بنابراين به جد معتقدند بايد 
راه های ديگری مانند ديپلماسی برای اثربخشی راهبردها و سياست های آمريکايی 
در قبال ايران در پيش گرفت. از منظر معتقدان به اين نگاه که بيشتر از مخالفان 
حزبی ترامپ و برخی از اعضای دولت و کنگره هســتند؛ اعتياد  اياالت متحده در 
استفاده از تحريم های اقتصادی، آثار واقعی اين تحريم ها را مورد تشکيک و ترديد 
قرار داده است. مطالعات سه نويسنده آمريکايی )هافبوئر، اسکات و اليوت ( نشان 
می دهــد از زمان جنگ جهانی دوم تنها 30 درصد تحريم های آمريکا عليه ديگر 
کشــور ها به نتايج سياسی پيش بينی شده رســيده است. در واقع آن 30 درصد 
هم حداقل تأثير )روانی( را داشته يا اساساً هيچ گونه اثری بر رفتار کشور تحريم 

شده ايجاد نکرده اند. 
انديشکده کارنگی در مطالعه ای که تأثيرگذاری تحريم ها بر جمهوری اسالمی 
ايران را بررســی کرده، خطاب به سياســتمداران آمريکايی هشــدار داده است: 
»تحريم های چندين ساله عليه ايران باعث شده است که در مورد نتايج تحريم ها 
در آينده يک ترديد اساســی به وجود آيد.« اين مؤسسه در استدالل ناکارآمدی 
تحريم ها اعالم می کند اگر تحريم ها اثر داشت، مذاکره کنندگان ايرانی بايد حرف 

و منطق )زور( اياالت متحده را می پذيرفتند. 
نتيجــه و ميزان تأثيرگذاری تحريم های آمريکا عليه ايران در قالب پروژه ای 
از سوی انديشکده معروف شورای آتالنتيک اين کشور نيز مطالعه شده است. اين 
انديشکده با اشاره به اينکه ترامپ بازنده اصلی جنگ اقتصادی عليه ايران است، 
داليل خود برای پيش بينی شکست تحريم های دونالد ترامپ را چنين بيان می کند:
 1ـ يکــی از اهداف رژيم تحريم ها عليه ايران محدود کردن نفوذ جمهوری 
اسالمی ايران در منطقه بوده است. با وجود اين، آيا نفوذ ايران محدود شده است؟ 
2ـ آمريــکا پس از خروج از برجام و اعمال مجدد تحريم ها بارها ادعا کرده 
است که صادرات نفت ايران را به صفر خواهد رساند. حال بايد پرسيد آيا آمريکا 
توانســته اســت جايگزينی برای نفت ايران پيدا کند؟ در واقع هدف گذاری آنها 
واقع بينانه نبوده اســت؛ زيرا ايران نشان داده است که می تواند راهی را برای دور 

زدن تحريم ها بيابد و صادرات خود را تداوم بخشد. 
3ـ تحريم ها وقتی اثربخش خواهد شد که دولت آمريکا راهبردی مشخص 
در قبال ايران دنبال کند و از حمايت کشــورهای ديگر برخوردار باشد؛ در حالی 
که آمريکا در اين زمينه تنهاست و راهبرد مشخصی ندارد. ضمن اينکه سياست 
تحريمی آمريکا عليه ايران و تمديد نکردن معافيت خريداران نفت ايران از قبيل 

هند، ترکيه، ژاپن، کره و چين سبب اعتراض و نارضايتی آنها شده است.
بنابراين مبتنی بر نظرات بخشــی از جامعه نخبگــی و مردم خود آمريکا،  
تحريم های کاخ ســفيد عليه ايران نه تنها شکست خورده، بلکه هزينه های زياد 
مالی برای ايجاد زير ســاخت های تحريمی و همراه سازی کشورها و حيثيتی از 

حيث متهم شدن به نقض حقوق  بشر برای آمريکا ايجاد کرده است.

شکست تحریم ها به اذعان آمریکایی ها 

    فرهــاد کوچک زاده/  به 
تحریم های  کــردن  بی اثر  منظور 
آمریــکا علیه ایــران، 21 خرداد 
ماه امســال فراکسیون »مقابله با 
تحریم« در مجلس شــکل گرفت. 
فراکســیون،  این  اهداف  از  یکی 
تشکیل باشــگاه مقابله با تحریم، 
با همراهی 25 کشور تحریم شده 
است؛  اعالم شده  آمریکا  از سوی 
بنابراین به منظــور اطالع از روند 
این هدف گذاری و شناخت جامع از 
دالیل و اهداف تشکیل فراکسیون 
تازه تأســیس مبــارزه با تحریم، 
گفت وگویی با محمدعلی پورمختار 
رئیس این فراکسیون انجام داده ایم 
که متن آن را در ادامه به محضر شما 

تقدیم می کنیم.
***

* ایده تأســیس فراکسیون 
مبارزه با تحریم از چه زمانی مطرح 

شد؟ 
از سال گذشــته و پس از خروج 
آمريکا از برجام ايده تشکيل کميسيون 
ويژه ای برای مقابله با تحريم در مجلس 
مطرح شــد؛ اما باوجــود پيگيری های 
صورت گرفته، نهايتاً اين طرح در صحن 
علنــی مجلس رأی نيــاورد. بعد از آن 
موضوع تشــکيل فراکسيون در دستور 
کار قــرار گرفت و بــا حمايت بيش از 
85 نفر از فراکسيون های گوناگون اين 

فراکسيون تشکيل شد. 
در واقــع مجلس مشــاهده  کرد 
افراد زيادی هســتند کــه از آمادگی و 
توان الزم برای بی اثر کردن و دور زدن 
تحريم هــا برخوردارند؛ اما دولت به اين 
افراد بی توجهی می کند. حتی برخی از 
اين افراد از توانمندی خود برای انتقال 
مبالغ چندين ميليارد دالری سخن به 
ميان آوردند؛ اما از همکاری نکردن بانک 

مرکزی گاليه داشتند.

* پس فراکسیون با اهداف و 
تحریمی  اثرات  کاهش  انگیزه های 

بر مردم شکل گرفت...
بلــه، يکــی از اهداف تشــکيل 
فراکسيون، شناســايی افراد و برقراری 

ارتباط ميان آنها و دستگاه های اجرايی 
است؛ البته با ورود نمايندگان مجلس، 
دســتگاه های اجرايــی بهتر بــا افراد 
همکاری می کننــد تا در زمينه فروش 
نفت با دولت مشارکت کنند؛ اما وجود 
گره هايی در کار مانع انجام اين فعاليت ها 
می شود؛ از اين رو ديپلماسی پارلمانی 
می تواند اين موضوع را مديريت کند و در 
شرايطی که منافذ بسته است، اقدامات 
اساسی انجام دهد. سفر آقای الريجانی، 

رئيس مجلس بــه چين و رايزنی برای 
خريد نفت از ايران با وجود فشار آمريکا 

در همين راستا بود. 
تشکيل و انسجام بخشی به باشگاه 
کشــورهای تحريمی هدف ديگری بود 
که اين فراکســيون دنبال و به صورت 
راهبردی آن را بررســی کرد. امروز 25 
کشــور وجود دارند که از طرف آمريکا 
تحريم شــده اند. مجلس در فکر دعوت 
از رؤســای مجالس يا رؤســای گروه 
دوســتی آنهاست. در اجرای اين هدف 
رئيس مجلــس و وزارت خارجه موافق 

نظر ما هستند.

* به نظر شــما چرا دولت در 
موضوع مقابله با تحریم به صورت 

اقدامی  اگر  و  نمی کند  ورود  جدی 
صورت می گیــرد، ظهور و بروزی 

ندارد؟
فرايند تصميم گيــری و اقدام در 
دولت بســيار ُکند، سنگين و متداخل 
اســت؛ برای نمونه وزارت صمت برای 
واردات يک کاال هماهنگی الزم را انجام 
می دهد؛ امــا وزارت اقتصاد در گمرک 
جلوی آن را می گيــرد. امروزه هزاران 
تن مواد اوليه و اساسی وارد کشور شده 

است؛ اما گمرک آن را ترخيص نمی کند. 
در اين ميان بانک مرکزی برای تأمين ارز 
برنامه های خود را اجرايی می کند؛ يعنی 
هر نهادی به صورت جداگانه فشار وارد 
می کند. حتی گاهــی اوقات خود وزير 
برای حل مشــکل با وزارت خانه ديگر 
به ســمت مجلس دست دراز می کند؛ 
بنابراين ناهماهنگــی ای کلی در ميان 
دولــت وجود دارد که قطعاً نياز به يک 
قرارگاه در اين بخش می تواند مشــکل 

را حل کند.
در حالی که با توجه به تشــکيل 
شورای هماهنگی سران و اختيارات تامی 
که اين شــورا دارد، می توان بسياری از 
اين مشکالت را حل کرد؛ اما اگر رئيس 
قوه و نهادی بنای همکاری و استفاده به 

موقع از اختيارات خود را نداشته باشد، 
مشکالت باقی می مانند؛ البته در بخشی 
از بدنه دولت انگيزه کار وجود دارد؛ اما 
بايد به آنها اجازه فعاليت داده شــود تا 
وارد مرحله عمل شوند. در برخی مرزها 
استانداران اختيار تام و کامل در برخی 
امور را دارند که در مراودات، رفت وآمدها 
و قرارداد با اســتان های همجوار کارها 
تســهيل شــده و می توان در راستای 
اهداف فراکســيون مقابله با تحريم ها 

بهره مند شد.

* دســتاوردهای فراکسیون 
با تحریم تــا به امروز چه  مقابله 

بوده است؟
با وجــود اينکه کمتــر از دو ماه 
اســت که فراکسيون تشــکيل شده، 
تعداد زيــادی از فعاالن اقتصادی را به 
دســتگاه های اجرايی متصل کرده ايم. 
آنها در رفت وآمد هستند. برخی از آنها 
شــرکت دارند و از توان جابه جايی ارز 
و واردات کاال برخوردارنــد. ايــن افراد 
به مســئوالن مربوط معرفی شده اند و 
کارهای آنها در حال اجراست. با وجود 
آنکه در ابتدای کار هســتيم قدم های 

خوبی برداشته شده است.

* به نظر شــما این اقدامات 
می تواند کشــور را از مشکالت و 
از  حاصل  اقتصــادی  چالش های 

تحریم ها خارج کند؟
ارزيابــی دقيقی در ايــن زمينه 
صورت نگرفته اســت؛ اما در دو بخش 
می تواند تأثيرگذار باشد. 1ـ تأمين ارز 
مورد نياز کشــور: برخــی از اين افراد 
می توانند پاره ای از مشــکالت کشور را 
در اين زمينه حــل کنند. برای نمونه، 
يکی از اين افراد با اطمينان مدعی بود 
که می تواند ميليون ها دالر ارز وارد کشور 
کند. با مراقبت هايی کــه بايد صورت 
گيرد؛ می توان بــه اين راه ها فکر کرد. 
در شــرايط امروز ما مهم تر از توجه به 
منشأ پول، تسهيل زمينه های ورود ارز 
به کشور است. اروپا و آمريکا در مقياس 
بسيار گسترده در حال پولشويی هستند؛ 
اما به کشــورهای ديگر که می رسد از 
قانون مداری و رعايت پولشويی صحبت 
می کننــد و اصرار بر تقويت FATF هم 

برای همين منظور است.
حتی برخی افــراد می گويند اگر 
اجازه ورود پول نمی دهيد، ما می توانيم 
هــر کااليی را کــه از هر جــای دنيا 
می خواهيــد بخريــد در اختيار شــما 
قــرار دهيم و دولــت در ازای آن ريال 
به ما بدهــد. گاهی با اين هم مخالفت 
می شــود؛ البته شايد نگرانی ها ناظر به 
برخی تجارب گذشــته مانند مســئله 
بابک زنجانی درست باشد؛ ولی می توان 
ســازوکارهای کنترلــی را محکم کرد. 
باالخره ما در شــرايط تحريم هستيم و 

بايد از تمام ظرفيت ها استفاده کنيم. 

با  مقابله  فراکســیون  آیا   *
تحریم در حــوزه قانونگذاری هم 

کاری کرده است؟ 
يکی از اهداف اين فراکسيون رفع 
موانع قانونی اســت. مطالعاتی در اين 
خصوص صورت گرفت تا موانع قانونی 
شناسايی شود. برخی قوانين مانند حذف 
سودهای مرکب و جريمه ها اصالح شد. 
اين موضــوع به توليدکننــده در برابر 
بار ســنگينی که بانک ها بر دوش آنها 

گذاشته کمک می کند.

محمدعلی پورمختار، رئیس فراکسیون مبارزه با تحریم مجلس در گفت وگو با صبح صادق

تحریم های آمریکا را بی اثر می کنیم

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
3ـ نامه سردار ســلیمانی به دکتر روحانی و تصریح بر »بوسیدن 

دست« رئیس جمهور در این نامه،  محل اشکال جدی واقع می شود. 
4ـ اکنون رفتن سردار سلیمانی با لباس رسمی سپاه پاسداران به 

وزارت خارجه و حمایت از دکتر ظریف  امری نادرست تلقی می شود. 
بدیهی است با رهایی از معیارهای تنگ نظرانه و تمسک به عناصر 
سه گانه تحلیل صحیح،  منطق سردار سلیمانی در نوشتن آن نامه و رفتن 
بــه این دیدار و اعالم حمایت از ظریف،  هم قابل درک بوده و هم عملی 

بهنگام و در راستای منافع و مصالح کشور ارزیابی می شود. 
بسیار روشن است که یکی از سیاست ها و راهبردهای آمریکایی ها 
برای پیشبرد اهداف شــان در ایران، ایجاد و تقویت گسل های قومی ـ 
مذهبی از یک ســو و شکل دهی به دوگانه های بر هم زننده وحدت ملی 
و انسجام اجتماعی از دیگر سو است. دوگانه سازش  ـ مقاومت، از جمله 
دوگانه هایی است که غربی ها برای دامن زدن به آن در ایران،  مورد توجه 
قرار داده و روی آن کار می کنند. در ادبیات مربوط به این دوگانه، سردار 
سلیمانی نماد مقاومت و دکتر ظریف نماد سازش معرفی می شوند. حکمت،  
درایت و تدبیر،  آن است که دلسوزان انقالب اسالمی و مدافعان عزت  و 
استقالل ملی  نگذارند دشمنان کینه توز با این  دوگانه ها،  جامعه انقالبی 
ایران و مردم کشورمان را به دو بخش در مقابل هم تقسیم کنند. سیاست و 
رویکرد نظام و رهبری عزیزتر از جان مان، تقویت و همگانی کردن گفتمان 
مقاومت فعال،  کم  رنگ کردن و در نهایت محو دوگانه  سازش ـ مقاومت 
است. وقتی آمریکایی ها مستأصل و گرفتار آمده در بن بست،  دکتر ظریف 
را برخالف همه مقررات بین المللی تحریم می کنند، بدیهی است که باید 
از این امکان و شــرایط پدیدآمده به مثابه فرصتی در راستای کم رنگ 
کردن دوگانه سازش ـ مقاومت استفاده شود. کم رنگ کردن این دوگانه 
و تقویت گفتمان مقاومت فعال در کشور،  تنها راهبرد درست برای تحقق 
آرمان های انقالب اسالمی است. بر اساس سیاست ورزی مبتنی بر خرد و 
بصیرت  دینی، باید به جای برخورد حذفی با افراد، راهبردهای نادرست 

را از صحنه خارج کرد. 
راهبرد مذاکره با آمریکای دارای خلق و خوی استکباری و شیطانی،  
راهبرد درستی نیست و نمی توان با این راهبرد منافع ملی را تأمین کرد. 
اکنون با رفتارهای از ســر استیصال آمریکا، مانند  تحریم دکتر ظریف 
یک فرصت طالیی برای حذف راهبرد مذاکره و ســازش در کشور پدید 

آمده است. 
استفاده از این فرصت برای حذف راهبرد »مذاکره ـ سازش« به جای 
تضعیف یا حذف افراد، عین هوشمندی سیاسی مبتنی بر بصیرت دینی 
و در راستای تأمین منافع ملی است. کاری که سردار سلیمانی انجام داد، 
 نمونه و مصداقی از یک رفتار برآمده از هوشــمندی سیاسی مبتنی بر 
بصیرت دینی،  برای حذف یک راهبرد ناصحیح و تقویت راهبرد صحیح، 

یعنی گفتمان مقاومت است.

 منطق یک دیدار و حمایت

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی(  خطاب به زائران 
بیت اهلل الحرام، پیام مهمی صادر کردند.

متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمی به اين شرح است:
 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

والحمدهلل رّب العالمين و صلّی اهلل علی رسوله الکريم االمين، 
محّمــد خاتــم الّنبّيين، و علی آله المطّهرين ســّيما بقّية اهلل فی 
االرضين، و علــی اصحابه المنتجبين و من تبعهم باحســان الی 

يوم الّدين.
موسم حج در هر سال، ميعاد رحمت پروردگار بر اّمت اسالمی 
است. فراخوان قرآنِی »َو اَذِّن فِی الّناِس بِالَحج«، دعوت همگان در 
طول تاريخ بر سر اين سفره  رحمت است تا هم دل و جان خداجوی 
و هم نگاه و انديشه  خردورز آنان از برکات آن بهره مند گردد و هر 
ســال درس ها و آموخته های حج، به وســيله  جماعاتی از مردم به 

سراسر جهان اسالم برسد.
در حج، اکســير ذکر و عبوديّت که عنصر اصلی در تربيت و 
پيشرفت و اعتالی فرد و جامعه است، در کنار اجتماع و اتّحاد که 
نماد اّمت واحده اســت و همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد و در 
مسيری با هدف مشترک که رمز تالش و تحّرک اّمت بر پايه  توحيد 
است و با يکســانی آحاد حج گزار و نبود تمايز که نشانه  برداشتن 
تبعيض ها و همگانی کردن فرصت هاست، مجموعه ای از پايه های 
اصلی جامعه  اسالمی را در نمايی کوچک نشان می دهد. هر يک از 
احرام و طواف و سعی و وقوف و رمی و حرکت و سکون در اعمال 
حج، يک اشــاره  نمادين به بخشی از بدنه  تصويری است که اسالم 

از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است.
تبادل دانسته ها و داشته ها ميان مردم کشورها و مناطق دور از 

هم و تعميم آگاهی ها و تجربه ها و خبرگيری از وضع و حال يکديگر 
و زدودن بدفهمی ها و نزديک کردن دل ها و انباشــتن توان ها برای 
مقابله با دشمنان مشترک، دستاورد حياتی و بسی بزرگ حج است 
 که با صدها گردهمايی مرســوم و معمول نمی توان آن را به دست 

آورد.
آيين برائت که به معنی بيزاری از همه  بی رحمی ها و ستم ها و 
زشتی ها و فسادهای طواغيت هر زمان و ايستادگی در برابر زورگويی 
و باج گيری مســتکبران دوران هاست، يکی از برکات بزرگ حج و 
فرصتی برای ملت های مظلوم مسلمان است. امروز برائت از جبهه  
شــرک و کفر مســتکبران و در رأس آن آمريکا، به  معنی برائت از 
مظلوم کشی و جنگ افروزی است؛ به  معنی محکوم کردن کانون های 
تروريسم از قبيل داعش و بلک واتر آمريکايی است؛ به  معنی نهيب 
اّمت اســالمی بر سر رژيم کودک کش صهيونيست و پشتيبانان و 
کمک کنندگان آن اســت؛ به  معنی محکومّيت جنگ افروزی های 
آمريکا و دستيارانش در منطقه  حّساس غرب آسيا و شمال آفريقاست 
که رنج و مرارت ملّت ها را به نهايت رسانده و هر روزه مصيبت های 
سنگينی بر آنان وارد کرده است؛ به معنی بيزاری از نژادپرستی و 
تبعيض بر اساس جغرافيا و نژاد و رنگ پوست است؛ به  معنی بيزاری 
از رفتار استکباری و خباثت آميز قدرت های متجاوز و فتنه انگيز در 
برابر رفتار شرافتمندانه و نجيبانه و عادالنه ای است که اسالم، همه 

را به آن دعوت می کند.
اينها اندکی از برکات حّج ابراهيمی است که اسالم ناب، ما را 
به آن فراخوانده است و اين، نماد مجّسِم بخش مهّمی از آرمان های 
جامعه  اسالمی است که هر سال به وسيله  آحاد مردم مسلمان، به 
کارگردانی حج، نمايشی عظيم و پُرمضمون پديد می آورد و با زبانی 

گويا، همه را به تالش برای ايجاد چنين جامعه ای فرا می خواند.
نخبگان جهان اسالم که جمعی از آنان از کشورهای مختلف 
هم اکنون در مراسم حج حضور دارند، وظيفه ای سنگين و خطير بر 
دوش می کشند. اين درس ها بايد به هّمت و ابتکار آنان به مجموعه  
ملّت ها و افکار عمومی منتقل شود و دادوستد معنوی انديشه ها و 

انگيزه ها و تجربه ها و آگاهی ها به  دست آنها تحّقق يابد.
امروز يکی از مهم ترين مسائل جهان اسالم، مسئله  فلسطين 
است که در رأس همه  مسائل سياسی مسلمانان با هر مذهب و نژاد 
و زبان قرار دارد. بزرگ ترين ظلم قرن های اخير در فلسطين اتّفاق 
افتاده است. در اين ماجرای دردآور، همه چيِز يک ملّت ـ سرزمينش، 
خانه و مزرعه و دارايی هايش، حرمت و هويّتش ـ مصادره شده است. 
اين ملّت به توفيق الهی شکست را نپذيرفته و از پا ننشسته و امروز از 
ديروز پُرشورتر و شجاعانه تر در ميدان است؛ ولی نتيجه  کار نيازمند 
کمک  همه   مسلمانان است. ترفند معامله قرن که به  وسيله  آمريکای 
ظالم و همراهان خائنش زمينه سازی می شود، جنايتی در حّق جامعه  
بشری و نه  فقط ملّت فلسطين است. ما همگان را به حضور فّعال 
برای شکست اين کيد و مکر دشمن فرا می خوانيم و به حول و قّوه  
الهی آن را و همه  ترفندهای ديگر جبهه  استکبار را در برابر هّمت 

و ايمان جبهه  مقاومت، محکوم به شکست می دانيم.
قــال اهلل العزيز: اَم يُريدوَن َکيًدا َفالَّذيَن َکَفروا ُهُم الَمکيدون. 
صدق اهلل العلّی العظيم. توفيق و رحمت و عافيت و قبولی طاعات 

را برای همه  حّجاج محترم از خداوند مسئلت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
14مرداد ماه 13۹۸
مصادف با 3 ذی الحّجه 144۰

امام خامنه ای  در پیامی به حجاج، مسلمانان را به یاری فلسطینیان فراخواندند

جنایت معامله قرن
اکبر معصومی
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مکرون نماینده ترامپ نيست!
   گروه سیاسی/ رؤسای جمهور دو کشور فرانسه و جمهوری اسالمی ايران در هفته های اخير 
چند بار به صورت تلفنی با هم گفت وگو کردند. اهميت اين گفت وگو به اين خاطر اســت که بســياری 
از کارشناسان از احتمال مذاکره مجدد ميان ايران و فرانسه به نمايندگی از غرب خبر دادند. در ميان 
دو تماس رؤســای جمهور دو کشور، فرســتاده ويژه رئيس جمهور فرانسه، »امانوئل بن« به تهران سفر 
کرد و پيشنهاد ويژه فرانسه را به گوش مقامات دولتی کشورمان رساند. گرچه هنوز به طور کامل مفاد 
پيشــنهادات مطرح شده رسانه ای نشده است، برخی معتقدند فرانسوی ها تمام تالش خود را کرده اند 
تا اجازه کاهش تعهدات برجامی ايران در مقابل بدعهدی غرب را ندهند. از سوی ديگر، دولت تدبير و 
اميد از زمان روی کار آمدن خود در سال 1392 به صورت ويژه مذاکره با غرب را سرلوحه کار خويش 
قرار داد و حاصل آن برجامی شد که امروز جز ضرر و زيان برای منافع کشور هيچ نفعی برای ملت ايران 
نداشــت. حال که دولت نتوانســت، از برجام به نتيجه ای مطلوب برسد، اين پرسش مطرح می شود که 
وزارت امور خارجه با چه استداللی بار ديگر مذاکره با اروپا را مدنظر قرار داده است؟ آيا آمريکا و اروپا 

به تعهدات خود در برجام عمل کردند که مذاکره مجدد با غرب دوبار مطرح می شود؟ 
در پاســخ بايد گفت، اوالً واضح اســت که هيچ گونه مذاکره با غرب مورد پذيرش جامعه، به ويژه 
قشــر نخبگانی کشــور نخواهد بود. دولت نيز در اين زمينه هيچ گونه مجوزی از سوی مردم و نخبگان 

ندارد و جامعه ديگر پشتيبان مذاکره با غرب نخواهد شد. ثانياً با نگاهی به رفتار گذشته فرانسه به خوبی 
معلوم می شــود اين کشور همواره رفتار خود را در جهت مخالف منافع جمهوری اسالمی ايران تنظيم 
کرده است. ثالثاً اروپا ثابت کرد هيچ گاه به صورت مستقل توان تصميم گيری ندارد و به شدت وابسته 
به آمريکاست؛ بنابراين بعيد نيست فرانسوی ها علی رغم پيام توئيتری ترامپ، نماينده نيابتی از جانب 
آمريکا باشند. خوب است سياست فرانسه در قبال کشورمان را يک بار ديگر از زبان خود امانوئل مکرون 
ياد آوری کنيم: »مکرون در گفت وگو با فرانس )24 مهر 1397( با تأکيد بر اشتراکات راهبردی با آمريکا 
عليه ايران می گويد: »با آمريکا درباره مهار ايران اتفاق نظر داريم و تنها در شيوه رفتار با ايران اختالف 
نظر وجود دارد.« مکرون در ادامه می گويد: »احاطه کردن ايران با سياست الزام آور همان چيزی است که 
من از زمان به دست گرفتن رياست جمهوری بر آن تأکيد دارم. برای من )مکرون( راهبرد با ايران چهار 
مبنا دارد: 1ـ حفظ توانق هسته ای، 2ـ توان مديريت فعاليت هسته ای ايران پس از سال 2025 )پايان 
برجام(، 3ـ نظارت و کنترل فعاليت موشک های بالستيکی ايران، 4ـ توان مقابله با نفوذ ايران در منطقه!
به خوبی مشخص است فرانسوی ها به دنبال دست نيافتن ايران به منافع خود تحت هر شرايطی 
هستند که در اين زمينه اروپايی  ها علی الخصوص فرانسه همچنان سياست گفتار درمانی را  اجرا خواهند 
کرد و از نظر عملی هيچ گونه اقدامی طبق گذشــته نخواهند کرد؛ بنابراين دولت بايد هوشــيار باشد و 
سياست کاهش تعهدات برجامی را ادامه  دهد. چرا که صبر در مقابل اروپا هيچ دستاورد سياسی برای 

کشورمان ندارد.  
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   حسن خدادی/ آخرين يادداشت از سلسله تحليل های بيانيه گام دوم 
درباره عدالت و ميزان تحقق آن در جمهوری اسالمی ايران به موضوع ضرورت 
تالش های بيشتر در چهل سال دوم انقالب اسالمی می پردازد. جمله  پايانی رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( در مورد عدالت در بيانيه گام دوم انقالب اسالمی، 
از يک ســو نشان می دهد تا رسيدن به حکومت علوی مسير زيادی پيش روی 
جمهوری اسالمی ايران است و از سوی ديگر جوانان پرچم دار اصلی اين مسير 
هستند. ايشان می فرمايند: »عدالت مورد انتظار در جمهوری اسالمی که مايل 
اســت پيرو حکومت علوی شــناخته شود، بسی برتر از اينهاست و چشم اميد 

برای اجرای آن به شما جوان هاست«
در واقع اين جمله اساسی نشان  می دهد با وجود تالش های بيشمار برای 
رفع بی عدالتی های سياســی، اقتصادی، فرهنگی و قضايی که از رژيم سابق به 
 جا مانده و در چهل ســال گذشــته سعی در رفع آنها شده بود، وضعيت فعلی 
چيزی نيســت که به آن راضی و خشــنود باشيم. رضايت واقعی زمانی محقق 
می شــود که شاخص های عدالت در جمهوری اســالمی ايران به شاخص های 
حکومت علوی به  عنوان الگوی راســتين شيعيان نزديک تر شود؛ بنابراين بيان 
اقدامات صورت گرفته درباره عدالت به معنی پذيرش وضع موجود نيست، بلکه 
نــگاه به آينده و تالش برای تحقــق آرمان ها و انتظارات مورد نظر دين مبين 
اسالم موضوع مهمی است که در چهل سال دوم انقالب اسالمی بايد در مورد 

آن تالش مضاعفی صورت بگيرد.
اين مهم و دورانديشــی معظم له نشــان می دهد عدالت طلبی جمهوری 
اسالمی ايران در قياس با گذشته و ديگر کشورها )قباًل در يادداشت های قبلی 
تشــريح شده است( قابل دفاع و پذيرش است؛ اما در مقايسه با انتظارات دين 
مبين اسالم، سيره معصومان، آرمان های امام خمينی)ره( و انديشه های رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( راهی طوالنی پيش روی انقالب اسالمی است که در 
چهل سال بعدی بايد بر آن متمرکز شد تا بتوان به عدالت واقعی دست  يافت.

برای مثال در حوزه قضايی، رسيدگی سريع و دقيق تر به مشکالت، جرائم 
و تخلفات از ضرورت های مهمی است که می تواند با گسترش دستگاه قضايی، 
تشــويق و تنبيه قضات به صورت علنی، برگــزاری دادگاه های علنی و ابالغ و 
اطالع رســانی شفاف در مورد احکام صادر شده، از يک سو پاسخگوی شبهات 
مورد نظر رسانه های معاند باشد و از سوی ديگر نوعی بازدارندگی برای قضات 
ايجاد کند تا در صدور احکام دقت بيشــتری داشــته باشند. اصالح رويه های 
قضايی و قوانين ضد و نقيض از ديگر اقداماتی اســت که قوه قضايی می تواند 
برای سهولت در دادرسی های کيفری و مدنی مدنظر داشته باشد؛ برای نمونه 
می توان به دادگاه های خانواده اشاره کرد. وجود قوانين متضاد، مبهم و غير شفاف 
از مهم ترين داليلی است که دو طرف دعوی به آن معترض هستند و صدور هر 

حکمی موجب نارضايتی از دستگاه قضايی در کشور می شود.
اين مهم در حوزه های سياســی و اقتصادی و به ويژه در عرصه فرهنگی 
نيز قابل مشاهده است؛ برای مثال در برخورد با بی حجابی يا تخلفات رانندگی 
و حتی فســادهای اقتصادی، وجود جرائم مالی غير بازدارنده مهم ترين مشوق 
متخلفان در اين عرصه است؛ بنابراين قوانين غير بازدارنده عليه متخلفان و نبود 
قوانين مناســب و تشويقی برای پايبندان به قانون در جمهوری اسالمی ايران 
از مهم ترين مسائلی است که بايد در گام دوم انقالب اسالمی تدوين و تصويب 
شــود تا مجريان قانون برای تحقق عدالت اسالمی در جامعه مسير راحت تری 

پيش رو داشته باشند. 
برای رسيدن به عدالت مورد نظر در گام دوم انقالب اسالمی، همه ارکان 
جامعه و نهادها و سازمان های دولتی و غيردولتی موظفند در حوزه های تقنينی، 
اجرايی و قضايی ياری گر نظام اسالمی باشند. با  وجود اين مخاطب اصلی رهبر 
معظم انقالب در بيانيه گام دوم انقالب اسالمی جوانان هستند. اينکه در گام دوم 
انقالب اسالمی، جوانان يعنی نسل جديد انقالب اسالمی پرچم دار عدالت خواهی 
هستند، معانی مهمی دارد. اول اينکه به معنی تشکر و قدردانی از زحمات نسل 
گذشته انقالب اسالمی است که بايد به  تدريج فضای الزم برای جوانان ايجاد کنند 
تا متناسب با شرايط و مقتضيات زمانی و تجديدنظر در روش ها و رويکردها به 
تحقق عدالت اهتمام داشته باشند. دوم اينکه جوانان عالوه بر استقرار در نهادها 
و سازمان های دولتی و غيردولتی، به عنوان نيروی محرک جامعه و با استفاده از 
ظرفيت های علمی و فرهنگی و در نتيجه تشکيل نهادهای فرهنگی و خودجوش 

در جامعه مطالبه گر اصلی عدالت خواهی در جامعه باشند. 
با وجود اين  جوانان به ياد داشته باشند که رويکردشان برای تحقق عدالت 
راســتين بايد معطوف به اين جمله کليدی رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
باشد که می فرمايند: »نارضايتی اين حقير از کارکرد عدالت در کشور به دليل 
آنکه اين ارزش واال بايد گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و 
هنوز نيست، نبايد به اين معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام 
نگرفته است«؛ يعنی تالش برای پيشرفت در آينده نبايد به معنی نفی گذشته 
تعريف شــود. ايشان ضمن بيان دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه عدالت، 
معتقد اســت جمهوری اســالمی ايران ظرفيت و پتانسيل بااليی برای ارتقای 
سطح عدالت خواهی در جامعه دارد و اين ظرفيت را بايد نيروهای جوان انقالب 
اسالمی شکوفا کنند. چهل سال تالش بی وقفه نسل اول انقالب اسالمی مسير 
را برای نســل جديد هموار کرده است و مانند عرصه های ورزشی و هنری، در 
حوزه اقتصادی، سياسی و قضايی نيز نسل جوان انقالب اسالمی می تواند عنصر 

مهم و مطلوبی برای تحقق عدالت راستين در جامعه باشد.

تبيين بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 
عدالت خواهی در چهل سال دوم انقالب اسالمی

»محمدرضا باهنر« نماينده ادوار مجلس گفت: »مشکالت اقتصادی کشور ناشی  از تحريم ها، حدود 40 درصد است که بيش از نيمی از اين مشکالت مربوط به کم کاری دولت است. 
تحريم ها مؤثر است و مشکل ايجاد می کند؛ اما تأثير آن در اقتصاد فعلی کشور کم است. مردم از نظام در کالن راضی هستند. اين نظام شاخه های مختلفی مانند سياست، فرهنگ، اقتصاد 
و... دارد.  در کشور خيلی شاخص ها رشد پيدا کرده؛ مانند بهداشت، علم، آموزش، فناوری های نو و ديگر موارد که همه اينها را نظام به واسطه کارگزارانش و دولت ها انجام داده است.«

 مشکالت از کم کاری 
دولت است افشاگری آیت اهلل یزدی

»آيت اهلل محمد يزدی«، رئيس 
جامعه مدرســين حوزه علميه قم و 
عضو شــورای نگهبان، به تازگی در 
ديدار با دادســتان های کشور،  طی 
سخنانی گفته است: »اخيراً طرحی 
که مورد تصويب مجلس قرار گرفته 
بود به شورای نگهبان آورده شد. اين 
طرح عبارت است از آنکه دولت های 
استکباری بتوانند پسماندهای انرژی 
اتمی خود را در کشــور دفن کنند. 
استکبار هميشه اين پسماندها را در 
کشورهای عقب مانده دفن می کند 
و همه می دانيم که اشــعه های اين 
نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر 
خواهد داشت.« او می افزايد: »مجلس 
تصويــب کرده بود کــه توافق نامه 
صورت گرفته، پسماندهای سوخت 
اتمی می تواند در کشــور دفن شود؛ 
اما بنده اعالم کــردم که اين مورد 
خالف شــرع، خالف قانون و خالف 
 مصلحت اســت و سايران نيز اين را 

پذيرفتند.«
تکذیب یک ائتالف 

»صبح نــو«، روزنامــه نزديک 
بــه قاليباف نوشــت: »روزنامه های 
زنجيــره ای اصالح طلب در روزهای 
گذشته با پروپاگاندا تالش کرده اند 
از کاه ديدار احمدی نژاد و قاليباف، 
کوهــی عظيم بــرای متقاعدکردن 
مخاطب خود بسازند که قاليباف در 
فکر همسرايی با سمفونی احمدی نژاد 
است. در رد اين جنس از تحليل ها، 
بايــد اذعان کــرد ائتــالف اين دو 
جريان به هيچ وجه انگاره درســت و 
نزديک به واقعيتی نيست. قاليباف 
بعد از تعطيالت نوروز، يک بار صرفاً 
برای احوال پرســی بــه منزل دکتر 
احمدی نژاد رفته اســت و مباحث 
سياسی مطرح  شده صحت ندارد و 
کذب اســت و اصوالً در اين نشست 
هيچ بحث انتخاباتی نشده، چه برسد 

به موضوعی مانند ائتالف.«
رشد منفی صنعت

رئيس  شافعی«،  »غالمحسين 
اتاق بازرگانی ايران گفت: »آنچه از 
صنعــت و روند صنعت ادعا داريم با 
آمارهای رسمی کشور همخوانی دارد. 
سهم بخش صنعت از توليد ناخالص 
ملی کاهش زيادی داشته و از حدود 
14/4 درصد به 12/2 درصد رسيده و 
اين يعنی روند توسعه مثبت نيست.« 
وی افزود: »رشــد کل اقتصادی ما 
بدون نفت منفی 4 درصد و صنعت 
به تنهايــی منفی 6/5 درصد و نرخ 
رشد تشکيل سرمايه ثابت در سال 
1397 معادل منفی 6/9 درصد است 
و ما به شدت با کاهش سرمايه گذاری 

واقعی مواجه هستيم.«
اعتراف حجاریان 

»سعيد حجاريان« در گفت وگو 
بــا روزنامه ســازندگی اظهار کرد: 
»امــروز برخی از مــردم می گويند 
شــما گفتيد به روحانی رأی بدهيد 
تا شــرايط بسامان شود؛ اما اين طور 
نشــد؛ فلذا ديگر با طناب شــما به 
چاه نمی رويم.« اگرچه اصالح طلبان 
سعی کرده اند طی چند ماه گذشته 
با اعــالم برائت از دولــت از زير بار 
مسئوليت مشکالت و معضالت کشور 
که محصول حمايت آنان از روحانی 
بود، شانه خالی کنند، اعترافات صريح 
ناکامی مدعيان  از  حجاريان حاکی 

اصالحات در اين راهبرد است. 
۶۴۶ اثر پژوهشی!

آمارهای ارائه شــده در سايت 
پايــگاه اطالعــات علمــی ايــران 
)ايرانداک( نشان می دهد عادل آذر، 
رئيس فعلی ديوان محاسبات کشور 
بــا 646 اثر، پراثرترين پژوهشــگر 
علمی کشور است. با در نظر گرفتن 
ايــن نکته که وی در ســال 1363 
وارد دانشــگاه شــده، طی اين 35 
سال ساالنه 18 اثر علمی ارائه داده 
است. حال اينکه چگونه ايشان با اين 
همه کار اجرايی توانسته ساالنه 18 
پژوهش علمی ارائه دهد، خود قابل  

تأمل است.
مدیر عامل چهار شغله!

بررسی ها نشان می دهد احمد 
درخشنده مدير عامل کنونی بانک 
شهر، در ترکيب هيئت مديره چند 
شرکت ديگر هم حضور دارد! در اين 
بررســی مشخص شــده که وی در 
ترکيب هيئت مديره شــرکت هايی 
کيــش«،  نيــک  »اميــد  چــون 
»سرمايه گذاری اعتال البرز« و »لوله 
و پروفيل سپنتا تهران« هم حضور 
دارد. درخشنده تا مدت ها سرپرستی 
بانک شــهر را بر عهده داشت که به 
تازگی به عنوان مديرعامل اين بانک 

انتخاب شده است.

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

در سالی که رونق 
تولید ملی مهم ترین 

هدف آن است، 
شهرداری تهران 
در خطوط مترو 

کاالهای خارجی 
را تبلیغ می کند، 

پاسخ شهروند 
تهرانی به تبلیغ 

نوشت افزار خارجی

دیدار سردار 
سلیمانی، فرمانده 

سپاه قدس و 
محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه؛ 

نمایش وحدت 
در برابر دشمن

در تگزاس گویا 
زمان در دوران 

برده داری متوقف 
شده است! بردن 

فردی سیاه پوست 
به شیوه دوران 

کابوی ها به مرکز 
پلیس به وسیله 

دو افسر آمریکایی 
سبب خشم مردم 

شد

برگزاری جشن 
ازدواج 22۰ زوج 
جوان بسیجی به 
میزبانی سازمان 

فرهنگی خانواده 
سپاه با حضور سردار 
علی فدوی، جانشین 

فرمانده کل سپاه 
همزمان با اعیاد 

ذی الحجه

مرگ پسر 
آمریکایی مبتال 

به دیابت به دلیل 
هزینه باالی درمان 
در آمریکا، داروی 

او ماهانه 12۰۰ دالر 
هزینه داشته  است؛ 

در حالی که این 
دارو در بسیاری 
کشورها رایگان 

است

پایش

  حســین قمی/ با توجه به 
آغاز فعاليت های انتخاباتی، جريان ها و 
چهره های سياسی، گروه ها و افراد الزم 
می بينند بازبينی اساسی ای در گفتارها 
و رفتارهای گذشته خود داشته باشند 
تا از رقابت های پيش رو و صندلی های 
مجلــس جــا نمانند. در ايــن ميان، 
اصالح طلبان بــا جديت به فکر ايجاد 
تحول در گفتمان و اعمال خود در 22 
سال گذشــته افتاده اند؛ اعمالی که با 
نقدها و نظرهای زيادی روبه رو است. 
به همين دليل تدوين يک منشور عملی 
تضمينی را ضروری می دانند. »سعيد 
حجاريان« درباره چگونگی تنظيم اين 
منشور می گويد: »در اين منشور تأکيد 
خواهد شد، وظيفه نماينده اصالح طلب 
چيســت و افراد بايد مفاد اين منشور 
را امضــا کننــد و حتــی در مجامع 
رســمی )مانند آنچه خارج از کشــور 
رخ می دهد( تعهد و وابستگی شــان را 
به اصول و مبانــی اصالح طلبی اعالم 
کنند... کســی که وظايف مطرح شده 
را نپذيرفت و حاضر نشــد پيوند خود 
را با اصالحات نشــان دهــد، نماينده 
اين جريان نخواهد بــود.« حجاريان 
بــرای حضور در انتخابــات نظريه ای 
طرح می کند که هم تحريم آن را نفی 
می کند و هم داستان سرايی های جريان 
اصالح  طلبی را رد می کند. اصالح طلبان 
که مدتی است بر اجرای اصولی از قانون 
اساسی مانند رفراندوم تأکيد می کنند، 
بــا تکيه بر قانون اساســی حضور در 
انتخابــات را ضروری می دانند و بقای 
خــود را در آن می بيننــد. حجاريان 
عامل شکست ليست اميد را نداشتن 
يک رهبر قوی و راهبرد مناسب می داند 
و خواستار باال رفتن سطح فراکسيون 
اصالح طلبان می شود. آنچه مهم است 

غفلــت از عوامل ناکامــی نمايندگان 
ليســت اميد و نااميدی طرفداران اين 
جريان از طراحی های امثال حجاريان 
در گذشته است؛ زيرا پيش از انتخابات 
مجلس دهم همين طراحان، عارف را 
به عنوان يــک رهبر قدرتمند معرفی 
می کردنــد و معلوم نيســت مجدداً 
آن رهبــر قــوی بتوانــد وزن رئيس 
فراکسيون اصالح طلبان را باال ببرد. به 
دنبال حجاريان، برخی فعاالن سياسی 
اصالح طلب در گفت وگوها و يادداشت ها 
بر وجود يک منشور جامع اصالح طلبی 
تأکيد می کنند و می گويند: »امضای 
اين منشــور و التزام به مفاد و اصول 
آن از سوی تمامی جريانات و احزاب و 
کنشگران اصالح طلب، بايد شرط الزم 
اصالح طلبی دانسته شود.« طراحی و 
تدوين يک منشور و اجبار برای امضای 
آن به معنای آن است که اصالح طلبان 

خود را در معرض انقراض و اضمحالل 
می بينند و البته خودشان به آن اعتراف 
دارند. حجاريان در گفت وگو با روزنامه 
»سازندگی« می گويد: »خاتمی و هر 
کســی ديگر بايد با وسواس بيشتری 
استراتژی شان را انتخاب کنند و آبروی 
خود را خرج هر کس و هر نوع انتخاباتی 
نکنند تا سرمايه اصالحات هدر نرود.« 
شــايد به دليل همين سخنان بود که 
رئيس دولت اصالحات ســه روز پس 
از اين گفت وگو به فکر انتقاد از دولت 
و مجلس افتاد و برای حضور مجدد و 
مشخص کردن يک راهبرد جديد خود 
را آمــاده کرد. وی در ديدار جمعی از 
خبرنگاران و اصحاب رسانه نسبت به 
کم کاری ها، خلف وعده ها و کاستی های 
دولــت و مجلس واکنش نشــان داد. 
رسانه های غربی با تيتر »انتقاد خاتمی 
از کم کاری ها و خلف وعده ها در مجلس 

دهــم و دولت روحانی« به اســتقبال 
ســخنان او رفتند. زيباکالم شعری از 
شــهريار را در صفحه توئيتر خود قرار 
می دهد کــه »آمدی جانم به قربانت، 
ولی حاال چــرا؟« و با کنايه می گويد: 
»خاتمی پس از ســال ها زبان به نقد 
دولت و مجلس گشــود و ای کاش تا 
قبل از پشــيمانی رأی دهندگان اقدام 
کرده بود.« برخی رسانه ها با خوشحالی 
گفتنــد: »ســيگنال نارضايتی مردم 
بــه رئيس دولت اصالحات رســيده« 
اســت؛ در حالی که اين ادعا از فاصله 
او و مــردم حکايت می کنــد. در اين 
ميان »حســين دهباشــی« سازنده 
فيلم تبليغاتــی رئيس جمهور در اين 
وضعيت خود را شــريک جرم می داند 
و می گويــد: »ما نمی توانيم ديگران را 
به عملی تشويق کنيم و فردای ناکامی 
تنها بگوييم ما خود نيز شاکی هستيم.« 

اين اعالم برائــت در برخی افراد تنها 
بــا زبــان و در برخی ديگــر همراه با 
عمل صورت می گيرد. »حجت االسالم 
رســول منتجب نيــا« با يــک اقدام 
عملی حزب جديد »جمهوريت ايران 
اســالمی« را تأســيس کرد تا از زير 
يــوغ برادر خوانده ها بيــرون بيايد. او 
می گويــد: »در حــال حاضر وضعيت 
ناکارآمدی مجلس برای همه آشــکار 
است.... متأســفانه بعضی از دوستان 
همچنان پافشاری کرده و می خواهند 
آن جمعيت باالدســتی، برادرخوانده 
يا بــرادر خودخوانــده اصالح طلب را 
حفــظ کنند. ايــن انحرافاتی اســت 
 کــه در جريــان اصالحــات شــکل

 گرفته است.«
حال سؤال اصلی اين است که آيا 
با اين گسستگی فکری و ناهمگونی در 
راهبردها و روش های سياست ورزی در 
جبهه اصالحات، طراحی منشوری برای 
چگونگی حضور در انتخابات می تواند 
جريان اصالح طلبی را از رکود و سقوط 
نجات دهد؟! نظريات گوناگون که يکی 
بر حضور ليستی، اما دعوتی تأکيد دارد 
و ديگــری بر حضور فردی و اختياری 
اصرار دارد، نشان می دهد اصالح طلبان 
اصل حضور در انتخابات را برای حيات 
خود الزم و ضــروری می دانند، اما از 
ترس تکرار ناکارآمدی و بن بست دوباره 
دنبال شيوه ای برای حضور افرادی مؤثر 
و پيگير به منظور رســيدن به اهداف 
اصالح طلبی و نه حل مشکالت مردم 
هستند. آنها بر روی برنامه هايی همانند 
حضور بانوان در ورزشگاه و موتورسواری 
خانم هــا و... که ذهن مردم را به خود 
مشــغول می کند، حساب باز کرده اند 
و معتقدند مردم گذشــته را فراموش 

می کنند و به آينده رأی می دهند.

انجام مناسک حج 
در شهر مکه مکرمه 
با حضور حدود 2/5 

میلیون مسلمان 
از مناطق مختلف 

جهان؛ ۸۸ هزار 
زائر ایرانی توفیق 

شرکت در مناسک 
حج امسال را 

داشتند

  ابوالحسن سلطانی زاده/  مقاومــت 
فعال و هوشمند راهبردی اساسی است که حيات 
و تداوم انقالب را تضمين می کند و بدون ترديد 
تحقق چشم انداز بيانيه گام دوم انقالب با تمسک 

به آن امکان پذير است.
راهبردی برای به کرنش درآوردن حريف 
که بهترين دفاع را حمله می داند و صبر راهبردی 
را با اقدام، عمل، تالش جهادی و انقالبی تفسير 
می کند. در نبرد اراده ها اگر دشمن دچار خطای 
محاسباتی ذهنی شود، راهبرد مقاومت فعال قادر 
خواهد بود در نخستين لحظه ها، ذهن دشمن را 
تنظيم و با واکنش های اساسی در حين عمل، 
او را از خطای خــود آگاه و متوقف کند. تفکر 
مبتنی بر نبرد عاشــورايی هرگونه عقب نشينی 
و سازش را انفعال و خســران می داند. راهبرد 
مقاومــت راهبردی کاماًل بومی و مســتقل به 
شــمار می آيد و قلب  آن ايجاد بازدارندگی در 
برابر دشــمنان و بدخواهان نظام انقالبی است. 
همچنين به اقتضای شــرايط و بر اساس تغيير 
رفتار بازيگران تغيير می کند؛ اما هرگز از آرمان ها 
و اصول و ارزش ها عدول نمی کند. مرتباً در حال 
فرصت سازی از تهديدات است، آسيب پذيری از 
حمالت موشــکی در سال های دفاع مقدس را 
امروز به قدرت موشکی، امنيت تنگه هرمز را به 

نقطه آسيب  دشمن، نبود پيمان های منطقه ای را 
به نفوذ منطقه ای و خطر داعش و تکفيری ها را به 
تقويت و توسعه جبهه مقاومت تبديل کرده است.

تغيير موازنه قوا و متضرر کردن حريف در 
صورت برداشتن هرگونه گام اشتباه از مختصات 
اين راهبرد است. در واقع مسير تغيير محاسبات 
غرب را دنبال می کند و هيچ گونه واهمه ای در 
برخورد با خطای محاسباتی يا عملياتی دشمن 
ندارد. در منطق مقاومت، عقب نشينی و انفعال 
و وادادگی راهــی ندارد و بارها پيام های اقتدار 
صادر می شــود و پمپاژ قدرت صورت می گيرد. 
قاطعانــه و هوشــمندانه و در تبعيت کامل از 
مقتدای خويــش، يعنی فرمانده معظم کل قوا 
عمل کرده و هرگز از موضع بصيرت و آگاهی و 
پايش شرايط و رصد محيطی غافلگير نمی شود، 
بلکه غافلگير می کند. همچنين منتظر يک اشاره 
رهبری است تا به عنوان جوان مؤمن، نفت کش 
خطاکار انگليسی را در تنگه هرمز توقيف کند 
و هيمنه بريتانيای کبير را بشکند. اين راهبرد 
مقتدرانه عمل می کند؛ اما نه به جهت داشتن 
شهرهای موشکی، داشتن موشک های بالستيک 
نقطــه زن و قدرت پدافند هوايی در ســرنگون 
کردن پهپاد آمريکايی 4CـRQ، نه در قدرت 
رزمی دريايی و نه در قــدرت نفوذ منطقه ای، 

بلکه به جهــت اراده معطوف به قدرت معنوی 
و تبعيت پذيری محــض از قاطعيت و صالبت 
ولی فقيــه در قدرت تصميم گيری و واکنش به 
موقع در برابر هرگونه تجاوز و مقاومت، راهبردی 
به تمام متحدان منطقــه ای و محور مقاومت، 
اراده پوالدين ايستادگی و مرعوب سازش شدن 
را تعميم می دهد و روحيه ليبرال مسلکی برای 
کسب امتياز را مردود می شمارد. با اين رويکرد 
رويدادها از کنترل آمريکا و رژيم صهيونيستی 
خارج می شــود و هر لحظه غافلگيری جديد با 
تحقيری جديد در راه است؛ مانند نبرد با رژيم 
صهيونيستی از جنگ 33 روزه تا 22 روزه تا 8 
روزه تا 48 ساعته و تا چند ساعته، يا سرنگون 
شدن پهپاد جاسوســی فوق پيشرفته گلوبال 
هاوک به وســيله سامانه سوم خرداد، يا توقيف 
نفت کش متخلف انگليســی در تنگه هرمز، يا 
تبديل شــدن قيام انتفاضه با سنگ به شليک 
هزاران موشک به سمت سرزمين های اشغالی، 
همگــی حاکی از غافلگيری های جديد اســت 
کــه اين روند همچنان ادامــه دارد. در راهبرد 
مقاومت فعال و هوشــمند، تــالش روزافزون 
برای ارتقای قدرت بازدارندگی بدون وقفه ادامه 
دارد؛ زيرا دشمن جز زبان قدرت زبان ديگری را 
نمی فهمد و حتی ديپلماسی بدون پشتوانه قدرت 

و اقتدار را بی تأثير می داند. امروز تنها کســانی 
که پهپاد جاسوسی آمريکايی را سرنگون و آنها 
را در دريا مؤاخذه می کنند و نفت کش شــان را 
مقتدرانه توقيف می کنند، پيروان راستين اين 
راهبرد هستند. باور داشتن به دشمنی دشمن 
و آمادگی برای اقدام و عمل در زمان مناســب 
و پاســخ کوبنده، همان بصيرت دينی است که 
بارها از ســوی رهبر معظم انقالب به آن توجه 
شده است. جمهوری اســالمی ايران به برکت 
همين راهبرد در طول 40 سال گذشته توانسته 
از عقبه ها و گردنه های صعب العبور، راه پيشرفت 
و اســتقالل و خداباوری را باز کند و خود را از 
قدرتــی منفعل که در زمان طاغوت گرفتار آن 
بود، به قدرت دفاعی ملی و قدرت بازدارندگی 
و امروز به دارنده قدرت ضربه متقابل برســاند. 
اين ارتقا و سطح قدرت نقطه عطفی در روابط 
بين الملل و معادالت منطقه ای تلقی می شــود 
و از جنس فرصت هايی اســت که رهبر معظم 
انقالب در ابتدای سال در حرم رضوی فرمودند 
که برخی امســال را ســال تهديدات می دانند. 
من اين را قبول ندارم من معتقدم امسال سال 
فرصت ها، گشــايش ها و امکانات است. به اميد 
توفيق روزافزون برای گفتمان ســازی و اجرای 

هرچه بيشتر اين راهبرد ان شاءاهلل.

کارآمدی راهبرد مقاومت فعال

اصالحات و چالش راهبرد واحد!



  آرش صفــار/ رابطه ايران 
و امارات متحده عربی مانند ســاير 
کشــورهای عضو شــورای همکاری 
خليج فارس، رابطه ای پر فراز و نشيب 
با افت  و خيزهای بسيار بوده است؛ از 
کمک  های اقتصادی سرشار به رژيم 
بعثی عراق در طول دوران هشت سال 
جنگ تحميلی و طرح ادعاهای ارضی 
بر جزاير ايرانــی خليج فارس تا قرار 
داشــتن در جايگاه نخستين شريک 
اقتصادی ايــران در حوزه غير نفتی. 
در تازه ترين تحول اين روابط، شاهد 
تغيير موضع امارات به ايران، به ويژه 
پس از ورود اين کشور به جنگ يمن 

تحت ائتالف سعودی بوده ايم.

چرخش سیاست امارات
 به سمت ایران

در حالی که امارات در دور تازه 
فشارها بر ايران که پس از به قدرت 
رســيدن ترامپ در کاخ سفيد و به 
ويژه پس از خــروج آمريکا از برجام 
آغاز شده بود، يکی از بازيگران اصلی 
و مؤثر محســوب می شــد و نقش 
اقتصادی  نابسامانی های  در  بسزايی 
ايران به ويژه در سال جاری داشت، 
طــی هفته های اخير شــاهد تغيير 
موضع اين کشور نسبت به ايران، هم 
در مواضع اعالمی مسئوالن اماراتی و 
هم در عرصه عملی بوده ايم. اين تغيير 
که با اعالم خروج بخشی از نيروهای 
اماراتی از يمن آغاز شــد، با ســفر 
فرمانده مرزبانی امارات به ايران ـ پس 
از شش سال وقفه ـ و ديدار با همتای 
ايرانی خود صورتی جدی و علنی به 
خود گرفته اســت. در اين ميان، دو 
بانک اماراتی نيز از آمادگی خود برای 
تســهيل روابط اقتصادی با ايران، با 
وجود تحريم های آمريکا خبر داده اند 
و انور قرقاش، وزير خارجه ضد ايرانی 
امارات در توئيتی از ترجيح امارات و 
حتی عربســتان برای تغيير رويکرد 
تقابلــی و در پيش گرفتن رويکردی 
سياسی در برابر تهران خبر داده است. 
از ســوی ديگر، برخــی منابع 
خبری اعزام دو تيم اماراتی به ايران 
را در ماه هــای اخير برای گشــودن 
باب مذاکرات با ايران تأييد کرده  اند. 
همچنين در روزهای اخير نيز خبری 
مبنی بر تشــکيل جلســه شورای 
عالی امارات، متشکل از سران هفت 

شيخ نشين مطرح شده است. به ظاهر 
در اين جلسه شيخ محمدبن راشد، 
حاکم دبی و نخســت وزير امارات، با 
تأکيد بر اين نکته که هرگونه ناامنی 
در منطقه منجر به خروج گســترده 
سرمايه و نيروی کار از امارات خواهد 
شــد، ادامه رويکرد تقابلی با ايران را 
امری خطرناک دانســته و خواهان 
تغيير اين رويکرد شــده است؛ امری 
که مورد قبول شــيخ محمدبن زايد، 
ولی عهد ابوظبی و رهبر غير رسمی 

امارات است.

علل عقب نشینی امارات
 از سیاست های ضد ایرانی

در موضوع تغيير رويکرد امارات 
به ايران، مســئله ای که مطرح است 
چرايی اين تغيير رويکرد، پس از يک 
دوره تقابــل حداکثری با ايران و در 
پيش گرفتن سياست های ضد ايرانی 
از جانب امارات است. به نظر می رسد 
داليل اين چرخش امارات را بايد در 

قالب رئوس زير بررسی کرد:
1ـ ناامیدی از تسلیم ایران

با خــروج ترامــپ از برجام و 
اعمال مجــدد تحريم های اقتصادی 
عليه جمهوری اســالمی ايران و به 
ويژه بــا تمديد نکــردن معافيت ها 
برای کشــورهای خريدار نفت ايران، 
تصــور بر اين بود کــه تهران خيلی 
زود به مذاکره مجدد در مورد پرونده 
هســته ای و سياست منطقه ای خود 
تن خواهد داد. بــا وجود اين محور 
ضد ايرانی شــاهد بود ايران با وجود 
تحمل فشــار شديد اقتصادی حاضر 
بــه مذاکره با دولت بی منطق آمريکا 

نيست و حتی توافق ميان مسئوالن 
بودن مذاکرات  ايرانی درباره بی ثمر 
در حال گســترش است. اين مسئله 
پرســش هايی جدی را در برابر »تيم 

ب« قرار داده است.
2ـ ناامیدی از ترامپ

در حالی که اعضای »تيم ب« با 
شدت و ضعف متفاوت، اما به وضوح 
خواهان اقدام نظامی آمريکا عليه ايران 
بودند، انفعال آمريکا پس از سرنگونی 
پهپاد متجاوز اين کشــور از ســوی 
نيروهای ايران و حتی تکرار آمادگی 
بــرای مذاکره بدون قيد و شــرط با 

ايران از ســوی ترامــپ، ترديدهای 
مهمی درباره تمايــل و توان آمريکا 
برای درگيری نظامی با ايران را برای 

محور ضد ايرانی به وجود آورد. 
از عواقب تشدید  3ـ ترس 

تنش در خلیج فارس
ســرنگونی پهپــاد آمريکايی و 
توقيف نفت کش انگليسی نشان داد 
ايــران اراده دفاع از منافع خود را در 

هر شرايطی دارد که دود اين قدرت 
بازدارندگی و قاطعيت ايران در دفاع 
از خود می تواند چشــم اماراتی ها را 
کور کند؛ همچنان که محمدبن راشد 
آل مکتــوم به حاضران در نشســت 
اماراتی در  سری اخير شاهزاده های 
30 خرداد گفته اســت: »امارات در 
صورت اصابت يک فروند موشــک از 
ايران بر اراضی خود، از سرمايه گذاران 
خالــی خواهد شــد و هرگز نخواهد 
توانســت کارگران آسيايی را حفظ 
کند«. همچنين حوادث بندر فجيره 
و نفت کش  ها در دريای عمان، نشان 
داد هر نوع بی ثباتی در منطقه بيش 
از هر کشور ديگر، بر امارات به عنوان 
مرکز تجارت منطقه اثر خواهد داشت. 
به عالوه وابستگی امارات به سرمايه 
و نيروی کار خارجی، صادرات نفت 
و واردات محصوالت مصرفی از يک 
ســو و ميزبانی اين کشــور از پايگاه 
نظامی آمريکا از ســوی ديگر سبب 
شده است تا اين کشور خود را بازنده 
اصلی افزايش تنش در منطقه ببيند. 

4ـ ترس از مقاومت یمن
ائتــالف  بی حاصــل  جنــگ 
عربستان ـ امارات عليه يمن عالوه بر 
هزينه های گزاف اقتصادی، امارات را 
در وضعيت خطرناکی قرار داده است. 
اگرچه امارات نســبت به عربســتان 
موفقيت هايی در مناطق جنوبی يمن 
کسب کرده اســت؛ اما افزايش توان 
نظامی مقاومت يمن در حوزه پهپادی 
و موشــکی، ســبب نگرانی مقامات 
اماراتی شده است. در آخرين و شايد 
مهم ترين مورد، يمنی ها توانستند بندر 
دمام در ساحل خليج فارس را هدف 

قرار دهند. اين مسئله موجب نگرانی 
امارات از تبعات سياســی، امنيتی و 
اقتصــادی و حمالت مشــابه به اين 
کشــور شده اســت. امارات تضمين 
امنيت خود در برابر توان رو به رشد 
مقاومت يمن را از يک ســو در خارج 
کردن نيروهای خود از اين کشور و از 
سوی ديگر در نزديکی به ايران يافته 
اســت. از اين منظــر، تمايل تهران 
به ترميم روابط خود با کشــورهای 
همسايه ســبب خواهد شد تهران از 
نفوذ خود بر انصاراهلل، برای جلوگيری 
از حمله احتمالی به امارات بهره جويد.

5ـ زیان اقتصادی
تحريم هــای آمريکا عليه ايران 
بيشترين آسيب را به امارات به عنوان 
بزرگ ترين شريک تجاری جمهوری 
اســالمی ايران در حوزه غير نفتی و 
دومين صادرکننده بزرگ کاال به ايران 
زده است. عالوه بر محروم شدن دبی 
از سود سرشار ناشی از صادرات مجدد 
به ايــران، خروج فعــاالن اقتصادی 
ايران از امارت و ســرمايه گذاری در 
قطر، عمان و ترکيه ســبب تضعيف 
موقعيت اقتصادی اين شيخ نشين در 
برابــر رقبای بالقوه و بالفعل خود در 
حوزه تجاری شده است؛ امری که به 
نوبه خود به افزايش اختالفات ميان 
دو شيخ نشين قدرتمند امارات ـ دبی 

و ابوظبی ـ انجاميده است.

جمع بندی
هفته های گذشــته  در  امارات 
نشــانه های مثبتی را از برنامه ريزی 
برای افزايــش تعامل با ايران نمايان 
کرده اســت. کوتاه آمدن از شــرط 
عضويت ايــران در FATF و برقرار 
شدن شرايط برای همکاری های شفاف 
اقتصادی بخشــی از اين نشانه های 
مثبت اســت. در کنــار آن می توان 
برای بهبــود رابطه بــا صرافی های 
دبی نيز در آينده اميدهايی داشــت. 
در مجموع به نظر می رســد شرايط 
منطقه به گونه ای است که تحول در 
بلوک بندی ها دور از انتظار نيست؛ زيرا 
پايگاه خبری اسرائيلی دبکا، به تازگی 
در مطلبی از تمايل جدی عربستان 
برای تغيير رويکرد نســبت به ايران 
نيز خبر داده است؛ امری که مواضع 
مسئوالن ايرانی به طور ضمنی آن را 

تأييد می کند.

   حســن مرادخانی/ سياست 
داخلــی ترکيــه در ماه هــای اخير دچار 
تغيير و تحوالتی شــده است که با توجه 
به مباحث سياســت خارجی اين کشور 
می تواند قابل تأمل باشــد. حزب عدالت 
و توســعه اردوغان، پس از حدود دو دهه 
سياستگذاری در ترکيه، از سوی ياران هم 
حزبی قديمی اش به چالش کشيده شده 
است؛ در حالی که حزب مخالف اردوغان 
يعنی حزب جمهوری خواه خلق نيز پس 
از چندين ســال، برای نخســتين بار در 

انتخابات شــهرداری 2019 ترکيه توانست در استان های مهمی مانند آنکارا و استانبول بر حزب 
حاکم پيروز شود. 

اختالف در حزب حاکم موجب شــکل گيری نظم جديدی در سياســت داخلی ترکيه شده 
اســت. مهم ترين شاخه های انشقاق حزبی ترکيه به »احمد داوداوغلو«، نخست وزير سابق و »علی 
باباجان«، وزير اقتصاد سابق حزب حاکم بازمی گردد. احمد داوداوغلو با کتاب عمق استراتژيک، به 
عنوان معمار سياست خارجی ترکيه پس از سال 2000 و وزير خارجه سابق ترکيه از سال 2009 
تا 2014 و پس از آن نيز در ســمت نخســت وزير ترکيه تا سال 2016 برای مردم ترکيه شناخته 
شده است. وی در فضای سياسی ترکيه بيشتر به صورت چهره ای علمی و دانشگاهی مطرح است.
 وی در راستای تأسيس حزب جديدش، در مصاحبه ای که به تازگی با خبرگزاری های ترکيه 
انجام داده اســت، ضمن اشــاره به اينکه در گذشته به رغم ميل باطنی مجبور به استعفا از سمت 
نخست وزيری ترکيه شده است، اظهار داشت: »رئيس جمهور ترکيه )اردوغان( از من خواست که تنها 
در ظاهر نخست وزير بوده و در هيچ موضوعی دخالت نکنم که اين مسئله من را وادار به استعفا کرد.«

علی باباجان چهره شــناخته شــده تری از داوداوغلو در جامعه ترکيه دارد. باباجان که پيشتر 
به عنوان معاون نخست وزير سابق ترکيه خدمت کرده، از جمله پايه گذاران حزب عدالت و توسعه 

به شمار می رود و تاکنون نيز سابقه خدمت به عنوان وزير اقتصاد و وزيرخارجه را داشته است.
 وی در نامه استعفايش از حزب حاکم نوشته است: »ترکيه امروز نياز به تالش های جديدی 
برای آينده دارد و من و بســياری از دوســتانم برای چنين تالشی يک مسئوليت بزرگ و تاريخی 
احســاس می کنيم.« علی باباجان در راستای عمل کردن به تصميماتش، با جديت تمام به دنبال 
تأسيس حزب جديد است که اين مسئله اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به شدت نگران کرده 
اســت. با تأســيس حزب جديد از سوی علی باباجان انتظار می رود حدود 40 نفر از اعضای حزب 
حاکم، از اين حزب اســتعفا دهند و به حزب علی باباجان ملحق شوند که در اين صورت اکثريت 

حزب حاکم در پارلمان تضعيف می شود. 
به طور کلی انشــقاق حزبی شکل گرفته درون حزب حاکم، از نوعی بی ثباتی سياسی آينده 
ترکيه خبر می دهد که ميدان عمل حزب مخالف يعنی حزب جمهوری خواه خلق را گسترش داده 

و زمينه را برای تغيير فضای سياست داخلی ترکيه آماده می کند.
 با بررســی فضای جامعه شــناختی ترکيه، اقبال عمومی به علی باباجان که حمايت عبداهلل 
گل رئيس جمهور سابق ترکيه را نيز دارد، نسبت به داوداوغلو به عنوان چهره ای آکادميک بيشتر 
است. در اين راستا، تالش های اردوغان برای منصرف کردن علی باباجان از تأسيس حزب جديد به 
نتيجه ای نرسيده است. احتمال می رود تقابل اردوغان با ياران قديمی اش، نقش حزب جمهوری خواه  

خلق را  در افق سياسی آينده ترکيه برجسته ترکند.

پنجره

انشقاق در حزب حاکم ترکيه خروج آمریکا از INF و آغاز مسابقه تسليحاتی
   محمدرضا مــرادی/ آمريکا 
11 مرداد ماه 1398 به صورت رسمی از 
پيمان منع موشک های هسته ای ميان برد 
با روسيه خارج شد. روسيه نيز در واکنش 
به اين اقدام از پيمان مزبور خارج شــد. 
ايــن موضوع نگرانی هايــی را در محافل 
سياسی و رسانه ای دنيا پيرامون آغاز جنگ 
تســليحاتی به وجود آورده است. دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريکا پيشتر اعالم 
کرده بود زمانش که برسد آمريکا زرادخانه 
هسته ای خود را افزايش خواهد داد و اين 

يک پيام برای روســيه و چين است. واشنگتن درصدد است بدين ترتيب پيمان تسليحاتی جديدی 
بر اســاس خواسته ها و منافع خود شــکل دهد. در اين راستا دونالد ترامپ خواهان پيمانی شده که 
شامل رقبای بين المللی آمريکا مانند چين شود؛ بدين ترتيب با توجه به لغو پيمان منع موشک های 
هســته ای ميان برد و امتناع ديگر کشورهای بزرگ دارای توانمندی موشکی برای عضويت در پيمان 
موشــکی جديد، چشم انداز توسعه موشک های هسته ای کوتاه برد و ميان برد اکنون بيش از هر زمان 
ديگر مشــاهده می شــود. آمريکا در دوره ترامپ بر اساس دکترين هسته ای جديد خود، بر توسعه و 
استقرار موشک های جديد و نيز ساخت سالح های هسته ای کم توان تمرکز کرده است. در اين ميان 
واشــنگتن به شدت از پيشرفت های ســريع پکن در حوزه صنايع موشکی نگران بوده است؛ اما اين 
حساسيت آمريکا تنها در مورد چين نيست، بلکه همين ديدگاه در مورد هند، ايران و ديگر کشورها 

که از نگاه واشنگتن تهديدی بالقوه برای آمريکا محسوب می شوند نيز وجود دارد.
گفتنی است اين اقدام ترامپ دو پيامد مهم دارد. در درجه اول نگرانی اروپايی ها را بيشتر می کند؛ 
زيرا يک  طرف اين پيمان، روســيه ای قرار داشــت که در همسايگی کشورهای اروپای غربی و عضو 
ناتوست. تعهد نداشتن مسکو به توليد موشک هايی با برد مشخص نيز بزرگ ترين تهديد برای متحدان 

و مؤتلفان اروپايی آمريکا محسوب می شود. 
عالوه بر اين، امنيت جهانی بار ديگر تحت الشعاع اقدامات خارج از چارچوب آمريکا قرار می گيرد. 
پيمان منع موشک های هسته ای ميان برد يا »آی ان اف« در سال 1987 ميان »ميخائيل گورباچف«، 
آخرين رئيس اتحاد جماهير شــوروی و »رونالد ريــگان« رئيس جمهور وقت آمريکا با هدف کنترل 
تســليحاتی در واشنگتن به امضا رســيد. مطابق اين پيمان منع، هر دو کشور آمريکا و شوروی بايد 
زرادخانه های خود را از موشــک های بالستيکی با برد 500 تا 5500 کيلومتر خالی می کردند. پيمان 
منع گسترش موشک های ميان    برد هسته ای يکی از ارکان پايان بخشی به مسابقه تسليحاتی رعب آور 
دنيا بود و به موجب آن تا سال 1991، حدود 2600 موشک هسته ای ميان  برد که تهديد بالقوه امنيت 
و صلح جهانی بود، منهدم شد؛ اما خروج يک جانبه آمريکا از اين پيمان می تواند معاهده »استارت 3« 
را هم که موعد تمديد آن سال 2021 است از اعتبار ساقط کند. استارت 3 معاهده ای ميان آمريکا و 
روسيه است که در 19 فروردين ماه 1389 در پراگ، پايتخت جمهوری چک ميان واشنگتن و مسکو 
منعقد شد که بر اساس آن طرفين متعهد به کاهش تسليحات هسته ای خود شدند. اقدام اخير آمريکا 
زمانی بســيار خطرناک جلوه می کند که اين مسئله را در نظر داشته باشيم که ترامپ مارس 2016 
)فروردين 95( در جريان تبليغات انتخاباتی اش، در ايالت ويسکانســن آمريکا گفته بود »شايد روزی 
ما مجبور شويم از سالح های هسته ای استفاده کنيم.« ترامپ به تازگی به طور تلويحی افغانستان را 
تهديد به استفاده از بمب اتمی کرده است. پيش از اين نيز آمريکا با تشکيل نيروی فضايی به عنوان 

يکی از شاخه های نيروی مسلح آمريکا روند مسابقه تسليحاتی را وارد فاز جديدی کرده بود. 

فراسو
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  محمدرضا فرهادی/ آمريکا 
و گــروه طالبان پس از هشــت دور 
مذاکرات فشــرده و طوالنی مدت در 
کشــور ثالث به توافقی رسمی دست 
يافتند. براساس بيانيه دفتر طالبان، 
اياالت متحده و طالبان اختالفات در 
مذاکرات صلح درباره خروج نيروهای 
آمريکايی از افغانســتان و همچنين 
تضمين شورشيان برای قطع روابط با 
ديگر گروه های افراطی را حل کرده اند. 
به طور کلی، طالبان با آمريکا بر روی 
چنــد موضوع خــاص اختالف نظر 
داشــتند:  الف ـ تعيين جدول زمانی 
خروج نظاميان آمريکايی از افغانستان؛  
ب ـ تضمين طالبان بــرای مبارزه با 
تروريســم؛ ج  ـ برقراری آتش بس در 
افغانستان؛ د ـ آغاز مذاکرات مستقيم 

گروه طالبان با دولت افغانستان.
جنــگ  ابتــدای  در  آمريــکا 
افغانستان پيش بينی کرده بود که در 
جنگ پيروز خواهد شد، اما با گذشت 
چند سال و در همان سال های آغازين 
و با تجديد قوای طالبان در اين مدت 
و هزينه های هنگفت نظامی و انسانی 
)کشــته شــدن حدود 2400 سرباز 
آمريکايــی و هزينــه 1/07 تريليون 
دالری اياالت متحده در اين جنگ( 
وارد مذاکرات سياسی با طالبان شد. 
درکنــار اين موارد تغييــر دولت در 
آمريکا و شعار خروج از اين کشور از 
ســوی ترامپ نيز مزيد بر علت شد. 
ترامپ ابتدا سناريوی خروج نيروهای 
آمريکايی از ســوريه را مطرح کرد و 
اکنون بر طبل خروج از افغانســتان 

می کوبد.
در ســوی ديگر ماجــرا گروه 
طالبان قــرار دارد که در طول مدت 
18 ساله وارد درگيری فرسايشی در 
داخل افغانستان شده است. طالبان بر 
اين امر تأکيد کرد که برای پيشــبرد 
راهبردهــای خــود از طريق نظامی 
توان رســيدن به آنهــا را ندارد و در 
اين مسير بايد تغيير راهبرد دهد. به 
همين منظور رويکرد اين گروه از سال 
2009 و با تأسيس دفتر سياسی آن 
در قطر بر موضوع سياسی و رسيدن 
به توافقی فراگير در قبال امتيازهای 
داده شده برسد. در نتيجه و با توجه 
بــه تجربه های گذشــته بنابر داليل 
زير نمی تــوان به آينــده اين توافق 

خوش بين بود:
1ـ هنوز زمــان و نحوه خروج 
نيروهای آمريکايی از افغانستان نهايی 
نشده و همين عاملی در جهت تضعيف 

خواست اصلی طالبان است.
2ـ شرط رسيدن به يک توافق از 
منظر نظامی در مرحله اول، برقراری 
آتش بس است و اين امر در مذاکرات 

طرفين مغفول مانده است.
3ـ اين توافق بــه منزله پايان 
جنــگ و درگيری نظامی نيســت. 
افغانســتان،  معضــل  مهم تريــن 
اختالفات سياســی داخلــی و نبود 
اجماع ملی اســت. درست است که 
شبه نظامی  گروه  بزرگ ترين  طالبان 
در افغانستان است؛ اما ديگر گروه ها 
)نظامی و سياسی(  موضع واحدی در 
زمينه قضايای مختلف، همچون توافق 

با آمريکا ندارند.
4ـ آمريکا اکنون سياست بازی 
با حاصل جمع صفر را در برابر طالبان 
پياده می کند؛ يعنی از همه ابزارهای 
خود برای رسيدن به منافعش استفاده 
می کند. يکی از اين ابزارها استفاده از 

داعش در برابر طالبان است.
5ـ طالبــان قائل بــه مذاکرات 
صلح با دولت افغانســتان نيســت و 
گفت وگوهــای فعلــی را هم ســو با 
مذاکرات قطر می داند. همين عاملی 
در جهــت تعميم موضوعات صلح به 

طرفين درگير در جنگ است.
در مجموع بايد گفــت، مذاکره 
آمريکا با طالبان نشــان از شکســت 
سياست های منطقه ای آمريکاست که 
آمريکا برای جبران شکســت خود به 
توافق با طالبان روی آورد و اين توافق 
بيــش از آنکه برای طالبــان و دولت 
افغانســتان سود داشــته باشد، برای 
واشنگتن سودآور است؛ زيرا از يک  سو 
و با گذشــت 18 سال توانسته است با 
طالبان به صلح برســد و از سوی ديگر 
واشنگتن از طريق گفت وگوهای سياسی 
بهتر می تواند به امتيازهای مدنظر خود 
دســت يابد. بنابراين در يک سناريوی 
کلــی آمريکا به دنبال چند هدف کلی 
از توافــق کنونی اســت: الف ـ نمايش 
تبليغاتی برای ترامپ در انتخابات آينده؛ 
ب ـ گرفتن ابتکار عمل از ديگر بازيگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای همچون ايران 
و روسيه در جهت حل و فصل موضوع 
افغانستان؛ ج ـ در امان ماندن از حمالت 

طالبان در داخل افغانستان.

صلحی با چاشنی شکست
»نصر الشمری« سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی نجباء گفت: »آمريکا بزرگ ترين سفارتخانه دنيا را در بغداد احداث کرده است. اين سفارتخانه در 
همه امور کشــور ما دخالت می کند و حتی به ســراغ نيروهای مقاومت رفته تا با پيشــنهادهای اغوا کننده آنان را جذب کند که موفق نشده اند. بهتر است 

سفارت آمريکا در بغداد، تعطيل و همچون النه جاسوسی در تهران به موزه تبديل شود.«

 النه جاسوسی آمریکا
در پایتخت عراق

روزنه

ریشه یابی نزاع سعودی با ایران
   فرزان شهیدی/ مناسبات جمهوری اسالمی ايران و عربستان سعودی به 
منزله دو کشور بزرگ و دو قدرت منطقه ای، طی سال های اخير توام با اختالف و تنش 
زيادی بوده است. ريشه ها و داليل اين تنش را می توان در محورهای زير واکاوی کرد:
1ـ رقابت ايدئولوژيک: عربســتان ســعودی با توجه بــه ظرفيت های دينی و 
تاريخی همچون مکه و مدينه، مدعی رهبری جهان اسالم است. اين در حالی است 
که جمهوری اســالمی ايران پرچمدار مقاومت در منطقه است. جمهوری اسالمی 
با شــعار وحدت و تقريب، خواهان صلح و همزيســتی منطقه ای بوده است؛ اما در 
مقابل، سعودی ها با تکيه بر آموزه های تکفيری وهابيت، همواره بر آتش اختالفات 

مذهبی دامن زده اند.
2ـ گفتمان مقاومت و سازش: جمهوری اسالمی ايران پس از پيروزی انقالب 
اســالمی، پيشگام مقاومت عليه استکبار و صهيونيسم در منطقه شد؛ در حالی که 
عربســتان در مسير سازش گام نهاده و نه تنها با آمريکا اتحاد راهبردی دارد، بلکه 

درصدد عادی سازی روابط با رژيم غاصب صهيونيستی است.
3ـ حوزه های نفوذ: عربستان سعی دارد مناطق نفوذ سنتی خود را حفظ کند 
و آن را توســعه دهد؛ از اين رو افزون بر کشورهای حوزه خليج فارس، مانند بحرين 
و يمن، به عراق، سوريه و شمال آفريقا هم چشم دوخته است. اما عراق و سوريه نه 
تنها در محور مقاومت باقی ماندند، بلکه شيعيان بحرين عليه نظام آل خليفه به عنوان 
متحد سعودی، به انتفاضه دست زده و در يمن نيز انصاراهلل به مثابه نماد قدرتمندی 

از مقاومت، عليه توسعه طلبی های سعودی قد برافراشته است.
4ـ مســئله فلســطين: عربســتان که زمانی مدعی آرمان فلسطين و دفاع از 
حقوق فلسطينی ها بود، اکنون مشــغول پيگيری و کارچاق کنی طرح های سازش 
آمريکا، همچون »معامله قرن« است که هدف آن محو مقاومت فلسطين و تثبيت 
رژيم اشغالگر قدس است؛ اما جمهوری اسالمی ايران همچنان مدافع اصلی و واقعی 

فلسطينی ها بوده و معتقد است رژيم صهيونيستی مشروعيت ندارد.
5ـ حوزه انرژی: دو کشــور منابع عظيم نفتی دارند؛ از اين رو افزون بر عرصه 
ايدئولوژی و سياسی، در حوزه انرژی و اقتصاد رقابت سختی با يکديگر دارند. تحريم 
نفتی ايران از ســوی دولت آمريکا که با پشــتيبانی سعودی ها انجام شد، بخشی از 

جنگ اقتصادی ميان محور مقاومت و سازش محسوب می شود.
با توجه به موارد فوق معلوم می شود اختالف و شکاف ميان ايران و عربستان 
ســعودی بنيادين و عميق است؛ از اين رو دورنمای روشنی از رفع تنش و مصالحه 
بين دو طرف به چشــم نمی خورد. البته معنای اين ســخن آن نيست که دو طرف 
لزوماً وارد درگيری سخت خواهند شد؛ بلکه وضعيتی از جنگ سرد را شاهد هستيم 
که در مقاطع مختلف دچار فراز و فرود می شــود. برای نمونه، در مواردی، همچون 
فريضه حج، درهای ديپلماســی بين دو طرف به طور موقت گشــوده شده و پس از 

مدتی بسته می شود.
با قدرت يابی »محمدبن سلمان« در عربستان که نسبت به ايران و محور مقاومت 
نگاهی تند دارد، به طور طبيعی تنش های دو طرف تشــديد شده است. از طرفی، 
دولــت ترامپ نه تنها زمينه همگرايی ميان تهران و رياض را فراهم نمی کند، بلکه 
با ادامه پروژه »ايران هراســی«، خاندان آل سعود را بيش از گذشته عليه جمهوری 

اسالمی تحريک می کند.
از اين منظر، ناکامی واشنگتن در اعمال فشار عليه ايران به دليل تمسک نظام 
به گزينه مقاومت، خواه و ناخواه شکست سعودی را در رقابت خصمانه با جمهوری 
اســالمی در پی خواهد داشت. اين در حالی است که عربستان به همراه متحدانش 
در پرونده هايی، مانند جنگ يمن، متحمل ناکامی و هزينه های سنگينی شده و در 
نهايــت چاره ای جز اعتراف به اقتدار جمهوری اســالمی و جبهه مقاومت ندارد. از 
پيامدهای اين اعتراف، گام نهادن در مسير مصالحه و تنش زدايی، هر چند به شکل 

محدود و جزئی است.

یادداشت 

 اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی: صحبت درباره پل زمينی منتسب 
به ايران تا کمتر از ســه ســال پيش »غير رايج« بود. تا پيش از پاييز سال 2016 
نيز غيرممکن به نظر می رســيد که ايران بتواند بر کريدوری از تهران تا مديترانه 
مســلط شود. با وجود اين، سال 2017 و با توجه به تحوالت ميدانی در سوريه و 
عراق، ارزيابی های کارشناسان در اين باره متحول شد و اوايل سال 2018 تقريباً 
اتفــاق نظر درباره معنای »پل زمينی« به وجود آمده بود. آغاز جنگ در ســوريه 
جرقه بحث درباره پل زمينی را در واشــنگتن زده است؛ البته اين مفهوم در ابتدا 
مسيرهای کوتاه تری از فرودگاه های سوريه تا مناطق تحت کنترل حزب اهلل در لبنان 
را در بر می گرفت. گســترش نفوذ ايران در عراق موجب شد تعريف پل زمينی به 

»کريدوری از تهران تا مديترانه« تعميم پيدا کند. 
میدل ایســت آی: بر اســاس سند فاش شده انديشــکده اماراتی »مرکز 
سياست امارات«، عربستان سعودی و ولی عهد اين کشور در حال عملياتی کردن 
يک »برنامه راهبردی« برای قطع تدريجی رابطه با ترکيه و تخريب وجهه »رجب 
طيب اردوغان« هستند. در اين سند از طرح راهبردی عربستان سعودی عليه دولت 
ترکيه پرده برداری شــده است. رياض نيز اجرای »طرح راهبردی« برای مقابله با 
دولت ترکيه را در حالی آغاز کرده که محمدبن سلمان به اين نتيجه رسيده است 
بيش از اندازه در قضيه قتل »جمال خاشقچی«، روزنامه نگار منتقد عربستانی در 

کنسولگری عربستان در استانبول، در مقابل اردوغان »صبر پيشه کرده است«.
ایندیپندنت: کشورهای اروپايی عالقه ای به همراهی با تصميم های ترامپ 
در قبال ايران و تبديل شــدن به ســپر دفاعی واشنگتن در جنگی تمام عيار در 
خليج فارس ندارند. بيشــتر شرکت های بزرگ نفتی بريتانيا، در پی تنش ميان دو 
کشور و به  منظور ميسر کردن زمينه های عبور امن کشتی های خود از تنگه هرمز، 
محل ثبت آنها را تغيير دادند. بی اعتمای اين شرکت ها به دولت بريتانيا که منافع 
آمريکا را بر منافع ملی کشورشان ترجيح داده، سبب شده است اين کشتی ها ديگر 

تمايلی به عبور از مسير تنگه هرمز نداشته باشند.
رأی الیوم: به نظر می رسد برای ترامپ که عادت به مطيع بودن دولت های 
عربی و اطاعت رهبران آنها از دستورات و خواسته هايش بدون هيچ گونه ترديدی 
دارد، مشتبه شده بود که رهبران ايران اگر فرصتی برای ديدار از کاخ سفيد بيابند 
از شادی بال در می آورند و می روند و در کنار شومينه مشهور آنجا عکس می گيرند! 

اين اولين بار نيست که حماقت و جهالت ترامپ به تمام دنيا ثابت می شود.
الجزیره: ديدار وزير حج عربستان و رئيس سازمان حج ايران پالس های مثبتی 
دارد. عربستان به اين يقين رسيده که نمی تواند در بحران هايش به آمريکا اتکا کند؛ 
چون آمريکا تنها به دنبال باج گيری از عربستان است. دولت های خليج فارس تالش 
می کنند برای کاهش تنش ها در منطقه اقدامی کنند. از سوی ديگر ديپلماسی ايران 

به دليل تغيير در مواضع عربستان و امارات موفقيت هايی به دست آورده است.
 دبکا: امارات و عربستان تماس های مخفيانه خود با ايران را افزايش داده اند 
و ولی عهد ســعودی به طور جدی در حال بررسی گفت وگو با تهران است. امارات 
و عربستان به اين نتيجه رسيده اند که اهداف دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا 

درباره ايران با اهداف رياض و ابوظبی تطابق ندارد.
ایران اینترنشنال: در دوره ترامپ، به استناد » امنيت ملی« مادر بزرگ های 
ايرانی را از ديدن خانواده شــان در آمريکا محروم می کنند؛ اما مرد جوانی که به 
دليل تهديد به » تجاوز، کشتن و پوست کندن« همکالسی هايش از مدرسه اخراج 
شده، می تواند به طور قانونی کشنده ترين سالح ها را بخرد. شما چه فکر می کنيد؟
االخبار لبنان: بحران ليبی در حالی وارد پنجمين ماه خود شده است که به 
نظر می رسد درگيری های داخلی ميان گروه های گوناگون به جنگی فرسايشی تبديل 
شده و هيچ يک از گروه ها نمی توانند سرنوشت جنگ را به نفع خود يکسره کنند. 

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان

و  بنــدر فجیره  حــوادث 
عمان  دریای  در  نفت کش  هــا 
نشــان داد هر نوع بی ثباتی در 
منطقه بیش از هر کشور دیگر، 
بر امارات به عنوان مرکز تجارت 
منطقه اثر خواهد داشت، امارات 
برابر  را در  امنیت خود  تضمین 
توان رو به رشد مقاومت یمن از 
یک سو در خارج کردن نیروهای 
خود از این کشور و از سوی دیگر 

در نزدیکی به ایران یافته است

چرا امارات در حال نزدیک شدن به ایران است؟
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کلید واژه

»اثرات جانبی« وقتی مطرح 
می شــود که يــک بنــگاه يا فرد 
فعاليتــی را انجام دهد که به  طور 
مســتقيم بر ديگران )بنگاه يا فرد 
ديگر( اثر )مثبت يا منفی( بگذارد؛ 
ولی بــه ازای آن پولی پرداخت يا 
دريافت نکند. به اين معنا که فرد 
يا بنگاه ايجادکننــده اثر جانبی، 
هزينه هــا يا منافع ناشــی از اين 
عمل را در محاســبات خود وارد 
نمی کنــد. تعريف باال بــا وجود 
ســاده بودن، نکته مهمی دارد که 
می تواند منشــأ بعضی از ابهام ها 
به   می گوييم  هنگامی که  بشــود. 
طور مستقيم، منظور کنار گذاشتن 
هر گونه اثری اســت که به وسيله 

قيمت ها انتقال می يابد.
نظــر  از  جانبــی  اثــرات 
تأثيرگذاری بــر امور اقتصادی به 
دو دســته مثبت يا منفی تقسيم 
می شــود. اثر جانبی مثبت زمانی 
اتفاق می افتد که فعاليت بنگاه يا 
فرد توليدکننده اثر جانبی ســبب 
افزايش مطلوبيت واحدی شود که 
از آن تأثيــر می پذيرد. برای نمونه 
وقتــی فردی خالقيتــی به خرج 
می دهــد و فکر يــا کاالی بديعی 
عرضه می کند که تحولی در جامعه 
ايجاد می کند، شايد بابت آن مبلغی 
هم دريافت کند؛ اما اثرات مثبت 
آن به مراتب بيشــتر از قيمت آن 
اســت و به کل جامعه می رســد. 
برای نمونه، ابداع فکر الگوريتم که 
سبب ايجاد رايانه شد، شايد برای 
مبدع آن درآمد چندانی هم ايجاد 
نکرده باشد؛ ولی منافع مثبت آن 
 نصيب کل جامعه بشــری شــده 

 است. 
اثر جانبی منفی زمانی اتفاق 
می افتد که فعاليــت بنگاه يا فرد 
توليدکننده اثر جانبی سبب کاهش 
از  مطلوبيــت واحدی شــود که 
آن تأثيــر می پذيــرد. برای نمونه 
کارخانــه ای را در نظر بگيريد که 
اين کارخانه  فوالد توليد می کند. 
دود کوره هــای خــود را بــه هوا 
می فرستد که اثر منفی بر محيط 
اطــراف و از جمله بر فعاليت های 
کشــاورزی و نيز ســالمت افراد 
پيرامــون کارخانــه دارد؛ اما اين 
کارخانه بــه ازای اين فعاليت که 
ســايرين را متأثر می کند، مبلغی 
پرداخت نمی کند؛ از اين رو کاالی 
خود را ارزان تر از حالتی که مجبور 
به پرداخت هزينه تحميل شده بر 
ســايرين  بود، عرضه می کند. اگر 
کارخانه مجبور می شد هزينه های 
توليد آلودگــی را بپردازد، به طور 
مســلم برای کاهش هزينه هايش 
توليد  آلودگــی  کمتــری  مقدار 

می کرد.
در يک تقسيم بندی ديگر که 
بر اساس تعداد واحدهای اقتصادی 
درگير انجام می شود، اثرات جانبی 
را بــه دو دســته »دوجانبــه« و 

»چندجانبه« تقسيم می کنند.
اثــر جانبــی دوجانبه زمانی 
اتفاق می افتــد که تنها يک واحد 
)فرد يا بنــگاه( آن را توليد و تنها 
يک واحــد از آن تأثير می پذيرد، 
ولــی در دســته دوم چند واحد 
توليدکننده اثر جانبی بوده و چند 
واحد نيــز از آن تأثير می پذيرند 
که اين دســته خود به دو دسته 
 تمام شــدنی و تمام نشدنی تقسيم

 می شوند.
اثرات جانبــی احتماالً مورد 
توجه ترين دليل برای دخالت های 
دولت از سوی اقتصاددان ها هستند. 
از اين مسئله به تناوب برای توجيه 
مالکيــت دولت بــر صنايع دارای 
اثرات جانبــی مثبت و ممانعت از 
توليد کاالهای دارای اثرات جانبی 

منفی استفاده می شود.
در نهايت، »آدام اســميت« 
اقتصاددان معروف خاطرنشان کرده 
اســت، خودمداری و خودپنداری 
معموالً ســبب می شود بازارها هر 
چه را که مردم می خواهند توليد 
کنند و برای آنکه فردی به ثروت 
دســت پيدا کند، بايد آنچه را که 
عموم مــردم راغب و عالقه مند به 
خريد آن هستند، به فروش برساند. 
اثرات جانبی فوايد اجتماعی ناشی 
از خودخواهی فردی را تحليل و آن 

را به حداقل می رسانند.

   امین علمی/ »کاپيتاليســم« يک نظام اقتصادی است که پايه های آن 
در دســت مالکان خصوصی قرار دارد و از آن برای ايجاد بهره مندی اقتصادی در 
بازارهای رقابتی استفاده می شود. در اين نظام سرمايه های اقتصادی شامل زمين، 
کارخانه، نيروی  انسانی و... می شود و در مقابل کمونيسم، لنينيسم و استالينيسم 
قرار دارد. »کاپيتاليســم« با انقالب صنعتی در اروپای غربی و آمريکا ايجاد شــد، 

سپس به ديگر کشورها نفوذ کرد.
»آدام اسميت« نظريه پرداز اسکاتلندی که به »پدر علم اقتصاد نوين« معروف 
است، از کاپيتاليسم دفاع می کند و بر بازار آزاد، توليد، قيمت گذاری و تخصيص منابع 
تأکيد دارد. افزون بر وی، ديگر سياست مداران و نظريه پردازان هم بر سرمايه داری و 

رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم تأکيد دارند.
بايد دانست، روند افول کاپيتاليسم در جهان رو به افزايش است و ادعای آنها 
مبتنی بر ايجاد رفاه اجتماعی از ابتدا غلط بوده است؛ به همين دليل شاهد بحران 
در نظام کاپيتاليســتی هستيم و تب ضدکاپيتاليستی در اروپا، از جمله کشورهای 
پرتغال، يونان، اســپانيا و... همه را در بر گرفته اســت. بسياری از معترضان کنونی 
کاپيتاليسم همچون ايتاليا و اسپانيا، جوانان شان، کارگران شان و شاغالن شان افرادی 

با دستمزدهای کم در اروپا هستند.
بايد گفت، کاپيتاليســم قدرت اصالح خود را ندارد و تغييرات در آن بســيار 
جزئی اســت و اين را اعتراضات فراوان اقتصادی و سياســی در کشورهای مختلف 
اروپايی نشان می دهد؛ لذا تا شکست اين غول اقتصادی، زمان زيادی نمانده باشد.

حقيقت آن است که بحران مالی غرب به  ويژه در دولت اياالت متحده آمريکا و 
اعتراضات وسيع مردمی ضد نظام سرمايه داری، سبب شده است بيشتر کارشناسان 
به اين مسئله بپردازند که آيا عمر کاپيتاليسم و سرمايه داری به پايان رسيده يا خير 

و پاسخ بسياری از آنها مثبت است.
در حال حاضر، آمريکا با داشتن نزديک به 22 تريليون دالر بدهی، بزرگ ترين 
بدهکار جهان به شــمار می رود و نظام ورشکسته اقتصادی اين کشور، تنها به يک 

هيبت پوشالی شبيه شده است.
بايد گفت، در هيچ اقتصادی، کشورها آزادی کامل و صد درصدی وجود ندارد؛ 
بلکه حتماً انواعی از کنترل ها و هدايت گری ها صورت می گيرد. اينکه برخی تصور 
می کنند با آزادسازی کامل اقتصاد می توانند به يک وضعيت مرفه و مناسب برسند، 
حقيقت ندارد. اقتصادهای بزرگی، مانند آمريکا و کشورهای اروپای غربی در حالی 
اصرار می کنند که کشورهای دنيا نظام اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار را به  صورت کامل 
اجرا کنند  که خودشــان اين کار را نمی کنند. هدف آنها از اين اصرار اين است که 
رخنه هايی برای ورود به اقتصاد کشــورهای ضعيف تر پيدا کرده، بازار آنها را قبضه 
کننــد و منابع آنها را در اختيار بگيرند. در اقتصاد ما نيز طبيعتاً به همين صورت 
است. اينکه تيم اقتصادی يک دولت بر آزادسازی اصرار دارند و حتی برخی از وزرای 
آن از تريبون های رسمی مطرح می کنند که بايد آزادسازی اقتصادی و ليبراليسم 
اقتصادی اجرا شود، ناشی از وابستگی به مکتب ليبراليستی در تفکر اين افراد است. 
اين دسته از افراد با وجود همه اشکاالت اساسی که به نظام اقتصاد آزاد وارد بوده 
و در عمل همه نيز شــاهد بوده اند و هيچ  يک از کشــورها چنين سيستمی را اجرا 
نکرده اند، باز هم تالش می کنند نظام اقتصادی کشور را به آن سمت پيش ببرند.

اميدواريم کارشناسان و مسئوالن اقتصادی بيش از گذشته به دکترين اقتصادی 
اسالمی روی بياورند و به جای کاپيتاليسم آن را در سياست گذاری ها وارد کنند و 
به همين منظور به برنامه ريزی های کارشناســانه، تخصصی و درازمدت موجود در 

کشور به صورت اجرايی و عملياتی رو بياورند.

  روح اهلل صنعتکار/ بررسی روند تغيير نرخ ارز طی دهه های اخير نشان 
می دهد، در دوره هايی نرخ ارز افزايش ناگهانی داشــته و عموماً اين افزايش پس 
از يک تنش و التهاب سياســی بوده اســت. برای نمونه، می توان به سال گذشته 
اشاره کرد که کشور در مقاطعی دچار بحران ارزی شد و نرخ ارز به طور ناگهانی 
افزايش يافت و عده ای نيز از خريد و فروش ارز در آن زمان سود بردند و عده ای 

هم زيان  کردند. 
دخالت دولت و تعيين دســتوری نرخ ارز، در سال های گوناگون مورد انتقاد 
عده بسياری بوده که نمونه بارز آن تعيين نرخ 4200 تومانی برای دالر در فروردين 
 ماه سال گذشته بود که ديگر نرخ ها غيرقانونی اعالم شد؛ در حالی که قيمت دالر 

در بازار غير رسمی تا 20 هزار تومان نيز به فروش رسيد.
در دوره جديد بانک مرکزی، سعی شد سياست های اخير بر محور ثبات در 
بازار ارز باشــد و بر اين اساس يکی از اين سياست ها تشکيل بازار متشکل ارزی 
اســت. اواخر سال گذشته، شــورای پول و اعتبار برای سر و سامان دادن و ايجاد 
آرامش در معامالت اسکناسی ارز در بازار، تشکيل بازار متشکل ارزی را تصويب 
کرد که يکی از اهداف آن دور نگه داشــتن عوامل تنش زا و داللی و کليه عوامل 

بيرونی و حاشيه ساز از تأثيرگذاری بر نرخ ارز است.
اساس کار اين بازار همانند ديگر بازارها، عرضه و تقاضا اعالم شده که خريداران 
و فروشندگان، يعنی صرافی های دولتی و بانک ها از طريق اعالم قيمت پيشنهادی 
در سامانه خاص قيمت معامالت روز را تعيين می کنند. به اين معنا که با شروع 
روز کاری، از طريق قيمت های پيشنهادی، قيمت روز تعيين می شود که ممکن 
اســت نرخ ها تا پايان روز بسته به ميزان نوسانات، کاهش يا افزايش يابد. گفتنی 

است، نظارت بر بازار متشکل ارزی، بر عهده بانک مرکزی است.
در حــال حاضر، نرخ ارزها در معامالت بانکی و صرافی های مجاز به صورت 
لحظه ای در ســامانه نظارت ارز »ســنا« و خالصه گزارش خريد و فروش ارز در 
سامانه »نيما« اعالم می شود که بنا بر اعالم بانک مرکزی صرافی هايی که در اين 
بازار فعاليت دارند، بايد حساب ريالی و ارزی داشته باشند و بازار متشکل ارزی به 
موجودی اين حساب ها دسترسی داشته باشد تا از اين طريق رقم مورد معامله از 

موجودی معامله کنندگان کسر يا به آن اضافه شود.
بازار متشــکل ارزی جايی برای معامالت صرافی ها و بانک هاست که حجم 
زيادی از ارز معامله می شود. نحوه فعاليت اين بازار به گونه ای است که افراد حقيقی 
نمی توانند در بازار متشکل ارزی خريد و فروش کنند، اين افراد برای تأمين نياز 
ارزی خود بايد مانند گذشته به صرافی ها مراجعه کنند. تنها بانک ها و صرافی های 
مجاز قادر به اخذ کد و خريد و فروش در اين بازار هســتند و قرار اســت در بازار 
متشــکل ارزی برای معامالت به شــکل اسکناس و نقد انجام شود. بر اساس اين 
صادرکنندگان و دارندگان ارز می توانند از طريق صرافی ها برای فروش، نرخ مورد 

نظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند.
بهای ارز معامله شده در بازار متشکل به نرخ بازار آزاد نزديک خواهد بود که 
تفاوت چند هزار تومانی با نرخ حواله ارز در سامانه نيما دارد؛ اين موضوع سبب 
خواهد شــد صادرکنندگان و دارندگان ارز تشويق شوند به جای عرضه حواله در 
سامانه نيما به سراغ تبديل آن به اسکناس برای عرضه در بازار متشکل بروند تا از 
اين طريق سود بيشتری را کسب کنند. اين موضوع سبب می شود عرضه اسکناس 
ارز در بازار بيشتر شده و در نتيجه قيمت انواع ارز در بازار به تدريج روند کاهشی 

پيدا کند و به نرخ سامانه نيما نزديک شود.
البته امکان دارد برخی صرافان سوءاســتفاده کرده و اقدام به خريد ارز در 
بازار متشــکل به نرخ عمده کرده و سپس آن را به صورت خرده فروشی به بهای 
باالتــر در بازار آزاد يا کف خيابان به فروش برســانند؛ که برای جلوگيری از اين 
موضوع قرار است نظارت شديدی بر روی عملکرد صرافی ها اعمال شود. تشکيل 
اين بازار به داليل کارشناسی چندباری به تعويق افتاده؛ ولی همچنان در دستور 

کار بانک مرکزی است.

 اصالح یکپارچه اثرات جانبی
نظام پولی

»دکتر محسن رضايی« دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در صفحه اينستاگرام خود با تأکيد بر ضرورت اصالح ساختارهای اقتصادی کشور نوشت: 
از دولت و مجلس می خواهم اصالحات اقتصادی را جدای از هم پيش نبرند. نظام پولی و مالی کشور را بايد به صورت يکجا و يکپارچه اصالح کرد. اقدامات 

جزيره ای زيرساخت های اقتصادی را به جای اصالح، تخريب می کند!

شاخص

با نظارت ترین بازار ارزی

اقتصاد جهان

کاپيتاليسم جهانی

 حســین رحیم تبریزی/   
اقتصاد ســالم و پويا اقتصادی اســت 
که بيشتر مردم در آن فعال هستند و 
سرمايه های خود را ضمن مشارکت با 
يکديگر در زمينه توليد به کار می گيرند 
و پيش می برند. متأســفانه در اقتصاد 
ايران عنصری به نام بانک، طوری قد 
علم کرده که هم فعال اقتصادی است و 
هم رقيب اقتصادی و اين يعنی انحصار! 

سرمایه گذاری در تولید
براســاس آمار بانــک مرکزی، 
ميزان و حجم کل سپرده های بخش 
غيردولتــی نزد بانک ها و مؤسســات 
اعتباری غيربانکی در 9 ماهه نخست 
ســال گذشــته، 1719 هزار ميليارد 
تومان بوده است. بايد توجه داشت که 
اگر حتی نيمی از اين مبلغ در بخش 
توليد سرمايه گذاری می شد، مشکالت 
ناشی از تحريم ها بسيار کمتر از زمان 
فعلی بود. نکته مهم هنگام مواجهه با 
ساختار بانکی کشور اين است که بانک 
چه هنگام جمع آوری منابع و چه زمان 
توزيع و تخصيص منابع، در هيچ يک از 
حاالت در ضرر های مشارکت ها شرکت 
نمی کند؛ يعنی در هر دو حالت بانک 
هم از خود )در صورت ضرر احتمالی 
از بانک مرکزی قرض خواهد گرفت( 
و هم از طرف مقابل انتظار سود بااليی 
دارد کــه اصوالً تحقق اين ســود )در 
حالــت جمع آوری منابع حدود 20 تا 
25 درصد برای خود بانک و در حالت 
تخصيص منابع حدود 40 تا 45 درصد 
برای طرف مقابل با احتساب ماليات 
و سود تســهيالت گيرنده( در بخش 
توليد و صنعت ميسر نخواهد بود؛ در 
نتيجه بانک ها خود و مردم را به سوی 
فعاليت های کاذب و پرسود اقتصادی 
مانند سفته  بازی ســوق می دهند و 
کمتر به سرمايه گذاری های پايه ای و 

ماندگار می پردازند.

اصالح رابطه دولت و نظام بانکی
اصالح ساختار نظام بانکی کشور، 
يکــی از مؤثرتريــن و مطمئن ترين 
راهکارهای توســعه اقتصادی است؛ 
زيــرا اين اقــدام نقشــی کليدی در 
کارايی محيط اقتصادی، حفظ ثبات 
ســطح عمومی قيمت ها، پشتيبانی 
امور توليدی و تسهيل رشد و پيشرفت 
اقتصادی کشور دارد. وظيفه اساسی 

نظــام پولی و بانکــی، تجهيز منابع 
مالی و تخصيص بهينه آن در سيستم 
اقتصادی به منظور پشتيبانی، تسهيل 
امور مصرفی و توليدی و گســترش 
رفاه و توســعه اقتصادی اســت. در 
ايــن ميان، خطای اساســی در روند 
اصالح معضالت نظام بانکی کشور و 
اولويت بندی آنها اين است که نگاه  ها 
عمدتاً به اصالح ساختار داخلی نظام 
بانکی معطوف شده است؛ در حالی که 
به نظر می رسد مشکالت اساسی نظام 
بانکی کشور، خارج از ساختار داخلی 
آن قــرار دارد و مربوط به ســاختار 
ارتباط ميان دولت و نظام بانکی است 
که بايــد در اولويت اول قرار بگيرد و 
اقدامــات اصالحی بر آن تمرکز يابد. 
مشکل اساسی اين است که دولت در 
ايران به ويژه در سال های اخير، نظام 
پولی کشور را از يک سو ماشين خلق 
نقدينگی بــرای رفع نيازهای پولی و 
مالی خود می داند و از ســوی ديگر 
شبکه بانکی کشــور را شبکه توزيع 
پول در اقتصاد براساس خواست خود 
می شناسد. اين نگرش دولت به نظام 
بانکی و تسلط بر آن، مهم ترين عاملی 
اســت که نظام بانکی کشور را تحت 
شعاع خود قرار داده وکارايی آن را به 
شــدت مخدوش کرده است. واقعيت 
اين اســت که نظام بانکی کشــور به 
اصالح ســاختاری نياز دارد و به طور 
قطع متولی اين امر بانک مرکزی است. 
اگر بانک مرکزی استقالل حداکثری 
داشته باشد، راحت تر می تواند بسياری 
از اصالحات را انجام دهد؛ اما اگر متأثر 

از دولت باشد، استقالل اصالحی کافی 
برای بسياری از ساختار ها را ندارد.

شفافیت و بروزرسانی
نخســتين قدم در اصــالح نظام 
بانکی کشور، شفافيت در عمليات بانکی 
اســت؛ يعنی بايد کاماًل مشخص شود 
که در حوزه تسهيالت دهی چه کسی، 
چه مقداری و بــرای چه مقصودی وام 
می گيرد. در واقع بايد هدف مشــروع 
تسهيالت گيرندگان کامالً مشخص شود.

بــا توجه به بانــک محور بودن 
اقتصــاد ايران، نظام پولــی می تواند 
با عملکرد مناســب، زمينه توســعه 
اقتصادی کشــور را فراهم کند. با اين 
حال، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی 
نظام بانکداری ايران به دليل عدم بروز 
رسانی از رقبای تجاری خود در جهان 
عقــب  مانده اســت؛ در حالی که 75 
درصد از بار اقتصادی کشور بر دوش 

سيستم بانکی است.

يکی از اساســی ترين رابطه های 
موجود در علم اقتصاد اين اســت که 
ميزان رشــد اقتصادی )رشــد توليد 
ناخالص داخلی( به عالوه ميزان تورم 
در يک ســال، با تقريب خوبی برابر با 
رشــد ميزان نقدينگی )البته به شرط 
ثابت بودن ســرعت گردش پول( در 

همان سال است. 

دولت و نظام بانکی
مهم ترين متغير در تعيين حجم 
پول و نقدينگی، پايه پولی است. طی 
دو دهه گذشته بدهی دولت به بانک 
مرکزی به منظور تأمين کسری بودجه 
بانک  و خالص دارايی هــای خارجی 
مرکــزی از محل فــروش درآمدهای 
فزاينده نفتی برای تأمين بودجه دولت، 
از اصلی ترين عوامل افزايش گسترده 
پايه پولی و به تبع آن حجم نقدينگی 

بوده است.
مانع بزرگ ديگر بر سر راه اصالح 
نظام بانکی کشور، اين است که دولت 
در تعيين نرخ سود پرداختی بانک ها 
دخالتی مستقيم و غيرمستقيم دارد. 
اين امر تبعــات جبران ناپذيری را بر 
اقتصاد کشور تحميل می کند. نرخ های 
ســود بانکی يکی از عوامــل مهم و 
تأثيرگذار بــر ايجاد رقابت در اقتصاد 
کشورهاســت؛ زيرا در صورت اجرای 
درســت آنها ممکن است منابع مالی 
خوبی در بانک هــا به جريان بيفتد و 
بيشترين رشد اقتصادی برای اقتصاد 

کشورها رقم بخورد.
از ســوی ديگر، بدهی دولت به 

بانک ها بايد هرچه سريع تر تسويه شده 
و طلب هر بانک از دولت دريافت شود 
که با توجه به برنامه دولت در اين مورد 
قرار است دولت با فروش اوراق بدهی 
بتواند بخشی از اين بدهی ها را جبران 
کند و از طرفی نيز اين امر برای تقويت 
پولی و مالی بانک ها در اين شــرايط 

حساس مطلوب است.
اين در شرايطی است که وضعيت 
نظام بانکی کشــور در چند سال اول 
دولت تدبير و اميد، وضعيتی اضطراری 
بود که به ندرت در دنيا رخ داده است. 
دليــل آن هم اين بود که در بازار بين 
بانکی، به اندازه کافی منابع مالی وجود 
نداشــت و بانک ها چــاره ای جز اين 
نداشتند که وارد بازی پانزی )فرايند 
کاله بردارانه سرمايه گذاری که در آن 
به سرمايه گذاران سودها غير متعارف 
پرداخت می شود که در واقع سرمايه 
نفر بودی( روی سود سپرده ها شوند. 
اگرچه نمی توان منکر سوءمديريت و 
وجود فساد در شبکه بانکی شد، ايراد 

در سياست گذاری پولی است.
يکی از داليل مهمی که ســبب 
شد بانک های کشور از ريل اصلی خود 
خارج شوند، نبود سياستگذاری درست 
در برخی دوره های مديريتی در بانک 
مرکزی است که تا اندازه ای گريبانگير 
دوره فعلی شده است؛ در حالی که در 
حال حاضر اگر منابع کافی در بازار بين 
بانکی وجود داشته باشد، در کنار آن، 
عمليات بازار باز نيز اجرا و نرخ ســود 
بين بانکی نيز درســت تعيين شود، 
بانک هــا ديگر در مســير رقابت های 
ناســالم و خارج از وظيفه اصلی خود 

قدم برنخواهند داشت.
گفتنی است در کنار عمليات بازار 
بايد  ابزار سياست گذاری  به عنوان  باز 
در حوزه نظارت بر بانک ها نيز شرايط 
الزم را مدنظر قرار دهيم که متأسفانه 
تا اکنون آن طور که بايد در اين مسير 

قدم شايسته ای برداشته نشده است.
در اين ميان، وظيفه بانک مرکزی 
اين اســت کــه ورود کنــد و از تمام 
ابزارهــای در اختيار خود بهره بجويد 
تا بتواند اصالحــات مدنظر را به نحو 
احسن اجرايی و بالفعل کند؛ البته اين 
مورد به اقتدار بانک مرکزی نياز دارد 
تا از فشارها و محدوديت های صاحبان 
قدرت و ثروت در نفوذ به برنامه هايش 

جلوگيری کند.

نگاهی به راهکارهای عبور از چالش های نظام بانکی کشور

انحصار زدائی و شفافیت

تکاپو

 وظیفه بانــک مرکزی این 
اســت که ورود کند و از تمام 
ابزارهــای در اختیار خود بهره 
بجویــد تا بتوانــد اصالحات 
مدنظر را به نحو احسن اجرایی 
و بالفعل کند؛ البته این مورد به 
اقتدار بانــک مرکزی نیاز دارد 
محدودیت های  و  فشارها  از  تا 
صاحبان قدرت و ثروت در نفوذ 

به برنامه هایش جلوگیری کند

 اکبــر کریمی/  تــا به حــال عنوان 
»شــرکت های دانش بنيان« را زياد شــنيده ايد، 
شرکت هايی که عموماً با همت نخبگان و نيروهای 
مستعد دانشگاهی شکل می گيرند و محصوالت نو 
و ابتکاری در حوزه های گوناگون مورد نياز کشور 
را توليد می کنند. در گزارش پيش رو، يکی از اين 
شــرکت ها را معرفی کرده ايم که اتفاقاً به همت 
يک بازنشسته سپاهی راه اندازی شده و با سابقه 
کمتر از يک دهه، گوی ســبقت را از شرکت های 
آمريکايی ربوده است. در ادامه با اين شرکت بيشتر 

آشنا می شويم.

از قطعه سازی ماشین آالت تا راه اندازی 
شرکت دانش بنیان

»ناصــر جعفــری عشــرت آباد« رئيــس 
هيئت مديره شــرکت دانش بنيــان »آذر خاک 
آب اروميه« اســت. او از زمان بازنشســتگی در 
سال 1380 تا ســال 1388 کارگاه توليد قطعه 
ماشــين راه انــدازی کرده و برای شــرکت های 
ســايپا، ايران خودرو و تراکتورسازی تبريز قطعه 
توليــد می کند. نحــوه ورود آقــای جعفری به 
فعاليت هــای دانش بنيــان اين طور بــوده که با 
پيشنهاد و درخواست يکی از دوستانش در دانشگاه 
همدان، وارد حوزه طراحی و توليد دســتگاه های 
آزمايشــگاهی شــده و در فاصله يک سال موفق 
می شــود اولين دستگاه خود را بسازد. در مراحل 
بعــدی، او و همکارانش می توانند دســتگاه های 
آزمايشگاهی متعددی را طراحی و توليد کنند که 
شمار آنها تا کنون به 12 مورد رسيده است و همه 
اين دستگاه ها در حوزه آب و خاک کاربرد دارند.

جعفری در سال 1391 شرکت دانش بنيان 
»آذر خاک آب اروميه« را ثبت کرده و با استقرار 
در پارک علم و فناوری دانشگاه اروميه به فعاليتش 

در اين حوزه وسعت داده است.
جالب اســت بدانيد آقــای جعفری مدرک 
دانشــگاهی در حوزه های صنعت يا الکترونيک 
ندارد و تنها علت موفقيت او در اين عرصه، نبوغ 
خدادادی و زحمات شبانه روزی فردی بوده است.

اولین تولید به درخواست دانشگاه همدان
هــر خاکی خصوصيات مخصــوص خود را 
دارد و دقيق ترين روش تعيين منحني مشخصه 
رطوبتي خاک و ضرايب هيدروليکي آن، به وسيله 
دستگاه صفحه فشار انجام می شود. برای اولين بار، 
به درخواست دانشگاه همدان، آقای جعفری برای 
توليد اين دستگاه دست به کار می شود و با گرفتن 
کمک علمی از استادان دانشگاهی، موفق می شود 

اولين نمونه از آن را توليد کند.
ايــن دســتگاه از جملــه ضروری تريــن 
ماشين آالت مورد نياز برای متخصصان رشته های 
خاک محسوب می شود و دانشجويان و استادان 
رشته های عمران و آب نيز از آن استفاده می کنند.
پيش از اين، تنها کشوری که اين دستگاه ها را 
توليد می کرد، اياالت متحده آمريکا بود و جعفری 
با اولين دستگاه توليدی خود توانست انحصار توليد 
اين دســتگاه را بشکند و کشورمان را به دومين 
کشور سازنده موفق اين دستگاه آزمايشگاهی بدل 
کند. افزون بر اين، دستگاه ايرانی صفحه فشار در 
مقايسه با نمونه آمريکايی ارتقايافته تر است و اين 
برتری علمی از ســوی مهندسان آب و خاک که 
از آن اســتفاده کرده اند، بيان شده است. در حال 
حاضر، نزديک به 90 درصد از دانشگاه های مختلف 

کشور به اين دستگاه بومی مجهز شده اند.

قيمت اين دستگاه بومی 20 ميليون تومان 
است، در حالی  که نمونه ضعيف تر آمريکايی آن، 
حدود 140 ميليون تومان برای دانشگاه ها هزينه 
دارد. بنابراين ناگفته پيداســت که اين دستگاه 
دانش بنيان نقش مؤثری در تأمين نياز داخلی و 
جلوگيری از خروج ارز از کشور دارد و اگر کمک 
و مساعدت های الزم دولتی از آن صورت گيرد، چه 
بسا بتواند نقش مفيد و ارزشمندی را در ارزآوری 

برای کشور عزيزمان ايفا کند.

دستگاه شبیه ساز باران
اين دســتگاه قابليت های بااليی برای ايجاد 
باران مصنوعی شــبيه باران طبيعی دارد. در اين 
دستگاه آب تحت فشارهای 0/3 تا 1 بار که قابل 
تنظيم از سوی کاربر است، قرار گرفته و توانايی 
ايجاد قطراتی با قطرهای 3 تا 5 ميليمتر را دارد. 
اين دســتگاه در موارد مختلفی مثل اندازه گيری 
شدت بارش، پراکندگی بارش، غنی سازی خاک 
و سنجش ميزان نگهداری امالح به وسيله خاک و 
مواردی از اين قبيل کاربرد دارد. به گفته جعفری، 
تا پيش از اين، هيچ مدل و نمونه داخلی و خارجی 
از اين نوع دستگاه در کشور وجود نداشت. طراحی 
و ساخت اين دستگاه در سال 1391 انجام گرفته 
و در حال حاضر تعداد زيادی از نمونه ارتقايافته 

آن در دانشگاه های مختلف کشور استفاده می شود.

دستگاه گلدان های زهکش دار
اين دســتگاه به منظور اندازه  گيری مقدار 
تبخيــر و تعرق انواع خاک، برای تعيين نياز آبی 
گياهان طراحی و ساخته شده است. انجام آزمايش 
بــر روی خاک های مناطق مختلــف يا خاک با 
غنی ســازی های مختلف در فضای آزمايشگاهی، 
قابليت و توانی است که اين دستگاه به محققان 
می دهد و به نتيجه گيری های علمی بر روی انواع 

خاک ها سرعت می بخشد.

قابلیت های شرکت های دانش بنیان
به گفته جعفری، شــرکت های دانش بنيان 
ظرفيت های بســيار بااليی دارنــد؛ اما آنطور که 
شايسته و بايسته اســت، از ظرفيت های موجود 
در آن اســتفاده نمی کنند تا در خدمت توليد و 
توليدکنندگان قرار گيرند. همچنين متأســفانه 
بزرگ ترين مشــکل و مانع بر سر راه توليد، نبود 
سرمايه کافی و حمايت های اين چنينی است. اگر 
اين رنج سرمايه از دوش شرکت های دانش بنيان 
برداشته شود، به جرئت می توان گفت يک انقالب 
علمی در کشور به راه خواهد افتاد و موجبات تحير 
کشورهای دنيا را فراهم می کند؛ چرا که بسياری از 
نخبگان و مخترعان در کشورمان، به دليل وجود 
اين موانع نمی توانند ايده های خود را به محصول 
تبديــل کرده و آنها را عملياتی و بالفعل کنند يا 
محصول توليدی خود را به انبوه ســازی و معرفی 

در بازارهای داخلی و جهانی برسانند.

آسیب شناسی پارک های علم و فناوری
رئيس هيئت مديره شرکت »آذر خاک آب 
اروميــه« در بيان نقاط ضعــف پارک های علم و 
فناوری می گويد: »محيط های ايجاد شــده برای 
فعاليت شــرکت های دانش بنيان کــه با عنوان 
پارک های علم و فناوری از آن ياد می شود، غالباً 
اتاق های کوچکی هستند که مناسب فعاليت های 
دفتــری اســت و نمی تــوان در آن فعاليت های 

کارگاهی انجام داد.«

رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان »آذر خاک آب ارومیه« در گفت وگو با صبح صادق

آمریکا را پشت سر گذاشتيم



حذف  صفر
 بررسی دیدگاه های موافق و مخالف درباره  اصالاح پول ملی

دوشنبه 14 مرداد 13۹8   سال نوزدهم     شماره ۹۰8  

 دیدگاه تعدادی از نمایندگان مجلس درباره حذف چهار صفر

الزم است، کافی نیست  
زهرا ظهروند/ »4 صفر از پول ملی حذف شد«؛ این خبر تیتر یک بسیاری از رسانه ها در روز 9 مرداد 
ماه سال جاری بود. هیئت دولت با اهداف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت 
نقدی در تبادالت پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته 
اســت، کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و رفع مشکالتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در 
مبادالت ساده روزمره، معضالت شمارش و حمل حجم باالی اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از 
چرخه مبادالت اقتصادی کشور، این تصمیم را اتخاذ کرده است. این موضوع در دولت یازدهم و دوازدهم و 
حتی در دولت قبل از حسن روحانی چند بار مطرح شده و سرانجامی نداشته است؛ اما اکنون که با جنگ 
اقتصادی و بحران شدید اقتصادی مواجه هســتیم و بسیاری از مسائل و موضوعات مهم دیگر در حوزه 
اقتصاد اهمیت پیدا کرده، این الیحه به تصویب هیئت دولت رسیده است و پس از ارسال آن به مجلس، از 
سوی نمایندگان بررسی و به رأی گذاشته  می شود. نمایندگان مجلس دیدگاه های متفاوتی درباره طرح این 

موضوع و پیامدهای مثبت و منفی آن در این برهه دارند. 

 اصالح ساختار بودجه اولویت دارد
مسائلبرایاینکهبهتوجهبا«:مجلساقتصادیکمیسیونعضو»محمدرضا پورابراهیمی«
بودجهســاختاراصالحطرحدرانقالبمعظمرهبراجراییفرمانجملهاز،اقتصادیکالنومهــم
۴حذفبنابراین،استنشدهاجراییوتعریفمشخصیعملیاتیمدلهنوزماهچهارازبعدکشــور

خواهدکمکجامعهشرایطبهکارایناینکهبا.استتأییدموردمانظرازآناساساما،نیستاولویتدرمجلسنظرازصفر
ضعف.برسیمدولتباتفاهماتیبهباید،شودمیمنتهیکجابهاینکهدربارهاما،هستیمموافق،داشتخواهدمثبتیآثاروکرد
بر،باشدمبناهااولویتداریمانتظاردولتازبنابراین.استزدهصدمهکشوراقتصادبهنقدینگیحجمومرکزیبانکنظارتی
مطرحدیگرصفر۴حذف،شودانجامکارهاایناگرکهشوداصالحاستالزمکهساختارهاییوشودگیریتصمیمآناساس

نخواهدبود.حذف۴صفرحتیممکناستدرصحنعلنیمجلسحذفشودوبهتصویبهمنرسد.«

شرایط فعلی مناسب نیست
تورمکهزمانیًمعموالاقتصادینظراز«:مجلسرئیسههیئتعضو»علی اصغر یوسف نژاد«
شرایطامااست؛مناسبصفر۴حذفبرایموقعیت،باشیمداشتهاقتصادیرشدوباشدرقمییک
.نیستمناسباقتصادیکالنهایشاخصوساختاری،اجرایی،زمانینظرازصفر۴حذفبرایفعلی

مرکزیبانکنظارتیضعفمهمنکاتازیکی.شودانجامهاگذاریسیاستاصالحواولیهاقداماتبرخیبایدصفر۴حذفبرای
اینبهفعلیموقعیتدر،هستیمملیپولارزشافزایشدنبالبهکاراینبااگر.شودتربینانهواقعوترمســلطبایدکهاســت
خواهیممیدولتازما.کنیممیتحمیلکشوراقتصادبرهمرااسکناسمجددچاپجملهازهاییهزینهبلکه،رسیمنمیهدف
کاهش،اقتصادیرونق،اقتصادیرشد،نقدینگیرشدمهارآندرکهکندصفر۴حذفالیحهضمیمهرااقتصادیبستهیک
تزریقاقتصادبهرانفتیدالرهایکهشــرایطیدراگرنه.شــودلحاظبودجهاصالحهمچنینودولتهایبدهیکاهش،تورم
بایدهمچنینما.داشتنخواهداثریصفرحذفنباشدمؤثرومثبت،تولیدگردشوقتیونیستدرستکاراین،کنیممی

پاسخقانعکنندهایبهمشکلسرمایهگذاریخارجیداشتهباشیم،درغیراینصورتاینکارنتایجمثبتیبهدنبالندارد.«

الزم  ولی نا کافی 
گفتتوانمیمجموعدر«:مجلسبودجهوبرنامهکمیسیونعضو»حسینعلی حاجی دلیگانی«
ودادکهاستاین،باشدداشتهتواندمیکهمزایاییجملهاز.نیستکافیامااست؛مثبتیًنسبتاکار
ًمعموالمردم.کنندمیعددیاشتباهکمتروشودمیتسهیلمقداریک،مردمکتابوحسابوستد

پولراباتومانمحاسبهمیکنند،درحالیکهسیستمرسمیبانکها،ریالاستکهبااینکارناهماهنگیبرداشتهمیشود.
شدهجوییصرفهمردموقتدرمیزانهمینبهکهشودنمینوشتهکاغذیوالکترونیکیهایسیستمدرصفر۴،اقداماینبا
نیستماکشوراقتصاداصلیبحثموضوعاینالبته.داشتنخواهدخاصیروانیآثار،شــودتدویندرســتموضوعایناگرو
پولخلقونقدینگیموضوع،کشوراقتصاددردناکبسیارهایبیماریجملهاز.استدیگریموارد،اقتصادیبیماریعلتو
وتولیدرونقعدم،تورمجملهازاقتصادبرایفراوانیمشکالتکههاستبانکتوسطتومانیمیلیارد900وهزاریکازباالتر
وکنندحلراآنتاکنندجزممعضلاینرفعدرراخودعزمبایدکشورمسئوالنهمه.استکردهایجادوکارکسبکاهش

سفتهبازیوداللیجایخودرابهتولیددهد.بهنظرمناینالیحهدرصحنمجلسرأیمیآورد.«

در شرایط فعلی عاقالنه نیست
اینکهدر«:مجلساقتصادیکمیسیونعضــو»حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی«
وهاتحریمکهزمانایندراماندارد؛وجودتردیدیاســتکشــورنفعبهملیپولازصفر۴حذف
نظربهعاقالنهچندانکاراین،کندمیبیدادتورمواستشدهاعمالکشورعلیهزیادیفشارهای

اکنونامادهد؛میجواب،باشدداشتهمطابقتیکدیگربامردمهزینهودرآمدکهزمانی،ملیپولازصفر۴حذف.رسدنمی
بهکشوربرایســنگینیهزینهکاررود.ایننمیباالمردمخریدقدرتکاراینبابنابراین،باالســتهاهزینهوپاییندرآمدها
هاسکهضربواسکناسچاپهزینهتومانمیلیاردهزار۴شــدهبینیپیشوداردباالییقیمتاســکناسکاغذ.دارددنبال
درصفر۴حذفکهدانممیبعید.دارددنبالبهتورموکندمیاضافهکشورمشــکالتبهموقعیتایندرهزینهاین.شــود

مجلسبهتصویببرسد.«

 افزایش پرستیژ پول ملی
وخاصشرایطبهصفر۴حذف«:مجلساقتصادیکمیســیونعضو»محمد حســن نژاد«
اتفاقیچه،اقداماینباکههستندایندنبالبهافرادازخیلیاینکهونداردارتباطاقتصادیشاخص
بارکودوتورممثلاقتصادیهایشاخصباشــدقراراگر.بیفتداتفاقینیســتقراربدانند،افتدمی

اقتصادکل،صفرهاکردنزیادیاکمباگاهیازهرونداشتیماقتصاددروسخواندنبهلزومیدیگرکهکندتغییرصفر۴حذف
کشورهایهایپولمقابلدرماپول.ندارداقتصادیبحثکشوریهیچدر،پولازصفرهاکردنکمبنابراین.شدمیجاجابه
اینبندهنظربه.استشدهترازهاشدنارزشبیومحاسباتشدنسنگینباعثامرهمین،استشدهارزشبیبسیاردیگر
باریکهفتهدوهرگویممی،استبرهزینهکاراینگویندمیکههابرخیصحبتبهپاسخدر.آوردمیرأیمجلسدرالیحه
چاپریالهزارصد،تومانهزار10اینکهجایبهبعدبهایناز،شودمیچاپمجددوامحامصرفغیرقابلوکثیفهایپول
محاسباتفقطونداردخاصیاثرهیچاما،استخوبیکارصفر۴حذف.شودمیچاپتومان10گفتاریشکلهمانبه،شود

راتسهیلوگفتمانمردمرابامحاسباتیکیمیکند.«

طرحی برای دوران ثبات
مناسبیزماناکنون«:مجلسمحاسباتوبودجه،برنامهکمیســیونمنصور مرادی« عضو«
اگر.استنشدهانجامآنبرایتورممهارمانند،اولیهاقداماتکهچرانیست؛طرحایناجرایبرای
محاسباتدراشتباهاتیدارداحتمالوشودمیدرگیرمردمذهن،شودبرداشتهملیپولازصفر۴

کشوراقتصادملزوماتوهااولویتازگذاریسرمایهواشتغالافزایش،ارزنرخثبات.نباشدجبرانقابلراحتیبهکهدهدرخ
کمتر،روانیشرایطتحتبازار،طرحاینکاملاجرایازبعد.نداردتورمنرخکاهشدرتأثیری،ملیپولازصفر۴حذف.است

ازیکهفتهرونقپیدامیکند،امادرشرایطبازاروقیمتهااتفاقخاصیایجادنخواهدکرد.«

در سطح جهان 103 بار پول ملی کشورها اصالح شده است که در برخی کشورها این 
کار چند بار انجام شــده است. اگر از قبل جنگ جهانی اول محاسبه کنیم، تاکنون 
حدود صد کشــور پول ملی خود را تغییر داده اند. این تغییر گاهی تغییر نام بوده و 
گاهی چند صفر کم شــده است. معموالً کشورهایی که پول ملی را با حذف صفرها 
اصالح کردند، علت آن را تورمهای بسیار باال دانسته اند. زیمباوه در مجموع 2 هزار 
درصــد تورم و آلمان هم در تنش های پس از جنگ جهانی با چند هزار درصد تورم 
مواجه شــده اند که اینها باالترین تورمهای طول تاریخ بوده است. برای تقریب به 
ذهن میتوان این را گفت که در آلمان پس از جنگ جهانی به دلیل تورم های شدید 
در زمســتان باید هزینه خرید ذغال ســنگ برای گرم کــردن خانهها با چند گاری 
اســکناس پرداخت می شد؛ بنابراین شــاید به صرفه بوده که برای گرم کردن خود 
اسکناس را بسوزانند. این آلمانی اســت که امروز جزء قوی ترین اقتصادهای دنیا 
محســوب میشود. در آن زمان خانم های آلمانی که برای خرید باید کیفهای پر از 
اسکناس را حمل میکردند تا مثالً کاالیی عادی و کم ارزش را خرید کنند؛ به همین 
دلیل از آرتروز گردن بســیار شاکی بودند. حتی برای خریدهای بزرگ باید با گاری 

پول جابه جا میکردند. 
از این رو کشــورهایی که به ســوی اصالح پول ملی حرکت کردند، یا تغییر ساختار 
حکومتی داشــتهاند تا اثری از فرهنگ و نام حکومت قبلی باقی نگذاشــتند. یا در 
تورمهای ســنگین این کار را با حذف صفر صــورت دادهاند. برخی مواقع نیز برای 

تقویت پول ملی نسبت به ارزهای خارجی این اقدام صورت گرفته است. 
در کشور ما حدود 90 سال است که اصالحی صورت نگرفته است. نه بعد از انقالب 
و نــه در تورم هایی مانند تورم 105 درصدی پس از جنــگ جهانی دوم. باید توجه 
داشــت که تجربه های موفق و ناموفق هر دو در این کار، یعنی حذف صفر از پول 

ملی قابل رصد است. 
ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد و از نظر شاخص های اقتصادی به ما نزدیک است، 
در سال 2005 پول ملی اش را با حذف شش صفر اصالح کرد. خانم تانسو چیللر 18 
ماه بیشتر نخست وزیر نبود؛ اما چون در بانک جهانی و در صندوق بین المللی پول 
کارشناس بود، نخستین اقدامش اصالح پول ملی بود؛ به همین دلیل اقتصاد ترکیه 
از نظر زیرساختی اصالح شد؛ برای نمونه بلیط سینما چهار میلیون لیر بود و حمل 
و نقل پول خیلی سخت شده بود یا برای معامله خانه باید ماشین و محافظ با خود 

میبردند و پول را حمل میکردند؛ اما الآن این اصالح شده است.

سوابق اجرا در کشورهای گوناگون

محاسن 
1ـ صرفه جویی در چاپ و هزینه اسکناس: از آنجا که پول ملی ایران زیاد صفر دارد و ارزشش کم است 
نگهداری آن هم ضعیف است. براساس آمار رسمی سال 1396 حدود یک میلیارد قطعه اسکناس از رده خارج 
را امحا کرده ایم. به طور متوســط امحای اسکناس در سال های اخیر بین 800 میلیون تا یک میلیارد قطعه 
شده است که هزینه سنگینی به کشور وارد می کند. اآلن اگر پول ملی اصالح شود، یک اتفاق خواهد افتاد. 
در حال حاضر، میانگین اسکناس ما بین 112 تا 120 قطعه متوسط برای هر فرد است. چک پول بخشی از این 
 مشــکل را کم کرده؛ وگرنه از 130 قطعه هم برای هر فرد رد می شد؛ اما در دنیا میانگین 10 تا 12 قطعه برای

 هر فرد است. 
کاغذ پول کاغذ امنیتی خاص و گرانی اســت که در شرایط تحریم عمده آن با هزار مشکل وارد کشور 
می شود. هزینه برای چاپ خاص پول هم صرف می شود؛ اما نگهداری آن خیلی ضعیف است. در واقع تفاوت 
میان نگهداری چک پول با اسکناس های ارزش پایین در ذهن مردم سبب می شود استهالک اسکناس های 
کم ارزش چند برابر اســکناس هایی با ارزش باالتر شــود؛ بنابراین یکی از فواید اصالح پول ملی کم کردن 

هزینه های چاپ است. 
2ـ کاهش نقدینگی: دو تریلیون نقدینگی در ایران وجود دارد که اگر صفرها را برداریم به دویست هزار 
میلیارد تومان بر اساس واحد پول جدید تقلیل می یابد؛ بنابراین با واحد جدید باید یک پنجم قبل پول چاپ 
کرد؛ از این رو برخی اســتدالل می کنند چاپ پول جدید هزینه بردار است و با این اوصاف استدالل شان رد 
می شــود؛ با در نظر گرفتن اینکه پول قدیم و جدید در یک پروســه 18 ماهه با هم کار می کنند و آرام آرام 
پول قدیم حذف می شود همانطور که هر سال امحای پول انجام  می شود؛ بنابراین هزینه چاپ اسکناس های 
جایگزین امحا که هر ســاله با هزینه چاپ اسکناس های جدید که حجمش یک پنجم است تفاوتی فاحشی 
ندارد؛ البته مابقی نیاز نقدینگی با چک پول و کارت اعتباری حل می شود و نیاز به اسکناس پایین خواهد بود. 
در بلندمدت هزینه چاپ اسکناس پایین خواهد آمد. هم در وجه امحا و هم در وجه میانگین سرانه اسکناس 
هر نفر که اآلن 120 قطعه اســت، آن موقع حدود 15 قطعه خواهد شد. پول در گردش آمارش پایین خواهد 
آمد و این به نفع نظام اقتصادی است. از طرفی پول سکه ای هم با واحد پولی جدید از رده خارج خواهد شد. 
هزینه تولید پول سکه  ای خیلی بیشتر از اسکناس است و ارزش هم ندارد و این یعنی کاهش هزینه. اآلن 418 
 میلیون قطعه پول سکه ای در کشور داریم که تولیدش هزینه بردار بوده و این از گردونه خارج شده و تولید

 نخواهد شد. 
3ـ مهار و کنترل تورم: در واقع چون ظاهر قیمت ها کم می شــود و پول ارزش پیدا می کند، اگر کاالیی 
بخواهد گران شود با قیمت جزئی تری گران می شود. از طرفی از نظر بُعد روانی، آن میزان کمی که در تورم 
نقش دارد، مرتفع می شود. در کنار این، باید بحث های اصالح ساختار اقتصادی را مدنظر داشته باشیم. یعنی 
وقتی دولت در کنار این امر سایر وظایف خود را به دقت انجام دهد، خود به خود در کاهش تورم تأثیر خواهد 

داشت نه اینکه این اصالح به تنهایی تأثیرگذار باشد.
4ـ نقل و انتقاالت: با این تغییر حمل پول ساده تر شده و در واقع در اثر آن بار روانی بر روی جامعه کاهش 
پیدا می کند و کارایی پول ملی باالتر می رود، به بیان دیگر، می توان گفت اعتماد مردم به پول ملی باز می گردد. 
در حــال حاضر، نرخ مبادله پول ملی با ســایر ارزها خیلی ضعیف اســت و اگر ایــن ارتقا پیدا کند، 
 خــود به خــود منافعی خواهد داشــت. البته در بحث صادرات مشــکالتی پیش خواهــد آمد که بیان

 می شود.
5ـ آسان شدن حسابرسی ها: در این چند سال حسابرسی ها به واسطه افزایش صفرها سخت شده بود و 
خطاها و مسائل دیگر را به دنبال داشت. بودجه کشور نیز حتی در اخبار رسمی به دلیل طوالنی بودن اعداد 
و ارقام به ریال بعضاً اشــتباه خوانده می شد. با اصالح پول ملی هم اعالم رقم بودجه ای هر سال و هم تمام 
حسابرسی ها و دفاتر مالی و... روان تر خواهد شد. امروزه دیده می شود خیلی ها روی تفاوت »تومان« با »ریال« 
مشــکل دارند و در حسابرسی ها یا پرداخت ها، به ویژه پرداخت های الکترونیکی و کارت خوان ها آمار بسیار 
باالیی خطای تبدیل ریال به تومان وجود دارد و مردم هم سردرگم هستند که با اصالح پول ملی بسیاری از 

این مشکالت حل خواهد شد. 
از طرفی نقش چک پول در اقتصاد خیلی کم رنگ می شود. گفتنی است، رشد چک پول در اقتصاد ایران 

خودش یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم بوده که با این کار حذف می شود.
حل معضالت شــمارش و حمل پول و سرعت در کارشناسی ها در نتیجه کاهش اطاله دادرسی ها در قوه 

قضائیه از دیگر نتایج حذف 4 صفر از پول ملی است.

معایب 
بعضی افراد برای این اصالح معایبی را مطرح کرده اند که برخی درســت است و برخی پاسخ های دقیق 

کارشناسی برای رّد آن وجود دارد.
عیب اول تحمیل هزینه های چاپ اسکناس جدید اســت که در بخش محاسن دقیقاً به آن اشاره شد 
که تغییر اســکناس های جدید و قدیم طی فرایند 18 تا 24 ماهه با توجه به آمار چاپ هر ســاله اسکناس، 
اســکناس های امحا شده و کاهش سرانه اسکناس برای هر فرد با توجه به تغییر ارزش اسکناس ها این دلیل 
را رد خواهد کرد. البته باید گفت در شــرایطی که عمده پول های اعتباری در کارت ها جابه جا می شود، این 

استدالل دوباره رد خواهد شد. 
دومین دلیل را چنین بیان می کنند که کاالی زیر هزار تومان در کشور وجود دارد؛ عمدتاً از خوراکی ها، 
سهام شرکت ها و... که راه حل این مسئله تغییر در بسته بندی هاست. سهام شرکت ها را هم می توان تجمیع 
کرد که با نرم افزار به راحتی قابل انجام است. کاالهای زیر هزار تومان برای رند شدن به طور حتم کمی گران 
می شود که بار تورمی خواهد داشت و این جزء معایبی است که همه قبول داریم و بیشترین آسیب می تواند 

این مسئله باشد.
عیب دیگر این اســت که دفاتر صورت های مالی و پایگاه های اطالعاتی که باید به آن اســتناد کرد، 
 دچار خلل می شــود؛ چرا که باید با معیار پول جدید محاسبه شــود و همین تبدیل ها کمی کار را دشوار 

می کند.
نکته بعدی نپذیرفتن این فرایند از سوی افراد روستایی و مسن است. البته تجربه تغییر ساعت تابستانی، 
واریز یارانه نقدی همه مردم به حساب های بانکی و... را داشته ایم و اثبات کرده است مردم حتی روستایی های 
مســن هم با آن سازگار شده اند. در مســئله یارانه ها دغدغه اصلی فرمانداران این بود که مگر می شود به 

روستایی ها کارت بانکی با رمز داد! ولی دیدیم که این اتفاق افتاد و به راحتی حل شد. 
فرهنگ سازی و آماده سازی روانی خوب مردم یکی از عوامل دخیل در اجرای درست این اصالح است؛ 

کاری که در موضوع یارانه های نقدی و کارت سوخت هم انجام شد. 
اما یکی از معایب مهم کاهش کوتاه مدت درآمدهــای صادراتی در اثر افزایش قدرت برابری پول ملی 
با دیگر ارزهاســت. اآلن در معادل ســازی دالر و یورو با ریال خیلی اختالف قیمت وجود دارد و از این رو 
درآمد های صادراتی در تبدیل به ریال خیلی افزایش فاحش یافته اند. همین موضوع ســبب شــده است 
شــرکت های بورس که صادرات محور هستند، به شدت درآمدشان زیاد شود. پس از اصالح در تبدیل دالر و 
 یورو به تومان چون پول ملی قدرتمند می شود، درآمدهای صادراتی خود به خود از نظر روانی کاهشی خواهد

 داشت.
البته بحث هایی همچون در اولویت نبودن این کار هم مطرح می شود که خود جای بحث دارد.

پیشینه طرح
ســابقه این کار به دوره اول دولت احمدی نژاد بر می گردد. در آن زمان تمام کارشناســان اقتصادی از 
جریان های گوناگون نشست های متعددی داشــتند. در این نشست ها پس از چند ماه تحلیل های گروهی 
جمع بندی ای برای تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران صورت گرفت. در این جمع بندی هفت نظام اقتصادی 
ایران که باید حتماً متحول شوند بر شمرده شد؛ نظام یارانه ها که تا حدودی پیش رفت، نظام اصالح بانک ها 
که در مرحله بررســی و اجراست، نظام اصالح پول ملی که بحث امروز است، نظام بهره وری، نظام گمرکات، 

نظام توزیع و نظام مالیات که هر یک در مرحله ای از اجرایی شدن هستند.
ســرعت عمل کارگروه ها پس از مطالعات شتاب گرفت و نظام یارانه ها، گمرکات و مالیات تا حد زیادی 
اصالح شــد؛ اما هنگام اجرا در بحث اصالح پول ملی انحرافی به وجود آمد. در آن دوران که آقای مشایی با 
نگاه جریان انحرافی در دولت حضور داشت، سایتی را راه اندازی کرد تا صاحبنظران اقتصادی نام پول ملی 
را تغییر داده و پیشــنهاد اسم بدهند؛ البته کار جهت دار بود. آرای کارشناسان اقتصادی  آنجا جمع می شد. 
بر اســاس این افرادی که حداقل کارشناسی  ارشــد اقتصاد یا چند رشته دیگر داشتند، در این سایت نظر 
می دادند؛ اما کار جهت داده شــده بود و اسم هایی انتخاب شد که به نوعی باستان گرایی و خروجی مکتب 
فکری آقای مشــایی و همفکران حلقه انحراف بود. وقتی احساس شد در این ماجرا به نوعی انحراف ایجاد 
شــده و می تواند مبدأ اختالفات قومی هم شــود، در آن زمان مقامات ارشــد جلوی این کار را گرفتند. تا 
 امروز هم چند مرتبه درباره این موضوع در دولت های گوناگون بحث شــد تا اینکه نهم مرداد جنبه جدی به 

خود گرفت.

هدف دولت 
آنچه سبب شد دولت ایران به سمت اصالح پول ملی برود، پرستیژ یا به نوعی وجهه و اعتبار پول ملی 
است. پرستیژ بحث امنیت ملی اســت. پول ملی به نوعی با این اوصاف آسیب دیده است؛ به ویژه  در برابر 
پول کشــورهای عربی همســایه جنوبی که یک نمونه آن کویت است. نرخ برابری دینار کویت با ریال اآلن 
580 هزار برابر اســت و اکنون یک دینار کویت 58 هزار تومان امروز است. یک ایرانی کارمند بانک کویت 
می گفت که با پنج هزار دینار کویت آمده ایران و هر نوع تفریح ممکن و گردشــگری هم در ایران داشــته 
است. حجم بسیار زیادی سوغاتی مثاًل 60 کیلو پسته و زعفران و... خریده و به کویت بازگشته؛ در حالی که 
بخش قابل توجهی از پولش باقی مانده است؛ هزینه معمولی سوار شدن به تاکسی در کویت 5 دینار است؛ 
 اما به قیمت ایران هواپیما شــش دینار است. تفاوت این دو سفر در دو کشور وضعیت را به خوبی مشخص

 می کند.

چشم انداز
 کنار هم قرار دادن محاسن و معایب طرح دولت برای حذف 4 صفر از پول  موسوم به »اصالح پول ملی«، 
فرصت ودرنگی برای نمایندگان و تصمیم گیران اقتصادی کشور ایجاد می کند تا با نظر به تبعات ، پیامدها ی 

منفی و همچنین دستاوردهای مثبت و اثر بخش به تصمیم درست برسند .
بدون تردید، هم باید به اولویت های اقتصادی کشــور توجه داشــت و هم به موضوع اصالح پرستیژ 
کشــور و توجه به عرف جامعه و مردم باید توجه کرد. آفت مهمــی که در این باره باید از آن اجتناب کرد، 
 نگاه به این موضوع مهم که به نوعی آغاز جراحی اقتصادی به شــمار می آید، از زاویه جناحی و سیاســی

 است.
 چنانکه در عمده طرح مخالفت ها بحث های جناحی دیده می شود. مخالفت هایی هم که غیر جناحی است، 
عمدتاً پاسخ های مستدلی دارند که بیان شد. این تصمیم یک کار کارشناسی دقیق بوده که در دهه گذشته 

بررسی شده و تا امروز به علت های گوناگون اجرا نشده و موضوعی فراجناحی بوده است.
 باید پرســید اگر فردی معتقد اســت، این طرح اولویت  ندارد، اولویت اقتصادی کشــور از دیدگاه 
او چیســت؟! در این میان یک دیــدگاه واحد وجود ندارد، بنابراین به نظر می رســد این طرح باید هرچه 
 ســریع تر اجرا شــود؛ اما اینکه مجری این طرح چقدر در اجرای آن موفق خواهــد بود، موضوع جدایی

 است. 

اقتصاد از مولفه های تعیین کننده امروزی قدرت کشــورها در مقایسه با یکدیگر است. قدرت 
تاب آوری و میزان مقاومت اقتصادی ایران در برابر هجمه ســنگین دشمنی مانند آمریکا که روی 
آســیب پذیری های اقتصادی ما تمرکز کرده است، ایجاب می کند همواره با شناخت دردها و آفات 
اقتصادی به ابــداع طرح های تحولی در این حوزه و انتخاب الگویی مطابق با ارزش ها و هنجار های 

دینی، فرهنگی و ملی خودمان بپردازیم.
 مطالعات آغاز شده از سال های پیش تحت عنوان طرح تحول اقتصادی درهفت محور ) اصالح 
یارانه ها، اصالح نظام بانکی، اصالح نظام گمرکی، اصالح نظام مالیاتی، اصالح پول ملی ، اصالح نظام 
بهره وری و اصالح نظام توزیع کاال و خدمات( طرح نویی بود که در انداخته شد اما تنها بخش مربوط 
به توزیع یارانه ها که به آن نیز نقدها و نظرات جدی وارد است  در دولت های نهم و دهم به مرحله 

اجرا در آمد.
این جراحی اقتصادی در دولت یازدهم به دلیل تمرکز و رویکرد سیاست خارجی آن  به برجام و 
پیوند آن با آرزوهای اقتصادی و بازگشت اموال بلوکه شده ایران در آمریکا با توقفی 6 ساله مواجه 
شد تا اینکه به دلیل فشارهای تحریمی و ضعف مدیریت داخلی در حوزه اقتصادی فشارها به مردم 
بیشتر شده و تداوم اجرای بندهای دیگرطرح تحول اقتصادی مجدداً ضرورت یافت و طرح اصالح 

پول ملی از سوی دولت مطرح شد.
طرح »اصالح پول ملی« نهم مرداد در هیئت دولت رســماً تصویب شد و قرار است به صورت 
الیحه با سیر قانونی به مجلس برود. در نهایت نیز یکی از اقدامات هفت گانه که پیش از این در نظام 
تحولی اقتصاد کشور از سوی مجموعه تیم های کارشناسی بحث و بررسی شده بود، اجرا شود. اما 
این مصوبه که در زمینه حذف 4 صفر از پول ملی است به موضوع و محمل جدیدی از مباحث،  انکارها 

و ابرام ها و موافقت ها و مخالفت ها تبدیل شده است.
 اگرچه این حساســیت ها برای رسیدن به تصمیم صحیح در راستای مصالح عمومی و گزینش 
بهترین راه برای بســامان کردن وضعیت   شکننده اقتصادی مغتنم و فرصت به شمار می آید؛ باید 
بدانیم خود این موضوع به عامل اختالف جدیدی تبدیل نشود و در بازه زمانی باقیمانده تا بررسی 
آن در مجلس در فضایی علمی و دلســوزانه و به دور از برداشــت ها و اصرارهای جناحی به نقد و 
ارزیابی کارشناسانه این اقدام بپردازیم و برای تصمیم گیران ارزش افزوده علمی ایجاد کنیم؛ از این 
رو، پرونده این شــماره از نشریه نظرات علمی موافقان و مخالفان،  تجارب دیگر کشورهای جهان و 

همچنین نظرات نمایندگان را بازتاب داده است. 

عالمانه تصمیم بگیریم

نگاهی به مزایا و مضرات طرح دولت
برای حذف چهار صفر از پول ملی و چشم انداز آن

 اولویت یا پرستیژ؟
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»آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی« می گويد: »عقايد و انديشه های بنيادی، پايه و اساس هر نظام ارزشی و هر ايدئولوژی منسجم را تشکيل می دهد و آگاهانه يا نيمه آگاهانه 
در شکل گيری رفتار انسان ها اثر می گذارد. از اين رو، برای برقراری و تحکيم نظام ارزشی و رفتاری اسالم بايد مبانی عقيدتی آن ـ که ريشه های اين درخت تنومند و پربرکت 

به شمار می رود ـ در دل ها پابرجا شود تا همواره ميوه های شيرين و گوارايش را به بار آورد و سعادت و خوشبختی دو جهان را تأمين کند.«

   

 فتح اهلل پریشان/ بررسی انديشه های سياسی علما و فقهای مکتب 
تشيع نشان می دهد، از نظر آنها، نظم سياسی فائقه و حکومت قاهره که بتواند 
اداره امور جامعه را بسامان کرده و نظم و امنيت راه و زندگی مردم را تأمين 
کند و مردم را از گزند دزدان و غارتگران و چالش های سياســی و اجتماعی 
مصون دارد، امری بديهی بوده که تصور آن ســبب تصديق ضرورت آن بوده 
است. مسلماً اين نگاه افزون بر وجه عقلی با رويکرد دين مبين اسالم نيز مورد 
تأييد قرار گرفته اســت؛ چنانچه حضرت علی)ع( تن دادن به فرمانبرداری از 
حکومتــی ولو فاجر را بهتر از خأل و فقدان حکومت و نظم حاکم می دانند و 
معتقد هستند: »البد للناس من امير بر او فاجر«. بر اساس اين، قاطبه علما با 
وجود حکومت موافقت داشته اند و اساساً، مسئله ها و دغدغه ها فراتر از مسئله 
وجود و ضرورت حکومت، به اينکه چه کسی حکومت کند و حکومت چگونه 

باشد، معطوف بوده است. 
آخوند خراسانی از علمای شيعه و رهبران ثالث مشروطه نيز از اين امر 
مستثنی نيست و آنچه انديشه وی را از ديگران متمايز می کند، به همين دو 
مسئله مربوط می شود؛ اما زاويه مباحث وی اختصاصاتی دارد که بايد مدقانه 
به آن پرداخته شــود. يکی از مهم ترين مسائل درباره وی اين است که اندک 
افرادی، مانند »کديور« معتقدند آخوندخراسانی به واليت فقيه اعتقاد نداشته و 
اساساً واليت مطلقه را حتی برای پيامبر و ائمه نيز زير سؤال برده و تنها خداوند 
را دارای واليت مطلقه می دانســته است. البته به طور دقيق تر به اين موضوع 
را بررسی خواهيم کرد؛ اما آنچه الزم است اينجا گفته شود، اين است که اين 
موضوع با خاســتگاه سياسی گفته شده و افراد و جريان هايی دوست دارند يا 
در انديشه های آخوندخراسانی ظرفيت هايی می بينند که گويی می توانند آن 
را در برابر امام و رويکرد جمهوری اســالمی قرار داده و از نظريه ای جديد در 

حوزه فقه مشروطه با قرائت آخوندخراسانی سخن می گويند. 
اين در حالی اســت که آخوند نيز مانند قاطبه علما و فقهای شــيعه از 
همان منابع درون دينی اســتفاده و استناد می کند که منبع مراجعه و محل 
استنباط علمايی، مانند کلينی ها، حلی ها و محقق کرکی ها و صاحب جواهر و 
نراقی ها بوده است و نقطه مشترک همه آنها اعتقاد به ضرورت حکومت برای 
جامعه اســالمی و قدر متيقن واگذاری حق حاکميت به فقيه جامع الشرايط 
در زمانه حضور نداشتن امام معصوم در جامعه اسالمی است. بنابراين، روشن 
می شود که مسئله واليت و حکومت در اسالم به ويژه عصر غيبت امام معصوم 
مســئله جديد و معاصری نيست که برای نمونه مرحوم امام خمينی)ره( آن 
را ابداع کرده باشند، بلکه عمری به درازای فقه شيعه و قدمت آن دارد؛ البته 
بديهی است که اوضاع سياسی زمانه در روند طرح اين مسئله در طول تاريخ 
تأثيرگذار بوده اســت و هر يک از فقها، با توجه به شــرايط و مقتضيات زمان 
خود اين مسئله را بسط داده اند؛ ولی به هر حال آنچه در منابع معتبر فقهی 
و آثار فقهای بزرگ شــيعه وجود دارد، بيان کننده اهتمام آنان به اين اصل و 
اظهار نظر پيرامون آن است. اين مسئله در کالم فقها مستند به ادله عقلی و 
نقلی زيادی است و ادله نقلی و روايات ائمه معصوم)ع( بيان کننده ترسيم اين 

اصل اسالمی و توجه به آن است.)1( 
در اينجــا تنها به يک نمونه از اين روايات اشــاره می کنيم و آن، روايت 
مقبوله عمربن حنظله از امام صادق)ع( است که در آن فقها به عنوان حاکم از 
سوی ائمه منصوب شده اند: »ينظران الی من کان منکم ممن قد روی حديثنا 
و نظــر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکما فانی قد جعلته 
عليکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحکم اهلل«؛ مراجعه 
کنيد به شــخصی از خودتان که حديث ما را روايت کرده است و در حالل و 
حرام ما اهل نظر بوده و آشنا به احکام ماست. من او را برای شما حاکم قرار 
دادم، پس هرگاه مطابق حکم ما حکم نمود و از او پذيرفته نشود پس حکم 

خدا کوچک شمرده شده است.)2(
واليت فقيه به داليل عقلی و نقلی ثابت اســت؛ ولی زمينه عملی شدن 
اين واليت در عصر امام خمينی)ره( و با تبيين علمی و عملی از سوی ايشان 
صورت گرفت. در گذشته نيز فقها به طور محدود و در زمان پيدا کردن بسط 
يــد و اختيار اقداماتی را برای اعمــال واليت انجام داده اند که تاريخ می تواند 

گزارشی از اين حضور و اعمال واليت ها ارائه دهد. 
پی نوشت ها:

1ـ بــرای اطالع از ادله واليت فقيه ر.ک به کتاب واليت فقيه از عبداهلل جوادی آملی ، 
قم: مرکز نشر اسراء.

2ـ محمد کلينی، اصول کافی، ج 1 ، ص 67، ح 10.

دين اســالم متشــکل از سه بخش 
احکام، اخالق و عقايد است که در اين ميان، 
عقايد روح حاکم بر احکام و اخالق به شمار 
می آيــد؛ به طوری که با نبود آن انگيزه ای 
برای انجام کارهای دينی نيست و اگر هم 
کســی کاری انجام بدهــد مانند کالبدی 
بدون روح است. شخصيت انسان ها در گرو 
عقايد آنهاست و هويت حقيقی و فرهنگ 
يک جامعه را بايد در عقايد و باورهای آنها 
جست وجو کرد؛ از اين رو شناخت و آشنايی 
با عقايد اسالمی برای جوانان ضروری است؛ 
به ويژه در عصر حاضر که جوانان در معرض 

امواج فکری و هجمه های فرهنگی قرار دارند. به تعبير رهبر معظم انقالب در ديدار 
با ائمه جمعه »ما در حال جنگيم، منتها جنگ نظامی نيست؛ جنگ معنوی است، 

جنگ اعتقادی و ايمانی است، جنگ سياسی است.«
از آنجا که در هر جنگی ســالح و ابزار خاصی اســتفاده می شود، جمعی از 
عالمان و پژوهشگران مبّرز حوزه )محمدرضا غالمی، محسن غرويان و محمدحسين 
ميرباقری( در سال 1371 کتاب »بحثی مبسوط در آموزش عقايد« را در دو جلد 
تأليف کردند و تاکنون اين کتاب چندين مرتبه از سوی انتشارت »دارالعلم« تجديد 
چاپ شده است. اين کتاب درصدد بررسی عقايد اسالمی و شيعی از ديدگاه عقل و 
نقل است و در اين راه از رهنمودهای »آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی« استفاده 
کرده است. جدول اول اين کتاب شامل سه بخش است، در بخش اول اين جلد 
مهم ترين مسائل جهان بينی اسالمی بيان شده و در ادامه مبحث شناخت به صورت 
مختصر مورد توجه و بحث قرار می گيرد؛ زيرا اين موضوع همواره با پرسش های 
فراوانی همراه بوده و حتی اين امر موجب پيدايش علم شناخت شناسی شده است. 
در نگارش اين کتاب، مؤلفان عالوه بر طرح بحث های فلسفی با هدف تبيين مبانی 
ايدئولوژيک اسالم بر اساس قرآن و عقل مباحث خود را از ديدگاه قرآن نيز ارائه 
و تبيين می کنند. در بخش دوم با عنوان خداشناســی، مباحثی مانند وجوب و 
امکان، علت و معلول؛ بطالن دور و تسلسل«، »اقسام توحيد«، آيات فطرت و ميثاق 
و... مطرح است. بخش سوم که آخرين بخش اين جلد است، حول موضوع معاد 
نگاشــته شده و به موضوعاتی مانند اهميت بحث از معاد، داستان اصحاب کهف، 

توصيف بهشت و بهشتيان در قرآن، شفاعت، توبه و مرگ می پردازد.

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ـ 5
 ضرورت حکومت اسالمی

 بحثی مبسوط در آموزش عقاید

اندیشه
رفتارساز

سیاست نامه

فراز و فرود سیدمحمد خاتمی ـ 3
پذیرش خرد غربی!

از  فارغ   شــهاب زمانی/ 
موســوم  دولت  رئيس  بزرگ نمايی 
بــه اصالحات، مبنی بــر اينکه اين 
دولت هر 9 روز با يک بحران مواجه 
بوده اســت، اما دولت های هفتم و 
هشــتم با چالش ها و به تعبير خود 
با بحران هايی ـ گاهی خودســاخته ـ 
روبه رو بــود و با ســکوت و اهمال 
کاری با آن برخــورد کرد از جمله 
اين بحران ها، مسئله کوی دانشگاه 
بود. در ســال 1378 کميســيون 
فرهنگی مجلس پنجم طرحی را با 
عنوان »اصالحيه قانون مطبوعات« 
تصويب کرد کــه با اعتراض مجمع 
روحانيون مبارز و نشــريه های دوم 
خردادی روبه رو شــد. روزنامه سالم 
سند محرمانه ای در اين رابطه منتشر 
کــرد که منجر به شــکايت وزارت 
اطالعات و تعــدادی از نمايندگان 
مجلس شد و به توقيف اين روزنامه 
انجاميد. نخســتين اعتراض به اين 
توقيف روبه روی خوابگاه دانشــگاه 
تهران شکل گرفت که درگيری هايی 
را در پی داشت و منجر به غائله 18 
تير شــد. در اين ميان که تجمع هر 
روز بحرانی تر می شد، رئيس دولت 
اصالحــات دل به گرو شــعارهای 
»خاتمی، خاتمی حمايتت می کنيم« 
داده بود و علی رغم مصوبه شــورای 
عالی امنيت ملی اجازه ورود ســپاه 
و بســيج را بــه اين جريــان نداد. 
خونســردی ســيدمحمد خاتمی و 
مسئوالن ذی ربط در اين جريان به 
قدری بود که در 21 تير ماه 1378 
جمعی از فرماندهان سپاه با نامه ای 
محرمانه به خاتمی ابراز نگرانی خود 
را اعالم کردند و خواستار پايان دادن 

به اين غائله شدند. 
چالش ديگری که می توان در 
اين راستا به آن اشــاره کرد، لوايح 
دوقلو بود. در سال 1381 خاتمی به 
منظور زمينه سازی طرحی بزرگ تر 
برای محدود کردن اختيارات ديگر 
نهادهای حاکميتی مانند واليت فقيه، 
دو اليحه »اصــالح قانون انتخابات 
مجلس« و »تبييــن حدود وظايف 
و اختيارات رئيس جمهور« را که به 
لوايح دوقلو معروف شــد به مجلس 
ششــم فرســتاد. از آنجا که حذف 
نظارت استصوابی اصلی ترين محور 
اليحــه انتخابات قلمداد می شــد، 
عناصر ضــد انقالب پس از تصويب 
کليات اليحه مذکور در کميسيون 
امنيت ملی و سياســت خارجی که 
در ســيطره کامل حزب مشارکت و 
سازمان مجاهدين بود، از آن استقبال 
کردنــد. از طرفی نيز شــکوری راد، 
ســعيد حجاريان، عبــاس عبدی و 
حميدرضا جاللی پور نظام جمهوری 
اسالمی را در صورت نپذيرفتن اين 
اليحه از سوی شــورای نگهبان به 
کناره گيری رئيس جمهور يا خروج از 
حاکميت و فروپاشی نظام و برگزاری 

رفراندوم تهديد کردند.
نخستين بند اليحه مذکور که 
به تصويب مجلس ششم رسيده بود 
»حذف نظارت اســتصوابی شورای 
نگهبان« و حذف التزام کانديداهای 
مجلس به اسالم و واليت فقيه بود و 
صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری 
به قانون اساســی جايگزين آن شد. 
ايــن دو اليحه در نهايــت با تدبير 
شــورای نگهبــان رد و به مجلس 

بازگشت. 
دل به فرهنگ غرب سپردن و 
دگرانديش بودن محمد خاتمی در 
رفتار رئيس جمهور مؤثر واقع شده 
بود؛ بــه طوری که لباس روحانيتی 
را کــه بر تن کرد نيز فراموش کرده 
بود. خاتمی در ســفر بــه ايتاليا با 
چهار زن بيگانه دست داد. اين اقدام 
در ســايت ها قرار گرفت و موجی از 
اعتراضات را برانگيخت. دفتر خاتمی 
پس از درخواست توضيح برای اين 
کار ســه امر احتمالی را بيان کرد؛ 
»تکذيب تصويربرداری«، »بی توجهی 
به برخی تماس ها بــه دليل ازدحام 
جمعيــت« و »مرتفع شــدن حرمت 
اوليه بــه عنوان حکم ثانــوی«. اين 
داســتان پردازی ها در حالــی بود که 
اين عمل غيرشرعی در داخل کشور 
و در شرايط کم جمعيت نيز از سوی 
ســيدمحمد خاتمی تکرار شده بود. 
غرب گرايی و دگرانديشــی او به ابراز 
ســاحت های نظری هم رســيد؛ به 
طوری که نشريه »کيان« در بهمن ماه 
1377 از قول خاتمی نوشت: »به قرآن 
نمی شود استناد کرد. در حال حاضر 
مطالب قرآن با برخی از دريافت های 
بشری سازگار نيست؛ چرا که احکام 
آن متناسب با زندگی قبيله ای است.

ریزش ها

کتابخوان

 امیــر قلی زاده/ توســعه 
ابزارهای دانشــی و ســرعت رشــد 
فناوری ارتباطات و اطالع رســانی ها 
و مجهز شدن انسان غربی به شبکه 
مجــازی، او را چنان مغرور کرده که 
باورمندی و داشــتن ايمان در پس 
ذهــن او کم رنگ شــده يا حتی از 
دايره اولويت هــا و ملزومات زندگی 
بيرون گذاشته شده  انســان مدرن 
است. مايه تأسف آنجاست که جوامع 
اسالمی از جمله کشور ما نيز در اثر 
تربيت پذيری غلط از خانواده های کم 
اطالع و نظام آموزشی انسان مدارانه 
با وجه سکوالر در همان مسير منحط 
غربی قرار گرفته است. اين که رهبری 
منتقد چنين نظام آموزشی بوده و از 
سال های گذشته بر ضرورت تغيير در 
علوم انسانی غربی در مراکز علمی و 
دانشگاهی و حتی حوزوی تأکيد دارند 
و دستور داده اند شورای عالی انقالب 
فرهنگی تحــول انقالبی در مبانی و 
منابع درســی و تربيتی علوم انسانی 
غربی را در دستور کار خود قرار داده، 
با هم انديشی اســاتيد و دانشمندان 
حوزه و دانشــگاه الگوی جديدی از 
دانــش مبتنی بر رهيافت های دينی 
و اسالمی طراحی نمايند، در همين 
راستا و به همين دليل است که بايد با 
قوت به اصالح در مواردی و جايگزينی 
علوم اسالمی و رويکردهای دينی در 

اين حوزه ها اهتمام جدی داشت. 
اما در اين نوشــته ســخن از 
نسبت ســنجی رابطه ميان انسان 
مدرن و ايمان و باور و چگونگی آن 
است. علم و ايمان چه رابطه ای با هم 
دارند؟ سؤال مهمی است که پاسخ 
آن هم از جهان بينی ما بر می آيد و 
هم می تواند تعيين کننده بخشی از 
چگونه زيستن و ايدئولوژی ما باشد. 
دو تفکر دينی و غرب سکوالر دو نوع 

پاسخ متمايز به اين سؤال می دهد.

علم از دو منظر
علمی که اکثر مردم با آن سر 
و کار دارند، امری است صرفاً ذهنی، 
آن هم در حّد ذهن خيالی و وهمی، 
کــه حتماً بايــد از طريق مطالعه و 
تحقيق و تفّکر و امثال آن به دست 

آيد. لکن بايد دانســت که اين گونه 
علوم، اغلب يقينی نيســتند؛ بلکه 
ظّن غالب و متراکم می باشند. حّتی 
براهين فلسفه عقلی و علوم رياضی 
هم که يقينی هستند، مراتب پايين 
يقيــن را ايجاد می کننــد که علم 
اليقيــن گفته می شــود. اين گونه 
يقين نيز فقط و فقط منحصر در دو 
علم می باشد؛ فلسفه عقلی محض ـ 
آن هم در براهين نه در نظريّات ـ و 
رياضّيات ـ آن هم در حّد انتزاعی نه 
در عالم خارج ـ. لذا آلبرت اينشتين، 
فيزيکــدان بزرگ قرن اخير، معتقد 
بــود: »احکام رياضی تــا حّدی که 
مربــوط به حقيقت اســت، محّقق 
نيســتند و تا حّدی که محّققند، با 
حقيقت سر و کار ندارند. به نظر من 
وضوح کامل تنها در آن قســمت از 
رياضّيات اســت که مبتنی بر روش 

اصل موضوعی می باشد.«)1( 
گفتنی اســت که غير يقينی 
بودن علوم تجربی بشری، به معنی 
بی ارزش بودن آنها نيســت؛ چرا که 
ما با اين علوم، در حقيقت به دنبال 
يافتن حقيقت هستی نيستيم، بلکه 
عمدتاً کارکردهای دنيايی آنها برای 
ما مهّم می باشــند. لذا حّتی ابطال 
شــدن يک نظريّه تجربــی دارای 
کارکرد، با يک نظريّه تجربی ديگر نيز 
ارزش دنيايی آن را از بين نمی برد. 
اّما مشــکل زمانی به وجود می آيد 
که عّده ای خيال می کنند مأموريّت 
علوم تجربی يافتن حقيقت هستی 
مشکالت  که  اينجاســت  می باشد. 
معرفت شناسانه رخ نشان می دهند و 

بين اين گونه افراد و فيلسوفان علم، 
که کارشان ارزيابی ارزش يقين آوری 
علوم می باشد، اختالفات جّدی بروز 
می کند. روندی که مکتب پوزيتويسم 
طی کرد، تا انســان مدرن و تربيت 
يافته در آن مکتب انســان مدرنی 
باشــد چون ايمان و بــاور را تجربه 
نمی کند و ما به ازای خارجی ندارد، 
خط قرمز و بطالن بر آن می کشد و 
توهم و اوهام تلقی می کند. در حالی 
کــه در نگاه دينــی، علم به معنای 
حقيقــی آن، که عين وجود و حاّق 

واقع و يقين غير قابل زوال می باشد، 
امری نوری و از سنخ وجود می باشد 
و جايگاه آن نيز قلب است نه ذهن. 
و مراد از قلب نيز مرتبه ای از وجود 
آدمی است که فراتر از ذهن و عقل 
متعارف می باشــد. چنين علمی از 
آن جهت که امری ذهنی و از سنخ 
مفهوم نبوده، از سنخ وجود است، با 
آموختن به دست نمی آيد؛ بلکه راه 
کســب آن، بندگی خدا و ترّقی در 

مراتب وجود می باشد. البته خواندن 
کتاب و استاد ديدن نيز از باب فراهم 
نمودن مقّدمات و معّددات، بی تأثير 
نيســت؛ بلکه در مــواردی الزم و 
ضروری اســت. حديثی منسوب به 
امــام صادق)ع( که به عنوان بصری 
فرمودند، شنيدنی و اين تفاوت نگاه و 
عمق بينش اسالمی نسبت به فلسفه 
 ِ غربی ستودنی است: »يا أَبَا َعْبِد اهللَّ
ََّما ُهَو نُوٌر يَقُع  َعلُِّم إِن لَيــَس الِْعلُْم بِالتَّ
ُ تََباَرَک َو تََعالَی  فِی َقلِْب َمْن يِريُد اهللَّ
أَْن يْهِديُه َفــإِْن أََرْدَت الِْعلَْم َفاْطُلْب 
أَوَّاًل فِی نَْفِســکَ َحِقيَقَه الُْعُبوِديِه  َو 
 َ اْطُلِب الِْعلَْم بِاْسِتْعَمالِِه َو اْسَتْفِهِم اهللَّ
يْفِهْمک؛ ای اباعبداهلل)عنوان بصری( 
! علم با آموختن حاصل نمی شــود. 
اين اســت و جز اين نيست که علم 
نوری است که قرار می گيرد در قلب 
هر کسی که خداوند تبارک و تعالی 
هدايت او را بخواهد. پس اگر خواستار 
علمی، نخست در جان خود حقيقت 
بندگی را جست وجو کن و علم را با 
عمل کردن به آن بطلب و از خدا فهم 

بخواه، که به تو خواهد فهماند.«)2(

ایمان از منظر دینی 
ايمان با نــگاه تجربه گرايانه و 
پوزيتويســتی، اوهامی است که ما 
بــه ازای بيرونی ندارد و تجربه پذير 
نيســت و لذا آنهــا در رابطه علم و 
ايمان و سؤال از برتری يکی از آنها 
بر ديگری اساساً اين سؤال را غلط و 
ســؤال در عالم واقع نمی دانند و لذا 
هر چه هست تأکيد بر علم مادی و 
کشــف رابطه علت و معلول ها برای 

بهره گيــری در زندگی انســان ها و 
نهايت تسهيل آن. 

اما ايمان بــه معنی اطمينان 
قلبی، در مرتبه فراتر از علم قرار دارد. 
مثاًل اکثر مردم يقين عقلی دارند که 
مرده خطری ندارد، اّما اطمينان قلبی 
به اين مطلب ندارند. لذا کمتر کسی 
حاضر می شود شــب را پيش يک 
مرده بخوابد؛ ولی يک مرده شور، به 
راحتی می تواند شب را پيش مرده ها 
بخوابد. يعنی اغلب مردم علم دارند 
که مرده خطر ندارد ولی مرده شورها 
عالوه از علم داشتن، ايمان )باور( هم 
دارنــد که مرده خطر ندارد. يا اغلب 
انسان ها وقتی راه می روند در زمينی 
به عرض مثاًل سی ســانتی متر راه 
می روند بدون اينکه زمين بخورند. 
لذا عقاًل می دانند که انسان می تواند 
روی ديواری به عرض سی سانتی متر 
راه برود بدون اينکه سقوط کند. حال 
فرض کنيد ديواری داريم به ارتفاع 
يک ساختمان پنج طبقه و به عرض 
سی ســانتی متر. چند نفر حاضرند 
روی چنين ديواری راه بروند؟ قطعاً 
اغلب انسان ها حاضر به چنين کاری 
نمی شــوند. چون ايمان ندارند که 
انسان همواره روی محلّی به عرض 
سی سانتی متر راه می رود. اّما افراد 
بندبار روی چنين ديواری چشم بسته 
هم راه می روند، بلکه می دوند. آنها 
وقتــی روی يک طناب راه می روند، 
روی چنين ديــواری به راحتی راه 
خواهند رفت. يعنی بندبازها ايمان 
دارنــد )اطمينان قلبــی دارند( که 
روی چنين ديواری می توان راه رفت.
راه تحصيــل ايمان نيز تلقين 
مداوم اســت. بعد از اينکه درستی 
مطلبی را با عقلمان دريافتيم، بايد 
آن را مدام به قلبمان تلقين کنيم تا 
باورش کند. البته اگر مطلب نادرستی 
را هم به قلب تلقين کنيم، آن را هم 
باور می کند. لــذا ايمان بر دو گونه 
است؛ ايمان به حّق و ايمان به باطل.

منابع:
1ـ مقاالت علمی اينشتين، ترجمه محمود 

مصاحب، ص 38، 39.
2ـ عالمــه مجلســی، بحاراألنــوار، ج  1، 

ص 225.

نقد روز

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/  
در شماره گذشته به برخی از داليل عقلی 
که فقهای اســالم در اثبات واليت فقيه در عصر 
غيبت به آنها اســتناد کرده اند، اشاره کرديم. آن 
ادله اگرچه مهم ترين بودند؛ اما همه داليلی نبودند 
که برای اثبات واليت فقيه اقامه شــده اند از اين 
رو، در اين نوشته با ديگر ادله اثبات واليت فقيه 

از منظر فقها آشنا می شويم.

1ـ قابل اعتماد نبودن
 ادله مخالفان والیت فقیه

حــال که داليلی برای واليت فقيه در عصر 
غيبــت وجود دارد و همه بر اين امر داللت دارند 
کــه احکام را بايد وی اجرا کند، داليل محکمی 
الزم اســت تا چنين واليتی سلب و امر ديگری 
جايگزين آن شود که چنين داليلی موجود نيست. 
»محمدبن ادريــس  حلی« از علما و فقهای مبّرز 
شيعی در قرن ششم هجری در اين زمينه معتقد 
است: »آن چيزی که ما اختيار کرديم، اوال ً ادله، 
اقتضای آن را دارد و ثانياً مورد اختيار بزرگان از 
مشايخ از جمله سيدمرتضی و شيخ طوسی است. 
ادلــه ای را که مخالفان اين نظريه آورده اند، قابل 
اعتماد نيست؛ زيرا هر اشکالی که در مورد تنفيذ 
احکام به وسيله ولی فقيه جامع الشرايط انجام شود، 
همان اشکال در مورد امام)ع( هم الزم می آيد، چه 
تمامی حاکمان)شرعی( در مورد احکام تعبديه، 
مانند آيه مربوط به قطع دست دزد و اجرای حد 
بر زانی و غير اين دو از آيات ديگر)که احتياج به 

تنفيذ و اجرا دارد( مخاطب خداوند هستند.«1
او معتقد اســت، تنفيذ احکام بايد از سوی 
امام معصوم صورت گيرد. اگر دست مان از دامان 
آنها کوتاه بود، قدر متيقن اين اســت که بر غير 
شــيعيان منصوب آنها دخالت در اين امر جايز 
نيست. پس چه بايد کرد؟ ايشان نيز شرايطی را 
ذکــر می کنند که دارنده آنها در واقع منصوب از 
جانب ائمه اســت و اوست که واليت دارد و اين 

صفات در ولی فقيه صدق می کند.2

2ـ نهی از مراجعه به طواغیت
ما می دانيم که ائمه)ع( شيعيان خويش را 
از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی کرده اند، 
پس به ناچار بايد فرد يا افرادی را به منزله مرجع 
در امور سياسی و اجتماعی نصب و تعيين کنند 
که در همه زمان ها و مکان ها مورد ابتالی مردم 
اســت. از مجموع روايات معلوم می شود، نصب 
مرجع در امور سياسی و اجتماعی، متعين در فقيه 
جامع الشرايط است؛ زيرا هيچ کس قائل به نصب 
غيرفقيه نشده است. به تعبير ديگر، امر، داير بين 

عدم نصب و نصب فقيه عادل 
است؛ بنابراين از يک سو نصب 
غير فقيه اصاًل مطرح نيست و 
از ســوی ديگر بطالن فرض 
عدم نصب نيز روشن است )و 
قبــاًل مفصل در باره آن بحث 
شده است(، پس آنچه می ماند 
واليت فقيه منصوب از جانب 

معصوم)ع( است. 

3ـ ضرورت اداره اموال 
عمومی جامعه

بخش بزرگــی از اموال 
موجــود در جامعــه عمومی 
هستند و بايد در مسير مصالح 
اجتماعی جامعه اسالمی و بر 

طبق مقررات اسالم اداره و هزينه شوند. متصدی 
اين اموال بايد افراد واجد شرايط باشند. به طور 
کلی در جامعه اسالمی سه دسته اموال وجود دارد 
که اداره دو دســته از آنها بر عهده نظام سياسی 

اسالم است: 
يک ـ »اموال خصوصی « که به وسيله کسب 
حالل يا ارث و مانند آن، ملک اشخاص می شود؛

دوـ  »امــوال عمومی « که به ســبب جهاد 
به اذن امام يا وقــف عام و مانند آن، ملک توده 

مردم می شود؛
ســه ـ »اموال دولتی « که خود به دو دسته 

تقسيم می شوند؛ دسته اول، »انفال « هستند که 
اساســاً متعلق به امام هستند؛ مانند زمين های 
موات و... . دسته دوم، اموالی هستند که از محل 
درآمدها به دست می آيند و اموال دولت اسالمی 
محسوب می شــوند و برخی به نام سهم مبارک 
امام اســت و مخصوص شــخصيت  حقوقی امام 
و جهت امامت اســت و برخی نيز مانند زکات و 
ساير ماليات ها بايد در امور عامه و... هزينه شوند. 
اموال موضوع دوم و ســوم به ارث نمی رسد 
و امام بعدی، خود مستقاًل متولی آن می شود، نه 
آنکه توليت آن را از امام قبلی 
ارث برده باشد. اگر چه درباره 
ســاير اموال نيز مسلم است 
که کسی جز امام يا منصوب 
از جانب او نمی تواند دخالت 
کند؛ ولی اين موضوع حداقل 
نسبت به انفال که قسمت مهم 
مسائل مالی در اسالم هستند، 
کاماًل روشــن و شفاف است؛ 
زيرا اراضی موات و ملحق به 
آن و همچنين سلسله جبال و 
محتويات آنها و معادن عظيم، 
مانند نفت، گاز، طال و درياها 
و منافع و کرانه های آنها و...، 
سرمايه های اصيل کشورند و 
تصرف در آنها در عصر غيبت، بدون اذن منصوب 
از سوی امام معصوم)ع ( روا نيست.3 قرآن در اين 
زمينه تأکيد می کند: »يَْســَألُونََک َعِن األَنَفاِل ُقِل 

ُسوِل«.)انفال/ 1( األَنَفاُل هلل َوالَرّ
نماينده خواه منصوب خاص باشد يا منصوب 
عام فرق نمی کند و خــواه قائل به تحليل انفال 
در زمان غيبت  باشــيم يا نباشيم، بدون تعيين 
متولــی بــرای اين اموال هرج و مــرج به وجود 
می آيد و موجب ويرانی منابع مالی و بهره برداری 
بی رويه از انفال شده و سبب نابودی آنها می شود 
و آسيب های جبران ناپذيری به ويژه برای کشور 
خواهد داشت. شخصی بايد بتواند به نفع جامعه 

ميــزان بهره برداری از معادن و جنگل ها و مراتع 
و آبزيــان و وحــوش را برنامه ريزی کند تا برای 

نسل های آينده نيز قابل بهره برداری باشند.
توليــت همه اين امــوال عمومی و دولتی، 
بايد برعهده کسی باشد که برای اين کار مأذون 
باشد. قدر متيقن اين است که از مجموع روايات 
فقط می توان چنين اذنی را برای فقيه استنباط 

کرد و ال غير.4

4ـ وضعیت تاجر ورشکسته
تاجر ورشکسته کسی است که به دليل باال 
آوردن بدهی های فراوان و از دســت رفتن اموال 
قادر به پرداخت ديون خود نيســت. در صورت 
مراجعه دائنين به حاکم شرع و اثبات موضوع نزد 
حاکم، وی ديگر حق مداخله در اموال خود را ندارد 
و اين اموال بايد با اذن حاکم بين غرما توزيع شود. 
هيچ اختالفی در اين نيست که چنين حکمی بايد 

از سوی فقيه جامع الشرايط صادر شود.5
با توجه به آنچه بيان شد، بدون شک از منظر 
عقــل فقيه در عصر غيبت واليت دارد. اگر فقط 
همين مقدار از ادله برای اثبات واليت فقيه را در 
اختيار داشــتيم کافی بود؛ اما با بررسی روايات 
اســالمی متوجه می شــويم وجود حق واليت و 
اثبات آن برای فقيــه در عصر غيبت در روايات 
متعدد اسالمی نيز پيش بينی شده است. همين 
موضوع اتقان و اطمينان به درستی اين نظريه را 
دو چندان می کند. در شماره های بعدی ادله نقلی 

واليت فقيه خواهيم پرداخت.  
پی نوشت ها:

1ـ ابن ادريس حلّی، محمد بن منصور بن احمد ، الســرائر 
لتحريــر الفتاوی، قم: جامعه مدرســين حوزه علميه قم ، 

1410، ج3، ص549.
2ـ همان، ص537.

3ـ عبــداهلل جوادی آملی ، واليت فقيــه واليت فقاهت و 
عدالت، قم: مرکز چاپ و انتشــارات اســراء، چاپ دهم، 

1389، ص172.
4ـ همان، ص173.

5ـ محمدحسن نجفی، جواهرالکالم، ج26، ص94.
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قابل اعتماد نبودن ادله مخالفان والیت فقيه

 بدون شــک از منظر عقل 
فقیه در عصــر غیبت والیت 
از  مقدار  همین  فقط  اگر  دارد. 
ادله برای اثبات والیت فقیه را 
در اختیار داشــتیم کافی بود؛ 
اما با بررســی روایات اسالمی 
متوجه می شــویم وجود حق 
والیت و اثبات آن برای فقیه در 
متعدد  روایات  در  غیبت  عصر 
نیز پیش بینی شده  اســالمی 
اســت. همین موضوع اتقان و 
اطمینان به درستی این نظریه 

را دو چندان می کند

تبعات نگاه تجربی به علم و ایمان در دنیای جدید

انسان مدرن و مسئله ایمان

وجود  به  زمانی  مشــکل 
خیال  عــّده ای  کــه  می آید 
علوم  مأموریّــت  می کننــد 
هستی  حقیقت  یافتن  تجربی 
می باشد. اینجاست که مشکالت 
معرفت شناســانه رخ نشــان 
افراد  این گونه  بین  و  می دهند 
کارشان  که  علم،  فیلسوفان  و 
ارزیابی ارزش یقین آوری علوم 
بروز  اختالفات جّدی  می باشد، 
می کند. این همان روندی است  

که مکتب پوزیتویسم طی کرد



يکی از خيانت های تاريخی حکومت پهلوی که 
هيچ گاه اذهان عمومی جامعه ايرانی آن را فراموش 
نمی کند، مقاومت نکردن در برابر جدايی بحرين از 
ايران بود که در طول تاريخ همواره جزئی از خاک 
ايران بزرگ بود و حاکمان محلی بحرين در دوران 
صفويان، افشاريان، قاجار و... از سوی پادشاه ايران 

برگزيده می شدند. 
سياست واگرايی بحرين با ورود استعمارگران 
به خليج فارس که ســردمدار آن پرتغالی ها بودند، 
آغاز شد. جدايي خواهي در بحرين نيز زماني شکل 
گرفت که اين منطقه از سال 1892 ميالدي تحت 
ســلطه کامل بريتانيا درآمد. پيش از اين بريتانيا 
از طريــق انعقاد قراردادهاي گوناگون تالش کرده 
بود اين ســرزمين را تحت حاکميت خود درآورد. 
نخستين قيام عمومي بحرين در مارس 1895 در 
مخالفت با شيخ عيســي بن علي، نخستين حاکم 
سلسله آل خليفه شکل گرفت . اين قيام با دخالت 
سرهنگ آرنولد ويلسون، نماينده دولت بريتانيا در 
خليج فارس سرکوب شد، بازداشت و تبعيد ناراضيان 
به »زباره« در شمال شبه جزيره قطر را در پي داشت 
و درگيري هاي شــديدي را ميان قطر و بحرين به 
وجود آورد. اين موضوع ســبب شد قطر با انعقاد 
قــراردادي خود را تحت الحمايه بريتانيا قرار دهد. 
اين رويداد نقطه آغاز بيش از يک قرن کشمکش 

سياسي و نظامي ميان بحرين و قطر بود.
در سال هاي بعد، به تدريج افکار عمومي در 
بحرين به ايران متمايل شد. انقراض سلسله قاجار 
در ايران و طرح ادعاهــاي ارضي پهلوي اول اين 
تمايل را در مردم بحرين افزايش داد و از سوی ديگر 
بر حساسيت انگليسي ها در منطقه افزود و آنان را 
به تحکيم پايه هاي نفوذ و ســلطه خود در بحرين 
سوق داد. اين رخداد سبب شد انگليسي ها در سال 
1923 ميالدي شيخ عيسي بن علي را برکنار و يکي 
از کارگــزاران خود »چارلز بلگريو« را در 1926 به 
عنوان مشاور امير بحرين روانه اين سرزمين کنند. 
اقدامات اين مشــاور که تصميم گيرنده اصلي در 
بحرين بود، افزايش نفرت عمومي به سياست هاي 
استعماري بريتانيا در منطقه را در پي داشت. در اين 
ميان اعتراضات مردمي آغاز و بلگريو در مواجهه با 
اولين اعتراض  بحريني ها از اين سرزمين خارج شد.

در دوران پس از جنگ جهاني دوم، با گسترش 
تظاهرات، مخالفت هاي مردمي به جنبش عمومي 
ضد اســتعماري تبديل شــد. بريتانيا مي دانست 
کاهش کنترل بر بحرين، ســبب از دســت رفتن 
سراسر خليج فارس خواهد شد؛ از اين رو مي خواست 
به هر قيمتی قيام مردم بحرين را ســرکوب کند؛ 

بنابراين در اين راه دامن زدن به اختالفات مذهبي 
را پيشــه کرد. ميان شيعه و سني تفرقه به وجود 
آورد و زمينه هاي برخورد اين دو را شکل داد. بدين 
ترتيب در دهه 50 ميالدي بحرين چند بار تا آستانه 

جنگ هاي خونين داخلي پيش رفت.
از ســوی ديگر، جنگ کانال ســوئز و هجوم 
نظاميان انگليسي به مصر، سبب افزايش تنفر اعراب 
خليج فارس و به ويــژه مردم بحرين از انگليس و 
ترويج احساسات ناسيوناليستي عربي در اين کشور 
شد؛ اما اين احساسات اغلب از سوی پليس غيربومي 

بحرين سرکوب مي شد.
اواســط قرن بيستم،  از 
ادعاهاي تاريخي ايران در مورد 
حاکميت بر بحرين جدي شد. 
مجلس شــوراي ملي در آبان 
ماه 1336 اليحه اي را تصويب 
کرد که به موجب آن بحرين 
اســتان چهاردهم ايران اعالم 
شد و دو کرســي خالي براي 
نمايندگان »استان چهاردهم« 
در نظر گرفته شد. اين اقدام و 
تهديد ايران در مورد تحريم هر 
سازمان و مجمع بين المللي که 
بحرين را به رسميت بشناسد، 

موضوع را پيچيده  کرد؛ اما فشــار بريتانيا به شاه 
سبب دست کشــيدن ايران از ادعاهاي ارضي اش 

به بحرين شد.
در سال 1347، شاه در ديدارش از هند گفت : 
»اگر مردم بحرين مايل نباشند به کشور ما ملحق 
شــوند، هرگز به زور متوســل نخواهيم شد و هر 
کاري که بتواند اراده مردم بحرين را به نحوي که 
نزد همه جهانيان به رسميت شناخته شود، نشان 

دهد خوب است .« 
شاه اســتقالل بحرين را منوط به نظر مردم 
بحرين کــرد و اين عمل در تاريخ ايران ســابقه 
نداشــت. همان زمان اســداهلل علم نيز به سفير 
انگليــس در مورد اين راه حل اعتراض کرد. او در 
کتاب خاطراتــش در روز 21 مرداد 1348 آورده 
است: »به سفير انگليس گفتم ما هيچ گاه نمي توانيم 
چنين پيشنهادي را تصويب و در برابر ملت ايران 

توجيه کنيم.«
ايران می خواســت سرنوشت بحرين در يک 
در  شود؛  تعيين  همه پرســي 
حالي که دولت هاي بحرين و 
بريتانيا با آن مخالفت کردند. 
در نتيجه ايران و بريتانيا توافق 
کردنــد تا به جــاي برگزاري 
ملل  ســازمان  از  همه پرسي ، 
متحد خواسته شود سرنوشت 
سياســي اين ســرزمين را با 
و  گروه هــا  از  نظرســنجي 
تعيين کند.  طبقات گوناگون 
حکومت بحرين که تحت نفوذ 
بريتانيا بود، براي تأثيرگذاري 
بر نتيجــه نظرخواهي مصمم 
شد تا ســاختار جمعيتي اين 
ســرزمين را با اکثريت دادن به عرب ها دگرگون 
کند. در اين راستا، هزاران فلسطيني و نيروي کار 
عرب از کشورهاي منطقه به بحرين هجوم آوردند. 
جالب اينکه شــاه نيز متوجه خطر نظرخواهي در 
مورد اســتقالل بحرين شــد و به علم گفت: »به 
سفير تکرار کن که اگر من پيشنهادش را بپذيرم 
مرتکب خودکشي شــده ام. اگر اين خودکشي در 
راه حفظ منافع ملت ايران بود،  چندان اهميتي به 

آن نمــي دادم؛ ولي به عقيده من اين طرح خيانت 
به منافع ملي اســت؛ بدين جهت نمي توانم آن را 

بپذيرم.«
با اين حــال نظرخواهي از 10 فروردين ماه 
1349 آغاز شــد و ويتوريو وينتسپير گيچياردي، 
ديپلمات ايتاليايي و مدير دفتر ســازمان ملل در 
ژنو از ســوي اوتانت ، دبيرکل وقت ســازمان ملل 
مأموريت انجام اين کار را برعهده گرفت. وي پس از 
پايان مأموريت دو هفته اي خود در بحرين، گزارش 
برداشــت هاي خود از صحبت با مردم و گروه هاي 
بحرين، را که به ادعاي وي از عالقه آنان به استقالل 

حکايت مي کرد تسليم دبيرکل کرد.
با اعطاي اين گزارش، شوراي امنيت سازمان 
ملل قطعنامه 278 خود را در 21 ارديبهشــت ماه 
1349 صادر کرد که در آن خواسته مردم بحرين 
تأييد شده بود. اين قطعنامه به دولت هاي ايران و 
بريتانيا ابالغ شد. آن دوره در فضاي سياسي ايران 
موافقان و مخالفاني دراين باره وجود داشتند؛ البته 
مخالفان جدايي بحرين در ميان سياسيون بسيار 
اندک و بيشتر محدود به اعضاي حزب پان ايرانيست 
بود. فراکسيون پارلماني اين حزب که در دوره بيست 
و دوم مجلس شــوراي ملي پنج نماينده داشت، با 
محوريت محسن پزشک پور، رهبر اين تشکل پس 
از طرح قصد دولت براي موافقت با جدايي بحرين، 

دولت اميرعباس هويدا را به استيضاح کشاند.
در سال 1349، دولت هويدا گزارشي را مبني 
بر جدايي مجموعه جزاير بحرين از ايران به مجلس 
شوراي ملي آورد که پان ايرانيست ها به شدت با آن 
مخالفت کردند. از آن جمله پزشک پور بود که در 
مخالفت با اين گزارش، ســخنراني مشهوري ايراد 
کرد و بــا »خيانت« ناميدن تصميم دولت هويدا، 
وي را به چالش کشــيد. هرچند اين نطق و گريه 
پزشک پور هنگام ايراد، آن همان زمان سر و صداي 
بســياري به پا کرد، بعدها ناصر انقطاع در کتاب 
»پنجاه سال تاريخ با پان ايرانيست ها« مدعي شد 
اين مخالفت ها صوري و نمايشي و از سوي دولت 

ديکته شده بود.
به هر ترتيب مخالفت ها به جايي نرسيد و در 
بهار سال 1350 شمســي، تهران و منامه پس از 
تعيين و تصويب مرزهاي دريايي ميان خود روابط 
دوجانبه را در همه زمينه ها آغاز کردند. چنين بود 
که جزيره بحرين در 23 مرداد ماه 1350 رســماً 
اســتقالل خود را از سرزمين مادري اعالم کرد و 
ايران نخستين کشوري بود که يک ساعت پس از 
اعالم استقالل، آن کشور را به رسميت شناخت. 
منبع: تسنیم

 گروه معارف/ فريضه عظيم 
»حج« تمرين نزديکي به خداوند و عهد 
با پروردگار است تا انسان حيات معنوي 
خود را تضمين کنــد و ضمن انجام 

مناسک آن، از شيطان برائت جويد.
خداونــد در آيه 27 ســوره حج 
می فرمايــد: »َو أَذْن فِي النَّاِس بِالَْحجِّ 
يَأتُــوَک ِرجاالً َو َعلي  ُکلِّ ضاِمٍر يَأتيَن 
ِمْن ُکلِّ َفجٍّ َعميق«؛ و مردم را دعوت 
عمومی به حج کن تا پياده و ســواره 
بر مرکب های الغر از هر راه دوری به 
سوی تو بيايند. به اين ترتيب، افرادی 
از امت اسالمی به سمت کعبه حرکت 
می کنند که بايد افــزون بر توجه به 
مناســک معنوی حج، به امور جهان 
اســالم و مســلمانان نيز توجه کرده 
و حفــظ جــان، مال، آبــرو و امنيت 
کل امت اســالمی، به ويژه مظلومان 
فلسطين، سوريه، يمن، بحرين و ... را 

مطالبه کنند.

فرصتی برای انسجام
صهيونيســت های جنايت کار با 
اجير کردن تروريســت های تکفيری، 
امنيت جهان اسالم را دچار مخاطره 
کــرده و همــگان به ويــژه نخبگان 
بايد در مقابــل اين رژيم کودک کش 
بايستند. خداوند در قرآن می فرمايد، 
نخبگان و حجاج در مکه جمع شوند 
و درباره وضع مسلمانان تصميم گيری 
کنند، اما با کمال تأســف ما در حج 
شــاهد اين مسئله نيســتيم. همه ما 
در سراسر دنيا به امامت و واليت نياز 
داريم، آن هم امامی که بتواند دنيا را 
متحول کند؛ اين تحول به دست امام 
عصر)عج( رخ می دهد. البته جمهوری 
اســالمی ايــران بحمــداهلل از نعمت 
واليت برخوردار اســت که نيابت امام 
زمان)عج( را عهده دار اســت. اتحاد و 
انسجام، رسيدگی به وضع مسلمانان 
و ايســتادگی در مقابل ظلم و ســتم     
وظيفه همه مسلمانان جهان است. ما 
امنيت امروز ايران را مرهون خون شهدا 

می دانيم و بر ادامه راه امام)ره( و شهدا 
تأکيــد داريم. اين قلب هاي مشــتاق 
از سراســر دنيا با اختالفات مذهبي، 
فرهنگي، رنگ، نژاد و غيره به دعوت 
حق لبيــک مي گويند تا جان خود را 
شست و شــو دهند و چه جايي بهتر 
از خانه خدا که انسان با خداوند عهد 
ببندد و در بازگشــت به ديار خود، از 
دستاوردهاي معنوي حج برای زندگي 
بهتر خود و خانواده اش استفاده کند.

مظهر عزت و برادری
حــج درس اســتقامت در برابر 
شياطين، نفسانيت، دشمنان و استکبار 
اســت؛ فريضه حج بــراي بالندگي و 
اقتدار دنياي اسالم و اتحاد آنها مقابل 
دشمناني که نمي خواهند دنياي اسالم 

سرزنده باشد، حياتي است.
حج مظهــر برادري و عزت امت 
اسالمي اســت؛ در کنگره عظيم حج 
امت واحده اســالمي متجلي مي شود 
و ملت هاي ديگر خواهند ديد اســالم 
رحماني چــه ظرفيت هايــي دارد و 
تبليغات دنياي استکبار و صهيونيسم 
جهاني بــراي تحريف واقعيات دنياي 
اســالم خنثي خواهد شد و ملت ها با 

اين حضور ميليوني زائــران در کنار 
خانه خدا، اســالم رحمت و محبت و 
صلح را مشــاهده مي کنند. افرادی از 
سراســر جهان حرکت می کنند و در 
نطقه ای گــرد هم می آيند و عالوه بر 
توجه به خدا، به امور کل جهان اسالم 

رسيدگی می کنند.

مســلمانان يد واحده مي شوند 
تا اجازه ندهند دشــمنان اســالم، به 
اهداف شيطاني خود دست پيدا کنند. 
در زمانــي که دنياي اســالم بيش از 
هميشــه به اين اتحاد و همبســتگي 
نيازمند است، حضور در حج جلوه اي 
از اين اتحاد مقدس اســت تا در سايه 
چنين اتحادي عظمت دنياي اســالم 

افزايش پيدا کند.

موسم دشمن شناسی
خداوند به حج دعوت کرده است 
تا مسلمانان از اين دعوت منافع فراوان 
کســب کنند که يکي از اين منافع، 
دشمن شناسي و مقابله با توطئه هاي 
دشــمنان است. فلسفه حج اين است 
که بايد به امت و جهان اســالم توجه 
کنيم و از دولت های اسالمی بخواهيم 
به جوامع اسالمی توجه داشته باشند. 
اين همه تفرقه و خونريزی و مشکالت 
اقتصادی که دشمنان، صهيونيست ها 
و عوامل آنها در جهان اسالم به وجود 
آورده اند، سبب شده است وضع جهان 
 اســالم در بعضی کشــورها تأسف بار

 باشد.
 استکبار جهانی وحدت مسلمين 
را نشانه گرفته و ميان آنها با مشکالتی، 
همچون مشکل اقتصادی تفرقه ايجاد 
کرده و امنيت آنها را بر هم زده است؛ 
اين وضع کنونی جهان اســالم است؛ 
به همين دليل در مراسم حج بايد از 
اقدامات صهيونيست ها و عواملی که از 
آنها پشتيبانی می کنند، سخن گفته 
شود و اين وظيفه  همه ملت هاست تا 
حق امنيت جانی و آبرو را از دولت ها 
بخواهند؛ هرچند با کمال تأسف ما در 

حج شاهد اين مسئله نيستيم.

ذبح هوای نفس
دليــل قربانی کردن در روز عيد 
قربــان رســيدن دل، روح و قلب به 
خداوند اســت. خداونــد در آيه 37 
ســوره حج می فرمايد: »لَْن يَناَل اهللَ 
لُُحوُمها َو ال ِدماُؤها َو لِکْن يَنالُُه التَّْقوي  
َرها لَُکْم لُِتَکبُِّروا اهللَ  ِمْنُکْم َکذلَِک َسخَّ
ِر الُْمْحِسنيَن« نه  َعلي  ما َهداُکْم َو بَشِّ
گوشــت ها و نه خون های آنها، هرگز 
به خدا نمی رسد. آنچه به او می رسد، 
تقوا و پرهيزگاری شماست. اين گونه 
خداوند آنها را مســّخر شما ساخته، 
تا او را به خاطر آنکه شــما را هدايت 
کرده است بزرگ بشمريد و بشارت ده 

نيکوکاران را.
در زمــان جاهليت اعراب وقتی 
گوســفند را قربانی می کردند، خون 
آن را به ديوار کعبه می ماليدند و فکر 
می کردنــد خداوند از اين قربانی بهره 
می بــرد؛ در حالی که نــدا آمد از اين 
قربانی به خدا بهره ای نمی رسد؛ بلکه 
اين تقوای انسان است که به خداوند 
می رسد. اســاس قربانی کردن توجه 
به خداوند اســت. خدا اين حيوانات 
را تســخير انســان قرار داد تا انسان 
به عظمت برســد و بداند خدا بزرگ 
اســت و باالتــر از خــدا هيچ چيزی 
 وجود ندارد و همه چيز از آن خداوند

 است.
 قربانی کــردن منحصر به حج 
نيست و هر کســی در هر جای عالم 
می توانــد در روز عيــد قربان، قربانی 
کند. از عيد قربان بايد پند بگيريم که 
تمام کارها در يَد قدرت خداوند است 
و وقتــی قربانی کردن تــا اين اندازه 
ثــواب دارد، ما بايد بــا ذبح هواهای 
نفسانی، از اسارت شيطان بيرون آمده 
و تقوا، نيکوکاری، احســان، خدمت 
به مــردم، رفع گرفتاری مســلمين 
 و... را ســرلوحه زندگــی خــود قرار

 دهيم. 
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 مهــدي دنگچي/پيروزي 
جمهوري اسالمي ايران در فتح فاو، 
موازنه نظامي و سياســي جنگ را به 
ميزان قابل مالحظه اي به نفع ايران 
تغيير داد و روند جنگ را پيچيده تر 
کــرد. اين اقدام ايــران عکس العمل 
وســيعي را در محيط بين المللي و 
منطقه اي به دنبال داشت. همچنين 
رژيم عراق واکنش تندتري در ابعاد 

گوناگون جنگ از خود نشان داد.
پيروزي  آمريکا،  متحده  اياالت 
ايران را که موجب قرار گرفتن در کنار 
مرزهاي کويت شد، يک تهديد عمده 
براي منافع خود قلمــداد کرد و در 
سطح منطقه به تحرکات ديپلماتيک 

دست زد.
رئيس جمهــور اين کشــور به 
عمان  بحرين،  عربستان،  کشورهاي 
و يمن شــمالي سفر و با مقامات اين 
کشورها ديدار کرد. »مورفي« معاون 
وزيــر خارجه آمريکا نيــز با »طارق 
عزيز« وزير خارجه رژيم بعث مالقات 
کرد که مهم ترين محور گفت وگو در 
اين مالقات ها گســترش جنگ بود. 
کردند،  اعالم  آمريکايي ها  همچنين 
در صــورت به خطر افتــادن امنيت 
کشــتي ها در خليج فارس وارد عمل 
مي شوند و با همين بهانه چهار فروند 
قايق خود را به بهانه تضمين امنيت 
کويــت، گشــت زني و محافظت از 
سواحل کويت وارد شمال خليج فارس 

کردند.
افزون بر ايــن، آمريکا درصدد 
برآمــد تا بــا هماهنگي شــوروي 
خط مشي جديدي را در برابر جنگ 
اتخاذ کند. »شولتز« وزير خارجه وقت 
آمريکا اعالم کرد: »ميان دو ابرقدرت 
بــراي پايان دادن بــه جنگ ايران و 
عراق، ابتکار تازه اي در جريان است.«
اقدام ديگــر مقامات آمريکايي 
را می توان در ايفاي نقش در شوراي 
امنيت نســبت به تصويب قطعنامه 
جديد عليه ايــران و کاهش قيمت 
نفــت مالحظه کــرد. آنها همچنين 
به کمک رســانه هاي غربــي، موج 
جديدي را درباره تروريســت بودن 
ايران و جوسازي در زمينه خريدهاي 

تسليحاتي ايران به راه انداختند.

 محمدرضا قضایی/امام علی 
النقی)ع( مشهور به امام هادی)ع( امام 
دهم شيعيان جهان است که در 26 
ذی حجه سال 212 هجری قمری در 
شهر صريا )حومه مدينه( به دنيا آمد. 
پدرشــان امام جواد)ع( و مادرشــان 
سمانه نام دارد. حضرت هادی)ع( در 
هشت ســالگی، پس از شهادت پدر 
بزرگوارشان، 33 سال عهده دار مقام 
امامت شدند. امامت ايشان هم زمان 
با خالفت شــش خليفه عباسی بود 
و با هفت ســال باقيمانده از خالفت 
معتصم برادر مأمون، مقارن شد. واثق 
پسر معتصم، پنج سال، متوکل برادر 
واثق شانزده سال، منتصر پسر متوکل 
شش ماه، مستعين پسر عموی منتصر 
چهار سال و معتز پسر ديگر متوکل 
سه سال در آن دوران خالفت کردند.

جامعه  زيــارت  هادی)ع(  امام 
کبيره را در دوره اختناق شــيعه،  به 
منظور اصالح و هدايت بشــريت به 
يادگار گذاشت. زيارت جامعه کبيره 
دوره کاملی از امام شناسی و توصيف 
امامت در عين بالغت اســت. امامت 
شرط تکاملی دين است و اگر کسی 
به امامــان معصوم اعتقاد نداشــته 
باشــد دين او ناقص است. مضامين 
اين زيــارت آنقدر عظيم اســت که 
علما ســفارش کردند پيش از شروع 
زيــارت صد مرتبه تکبيــر بگوييد تا 
دچار غلو نشويد. در اين زيارت، اهل 
بيت)ع( جانشينان پس از پيامبر)ص( 
توصيف شــدند و بــه مقامات علمی 
و اخالقــی و سياســی، رابطه امامت 
و توحيد و نيز جايگاه رفيعشــان نزد 
خداوند اشاره شده است. صفاتی که 
برای اهل بيت)ع( در اين زيارت آمده 
در عيــن اختصار معانی عميقی دارد 
که شــرح آنها در توان بشــر نيست؛ 
بــرای نمونه امام هــادی)ع( در اين 
زيارت ائمه هــدی)ع( را معدن علم 
معرفی می فرمايد. به عبارتی اگر بشر 
می خواهد علم حقيقی را دريابد، بايد 
به منبع و معــدن اصلی آن مراجعه 
کند و از طريق شناخت اهل بيت)ع( 
و زانو زدن در مکتب ايشــان به علوم 
مــادی و معنوی دســت بيابد. ديگر 
مضامين اين زيارت هم چنين است 
که می گويد سرسلسله هر فضيلتی و 
برتری الهی را در وجود ائمه اطهار)ع( 

جست وجو کنيد.

تغيير موازنه

»آيت اهلل مبشر کاشانی« گفت: »سالک بايد دائم التوسل به امام زمان)ع( باشد و حداقل روزی دو مرتبه به امام)ع( متوسل شود و هم به اين کيفيت که 
اَلُم َعلَْيَک يَا بَِقيََّه اهللِ، بعضی از اهل عرفان که به اين روش توسل و عمل می کردند،  بعد از سالم نماز و سه تکبير، به امام زمان)ع( به اين نحو سالم دهد: السَّ

آقا امام زمان)ع( را می ديدند و جواب سالم ايشان را می شنيدند.»کتاب اين شرح بی نهايت«

مؤمن
و توسل به امام)عج(

ثبات قدم در راه حق-2۰
تدبر در قرآن و روایات-1

 سیدحسین خاتمی خوانساری/ اطاعت از خداوند موجب تقويت ايمان 
َُّهْم  و ثبات در دين می شود. خداوند در سوره نساء آيه 66 می فرمايد: »... َولَْو أَن
َفَعُلوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََکاَن َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ تَْثِبيًتا«؛ اگر به اندرزهايی که به آنان 
داده می شود عمل می کردند قطعاً برای آنان بهتر و در جهت تثبيت ]ايمان و 
ثابت قدمی[ مؤثرتر بود. مؤمنان بسياری از احکام عبادی و اخالقی را در جهت 
تثبيت ايمان شان انجام می دهند. به عبارتی، در کنار اعمال عبادی و در کل عمل 
به دستورات خداوند، اعم از انجام واجبات و ترک محرمات، حاالتی معنوی و در 
برخی مواقع مادی به دســت می آورند که به تثبيت ايمان شان کمک می کند. 
مؤمنــان هنگامی که تأثير اعمال عبادی و اطاعت و بندگی را به چشــم خود 
می بينند، ايمان شــان تقويت شده و استحکام شان بيشتر می شود. قرآن درباره 
حاالت معنوی حضرت ابراهيم می گويد: آنگاه که ابراهيم)ع( گفت: »پروردگارا! به 
من نشان ده چگونه مردگان را زنده می کنی؟« فرمود: »مگر ايمان نياورده ای؟« 
گفــت: »چرا، ولی تا دلــم آرامش يابد« فرمود: »پس، چهار پرنده برگير و آنها 
را پيش خود ريز ريز گردان ســپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده آنگاه 
آنها را فرا خوان، شــتابان به سوی تو می آيند و بدان که خداوند توانا و حکيم 
اســت«1. تدبر در قرآن آنجا به کار می آيد که با دانستن حال معنوی حضرت 
ابراهيم)ع( ما هم به آرامش می رســيم و ثبات مان بيشــتر می شود. هر چند 
اين آيه به معنای ضعف ايمان حضرت ابراهيم نيســت؛ بلکه می خواهد بگويد 
حضرت ابراهيم)ع( با اين درخواست، قصد داشت خود را از مقام »ايمان از روی 
استدالل )علم االستدالل(« به »ايمان از روی مشاهده )علم العيان(« ارتقا دهد، 
همچنين درخواست حضرت ابراهيم)ع( نه برای دانستن و ايمان به اصل احيا 
و زنده کردن مردگان، بلکه برای درک کيفيت و چگونگی زنده کردن مردگان 
انجام شده است؛ زيرا از سويی حضرت ابراهيم)ع( از باری تعالی پرسيد: »َکْيَف 
تُْحِی الَْمْوتی« به َضّم »تاء« که مضارع از مصدر »احياء« است؛ يعنی »مردگان 
را چگونه زنده می کنی؟« و نپرسيد: »کيف تَحی الموتی« به فتح »تاء« يعنی 
»چگونه مردگان زنده می شــوند«. در تعبير اول، از چگونه زنده کردن مردگان 
پرســيده می شــود)به عبارت ديگر، درباره فعل از جنبه فاعليت فاعل پرسيده 
شده است( و در تعبير دوم، از چگونگی حيات پذيری مردگان و کيفيت جمع 
شدن اجزای آنها در کنار يکديگر پرسيده می شود )از چگونگی قبول حيات از 
جانب مردگان پرسيده می شود( و اين نشانه ای است بر اينکه حضرت ابراهيم)ع( 
مشاهده و ديدن زنده شدن مردگان را از خدا نخواسته؛ بلکه نحوه زنده کردن 
مردگان را درخواست کرده است. همچنين از پاسخ مثبت حضرت ابراهيم)ع( 
به داشتن اصل ايمان برداشت می شود، تأمين اين هدف )فزونی ايمان( تنها به 
وسيله انجام اين عمل به طور مستقيم حاصل می شود و با مشاهده اصل زنده 
کردن چند موجود مرده در مقابل او درجه ای به ايمان ايشان افزوده نمی شود. 
در کل می توان گفت، اين مشاهده برای حضرت ابراهيم)ع( يک نوع آرامش دارد 
و برای ديگر انسان ها يک نوع آرامش. آرامش حضرت ابراهيم)ع( يعنی سخن با 
محبوب و فروکش کردن آتش شوقش به خداوند و آرامش در ديگر بندگان خدا 
تقويت ايمان شــان به خداوند است. به ديگر سخن، اول حضرت ابراهيم دنبال 
بهانه ای بود تا با خدای خود هم کالم شود و دوم اين درخواست را برای آرامش 

ديگر بندگان خدا تقاضا کرد تا با خواندن اين ماجرا ايمان شان تقويت شود. 

بحرین  واگرایی  سیاســت 
به  اســتعمارگران  ورود  بــا 
خلیج فارس که ســردمدار آن 
شــد.  آغاز  بودند،  پرتغالی ها 
جدایي خواهي در بحرین زماني 
منطقه  این  که  گرفت  شــکل 
از ســال 1۸۹2 میالدي تحت 
درآمد.  بریتانیا  کامل  ســلطه 
پیش از ایــن بریتانیا از طریق 
گوناگون  قراردادهــاي  انعقاد 
کوشــیده بود این سرزمین را 

تحت حاکمیت خود درآورد

سراج

 یهودیان و تجارت جهاني شکر
عصر اقتصاد کشــتزارهاي بزرگ در تاريخ اروپا از جزيره »سائوتم« و با 
يهوديان آغاز مي شود. »سائوتم« جزيره اي در غرب قاّره آفريقا )خليج گينه( 
است که در سال 1470 ميالدي به تصّرف پرتغالي  ها درآمد. در سال 1492، 
اليگارشي يهودي پرتغال، نخستين کشتزار بزرگ عصر جديد را در اين جزيره 
ايجاد کرد که در آن سه هزار برده سياه پوست به کشت نيشکر مشغول شدند. 
در کنار آن کارخانه هاي توليد شکر نيز تأسيس شد. در سال 1550، در دوران 
»ژان سوم«، صنعت نيشکر سن توماس به اوج توليد خود رسيد. در اين زمان، 
شش کشتزار بزرگ به همراه کارخانه و تصفيه خانه هاي متعّدد در اين جزيره 
شکر کشت و توليد می کردند. سهمي که به پادشاه پرتغال داده مي شد، يک 
دهم توليد برابر با 150 هزار اروب شکر بود. ورنر سومبارت مي نويسد: »اولين 
تّجار آمريکا يهوديان بودند و اولين تأسيسات صنعتي در قاّره آمريکا به وسيله 

يهوديان برپا شد.« 
»فرناندو نورونا« در حوالي سال  هاي 1470-1540 مي زيست. پدر بزرگش 
از يهوديان دربار کاستيل و خودش از نزديکان مانوئل ثروتمند، پادشاه پرتغال 
بود. پس از بازگشــت پدرو کابرال )کاشف برزيل( که گاسپار يهودي نيز با او 
بود، نورونا امتياز تصرف و بهره برداري از اين ســرزمين به اصطالح »کشــف 

شده« را از مانوئل دريافت کرد.
بدين ســان، اولين شرکت برزيل در پرتغال و به  وسيله يهوديان مسيحي 
شده، تأسيس شد که رياست آن با »فرناندو نورونا« بود. او در سال 1503 با 
شــش کشتي به برزيل رفت و اراضي وسيعي را اشغال و غارت کرد. در سال 
1504 به ليسبون بازگشت و مانوئل به وي عنوان »شواليه گري« اعطا کرد. 

از سال 1542، در زمان خوان سوم پسر مانوئل، مهاجرت مارانوها، اشغال 
اراضي پهناور برزيل و تأســيس کشــتزارهاي وسيع نيشکر در اين سرزمين 
آغاز شــد. به نوشته »سومبارت«، اقتصاددان و جامعه شناس برجسته آلمان 
يهوديان صنايع نيشکر خود را از جزيره سن توماس به برزيل منتقل کردند و 
نخســتين مجتمع بزرگ و صنايع شکر در قاّره آمريکا را ساختند. سومبارت 
مي نويسد: »اين مستعمره در آغاز کاماًل به   وسيله يهوديان و مجرمين انباشته 
شد. ساليانه دو کشتي حامل اين دو گروه از پرتغال به برزيل مي رفت. چنين 
بود که يهوديان به سرعت به طبقه مسلط بدل شدند و تعداد قابل توّجهي از 

ثروتمندترين تّجار برزيل مسيحيان نوکيش بودند.«
در سال 1600 بخش مهمي از کشتزارها و تأسيسات توليد شکر برزيل 
به مارانوها تعلّق داشت. در سال 1624 در برزيل 50 هزار نفر اروپايي سکونت 
داشتند که بخش مهّمي از آنها مارانو بودند. در اين سال يهوديان هلند براي 
اخراج پرتغالي  ها از برزيل شرکت هند غربي هلند را تشکيل دادند که بخش 
مهمي از سهام اين شرکت به يهوديان تعلّق داشت. در سال  هاي 1624 و 1630، 
هلندي  ها و يهوديان به برزيل حمله بردند و مناطق مهّمي از آن را تصرف کردند. 
به اين ترتيب، در کنار مستملکات پرتغال، برزيل هلند نيز تشکيل و به يکي از 
مراکز استقرار يهوديان وابسته به اليگارشي آمستردام بدل شد. در اين زمان، 
63 درصد ماليات اراضي برزيل به دولت هلند را يهوديان پرداخت مي کردند.
سومبارت، نقش تجارت جهاني شکر را در پيدايش سرمايه داري و صنعت 
جديد بسيار مهّم مي بيند. او برای نمونه به گزارش سال 1701، شوراي بازرگاني 
پاريس اشاره مي کند که در آن به نقش کشتزارهاي قاّره آمريکا در رشد صنعت 
کشتيراني اين کشور اشاره شده است. در اين گزارش آمده است: »کشتيراني 
فرانسه رشد خود را مديون جزاير توليدکننده شکر است و تنها به کمک آن است 
که نيروي دريايي ما مي تواند حفظ شود و تقويت گردد.« سومبارت مي افزايد: 
»بايد توجه کنيم که تجارت شکر فرانسه تقريباً در انحصار يهوديان، به   ويژه 
در انحصار خاندان ثروتمند گراديس بوردويي بود.« نياز فراوان اروپا به شکر، 

به   وسيله  پالنت هاي برزيل و جزاير هند غربي تأمين مي شد.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

جدایي استان چهاردهم
در آیینه تاریخ

قربانی کردن برای پیوند روح و قلب به ذات باری تعالی
گفتاری از آیت اهلل محمد امامی کاشانی

حج مظهــر برادري و عزت 
امت اســالمي است؛ در کنگره 
عظیم حج امت واحده اسالمي 
متجلي مي شود و ملت هاي دیگر 
خواهند دید اسالم رحماني چه 
ظرفیت هایــي دارد و تبلیغات 
دنیاي اســتکبار و صهیونیسم 
واقعیات  تحریف  براي  جهاني 

دنیاي اسالم خنثي خواهد شد
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ابتدا  از  کرمانشاهی/  ندا   
که سريال »بوی باران« پخش شد، 
انتظار می رفت با سريالی خانوادگی 
روبه رو شويم؛ اما پس از مدتی بيننده 
متوجه شد اين فيلم قرار است ژانری 
معمايی داشته باشــد. اين را شايد 
بتوان از جذابيت های اين ســريال 
دانست؛ اما متأسفانه با وجود شروع 
خوبی که اين ســريال داشت، چند 
روزی است سبب اعتراض بسياری 
از مخاطبان به ويژه در فضای مجازی 

شده است.
اما اين اعتراض ها موجب شد 
تــا گذری بســيار کوتــاه بر برخی 
تلويزيون  سال های  اين  سريال های 
داشــته باشــيم که به جای اينکه 
حال مان را خوب کند بدتر می کند 
و به جای آنکه مشکالت اقتصادی مان 
را از ياد ببــرد، قرض های مان را به 
يادمان می آورد. اين نقدی جدی بر 
صدا و سيماست که انگار به موقعيت 
و شرايط کنونی جامعه واقف نيست؛ 
بنابراين طنزهــا را از دهه های قبل 

کمتر کرده و غم و غصه را زيادتر.
روزهايی را از ياد نبرده ايم که 
با ســريال های طنزی مانند »خانه 
بــه دوش«، »متهــم گريخــت« و 
سريال هايی از اين دست، خاطرات 
خوشــی برای مان باقی می ماند؛ اما 
امروز شــبکه دوم ســيما سريالی 
می سازد به نام »سالم آقای مدير« 
پر از صحنه ها و بازی های مصنوعی 
و ديالوگ های بی ربط و شــبکه اول 
ســيما هم با سريالی پر از استرس، 
ناراحتی و مشکالت، اشک و گريه را 
روی آنتن می برد؛ البته سريال بوی 
باران به دليل داســتان نسبتاً قوی 
توانســت مخاطبان زيادی را جذب 
کند؛ اما مرگ سهيل، قتل برهان و در 
نهايت رويدادهايی که با بی منطقی 
در حــال رخ دادن اســت، موجب 
اعتراض يــا بهتر بگوييم نااميدی از 
اين سريال شد که تا حدی توانسته 

بود خوب پيش برود.
مخاطب به خيال خود ساعتی 
از شــبانه روز را جلــوی تلويزيون 
تا کمی سختی های کار  می گذراند 
روزانه و مشــکالت را فراموش کند؛ 
آن هم به اميد ديدن ســريالی که 
تا چند قســمت قبل توانســته بود 
مخاطب را پای شــبکه اول ســيما 
بنشــاند؛ اما بعد ناگهان با حجمی 
از غــم و غصــه و هجومی از قتل و 
غــارت، به شــيوه فيلم های هندی 
دهــه 70 روبه رو می شــود. همين 
امر ســبب شــد تا پای موضوع به 
شبکه های اجتماعی باز شود و نقد 
و بررسی های زيادی صورت بگيرد. 
مجموعــه بوی باران که داســتانی 
جدی را روايــت می کند، در موارد 
خاصی مانند زندگی شخصی بازپرس 
پرونده به تکرار از حالت جدی خارج 
و وارد طنز و شوخی هايی می شد که 
ارتباط آن با روند کلی فيلم به هيچ 
وجه مشخص نبود. نمايش تصويری 
ضعيف و دور از تيزهوشی و درايت 
برای يک مأمور کارکشته انتظامی که 
واقعيت ها و حقايق را معموالً ديرتر 
از ديگران متوجه می شــود و تعادل 
رفتاری نيز ندارد، از ديگر مشکالت 

اين مجموعه تلويزيونی بود.
رويارويــی دور از ذهــن افراد 
داستان  مختلف  شــخصيت های  و 
در صحنه های مختلــف و اقدامات 
لحظه ای پليس در قسمت 43 اين 
مجموعه در دستگيری همه عوامل 
قتل ها آنقدر مغايــر با واقعيت ها و 
روند فيلم بود که بينندگان را دچار 
نوعی دلزدگی کرد که نويســنده و 
کارگردان برای مخاطبان  شان ارزش 
و اهميت قائل نيستند و به هر قيمتی 
داستان خود را دنبال می کنند؛ حتی 
اگــر فرســنگ ها از واقعيت فاصله 

داشته باشد.
در مجمــوع می تــوان گفت 
بوی باران در مقايســه با بسياری از 
مجموعه های تلويزيونی با وجود عده 
و عده و نقش آفرينی افراد سرشناس 
امتياز زيادی کســب نمی کند و از 
ســريالی آموزنده بــه مجموعه ای 

سرگرم کننده بدل می شود.
بــه نظر می رســد بيشــتر از 
اينکه حال مردم به دليل شــرايط و 
وضعيت کنونی بد باشد، حال برخی 
هنرمندان و فيلم ســازان مان خوب 
نيســت که اگر اين گونه است، بد 
نيست تا مدتی دست به قلم نبرند و 
چيزی ننويسند و فيلمی نسازند؛ زيرا 
امروز بيش از اينکه مردم به طنز در 
سينما نياز داشته باشند؛ نياز دارند 
مقابل تلويزيون بنشينند، لبخندی 

بزنند و دلی از عزا دربياورند.

نمک بر زخم نپاشيم! »سيدعباس صالحی« وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی می گويد: »امروز نياز است نگاه ها به حقوق اصحاب فرهنگ، هنر و  رسانه تقويت شود، در واقع 
حقوق اين اقشار به اندازه ساير قشرها در کشور پيشرفت نداشته است، مدل های حقوقی و ترميم های حقوقی تا به حال برای اين قشرها به خوبی انجام 

نشده و بايد جريان  حقوقی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را تقويت کرد.«

 تقویت جریان حقوقی
اصحاب فرهنگ و رسانه

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ »آرامش« گمشــده بزرگ زندگی های امروز اســت؛ 
هرکسی دنبال راهکاری برای رسيدن به آن می گردد تا حس آرامش و خوشبختی را 
تجربه کند؛ برخی تفريحات زودگذر و سطحی را برای اين هدف انتخاب می کنند و 
برخی به دارو و درمان های پزشکی رو می آورند و برخی، آن را در ثروت و مال و زيبايی 
جست وجو می کنند. در عين  حال، شايد برای مدتی کوتاه آرامش را تجربه کنند؛ اما 
همواره تشنه آرامش واقعی هستند! اين روزها، روان شناسان بزرگ دنيا، مؤلفه های 
ديگری برای درمان ناآرامی و کســب آرامش حقيقی مطرح می کنند؛ مؤلفه هايی 
که بی نهايت با آموزه های دينی ما شباهت دارند؛ شيوه هايی نظير »دعادرمانی« و 
»نيايش درمانی« که امروزه در مجامع غربی طرفداران فراوانی دارد و روان شناسان 
اين شيوه درمانی نوين را برای درمان بيماری های روحی و روانی تجويز می کنند. 
دانشمندان بر مبنای تحقيقات جديد علمی، تأثير دعا و نيايش بر ارتقای سالمت 
روان و بهزيســتی روان شناختی خانواده را اثبات کرده اند و بر آن تأکيد دارند. اين 
همان حقيقتی اســت که قرن ها پيش در آيات قرآن بر آن سفارش و تأکيد شده 
است که »االبذکراهلل تطمئن القلوب«؛ آگاه باشيد که تنها با ياد خدا دل ها آرام می 
گيرد. )رعد/ 28( تاريخ و تجربه های فراوان نيز گواه همين واقعيت است که همواره 
آرامش واقعی و با دوام، نصيب کســانی می شود که شاهراه امن الهی را برگزيده و 
به ريسمان مطمئن پروردگار پناه می برند؛ آرامش را در ياد و ذکر خدا جست وجو 
کرده و فضای حاکم بر زندگی را بر خدامحوری تنظيم می کنند. اين افراد، مغلوب 
حوادث و پيشامدها نمی شوند و هيچ قدرتی نمی تواند آنها را از پای بنشاند. اضطراب، 
استرس، افسردگی، ترس، خشم و همه واکنش های منفی انسانی که آرامش را از 
انســان سلب می کنند، در عصر جديد، بيش از هميشه، سوهان روح بشر شده اند؛ 
اما تمام اين موارد، همواره از انسان هايی که ارتباط معنوی قوی با خدا دارند، دور 
هستند و به همين دليل، اين افراد هرگز در زندگی و حتی در موقعيت های سخت 
و طاقت فرسا، افسردگی و بيماری های روانی را تجربه نمی کنند. اين مسئله گويای 
اين مهم است که ياد و انس الهی، مانع و برطرف کننده ناآرامی ها و بی قراری هاست 
و ارتبــاط بــا خدا به منزله منبع همه فيض ها، آرامش روح و روان را نيز به ارمغان 
می آورد. بر همين اســاس خانواده هايی که اهل عبادت و نيايش و توسل هستند، 
زندگی آرام تری را تجربه می کنند و همين آرامش را به فرزندان نيز انتقال می دهند 
و به اين وسيله روابط اعضای خانواده و مهر و محبت و بنيان خانواده را تحکيم و 
تشديد می کنند. ارتباط شان با خداوند هميشگی است و در ضمن تالش برای حل 
مشکالت، به خداوند اعتماد دارند و همه امور زندگی را به او واگذار می کنند. خود 
و خانواده را در قلعه امن دعا حفظ و مراقبت کرده و از نعمت های بی نظير نيايش، 
بهره مند می کنند. همسر و فرزندان را با دعا، از بالهای زمانه دور می کنند... خالصه 
اينکه از همه تأثيرات و فوايد بی نظير انس با معبود بهره مند می شــوند و اين گونه، 
سبک زندگی خود را با آرامش در پرتو معنويت رقم می زنند. متأسفانه، اين معنويت 
پر ســود و حيات بخش، حلقه مفقوده زندگی های امروزی است که به خأل آرامش 
منتهی شده و ناآرامی را برای فرد و خانواده و جامعه به همراه آورده است. رهايی 
از آن و ارتقای سطح سالمت روانی خانواده و اعضايش، پناه بردن به دعا و نيايش 
با معبود را می طلبد و بدون شک بايد آرامش را در آن جست وجو کرد. هميشه و 
تمام روزها و ثانيه ها فرصت مناســبی برای نجوا با خداوند و اتصال به منبع فيض 
الهی است؛ خداوندی که از رگ گردن به انسان ها نزديک تر است و وجود بی همتايش 
را هميشــه و همواره می توان حس کرد و او را صدا زد و ندای اســتجابت را شنيد؛ 
اما برخی ايام، بهانه های ويژه ای برای گردهم آمدن بندگان هستند که دست هايی 
در آنها به سوی عرش بلند می شوند و به حکم همراه بودن دست خداوند با جمع، 
ندای اجابت الهی نزديک تر می شود. دين مبين اسالم از اين ايام خاص و پرفضيلت 
که فرصتی طاليی برای نيايش و معاشــقه با خداوند است، زياد دارد؛ روز عرفه ای 
که سپری شد و صحنه های زيبايی از دلدادگی مخلوق به خالق در کنار بيت الحرام 
و ايران اسالمی خلق شد،  از سرآمد اين روزهاست. همراه کردن فرزندان در چنين 
آيين های عبادی می تواند روح دعا و تقرب را در وجودشان احيا کرده وضمن ترغيب 
آنها به انس با مضامين و مجالس معنوی، نيايش را به صورت غير مستقيم به آنها 
بياموزد تا بدانند همواره گوشی شنوا برای شنيدن حرف ها و اجابت دعاهای شان، 
وجود دارد که بايد به او پناهنده شد. اين گونه می توان تصويری زيبا و خوشايند از دعا 
و استغفار و نيايش را در ذهن کودکان به يادگار گذاشت و روح بندگی را از کودکی 
در آنها نهادينه کرده و عصر بحران افسردگی را به عصر آرامش و ايمان تبديل کرد. 

زندگی

راه نرفته

با سالم فرزند من بسیار وابسته و معتاد به تلویزیون شده است و من 
نگران آینده او هستم. لطفاً راهنمایی ام کنید.

پيش از اين در مورد آســيب های اينترنت صحبت کرديم؛ اما براساس پرسش 
شــما پرسشــگر عزيز، بايد عرض کنم تلويزيون يکی از مهم ترين رسانه های جمعی 
است که اگر تماشای آن کنترل نشود، با آسيب های فراوانی همراه خواهد بود؛ البته 
اين رســانه پيامدهای مثبت و مؤثری دارد که می تواند در جهت رشد و پيشرفت به 
هنجار افراد و جامعه کاربرد داشته باشد. می توان گفت تلويزيون يکی از قوی ترين و 
تأثيرگذارترين رسانه هاست که در شکل گيری عواطف و رفتارها و عقايد و روابط بين 
فردی و اجتماعی نقش عمده ای دارد و در اجتماعی شدن افراد بسيار مؤثر است؛ اما 

درباره نقش مخرب آن بايد به نکاتی توجه کرد.
براســاس نتايج، کودکان هشت ساله ای که برنامه های خشونت آميز تلويزيونی 
را تماشــا می کردند؛ بيشتر از ديگران پرخاشگر بودند؛ حتی کودکان خيلی کوچک 
می توانند راه های جديد پرخاشــگری را از تماشــای تلويزيون فرابگيرند. خشونت و 
پرخاشگری سبب نگرش ضد اجتماعی کودک می شود و او با پرخاشگری سعی می کند 

به خواسته های خود دست يابد.
با توجه به آنچه بيان شد نمی توان نقش فناوری و تلويزيون را به عنوان رسانه 
جمعی در تربيت فرزندان ناديده گرفت؛ زيرا اين رسانه اساسی در زندگی مشترک ما 
به شمار می آيد؛ به نحوی که سفره غذای ما معموالً روبه روی تلويزيون پهن می شود 
و خانواده ها، صفا و صميميت و ســرگرمی مورد نياز و رفع خألهای زندگی مشترک 
را در تماشای تلويزيون جست وجو می کنند. از اين رو ما والدين می توانيم با مديريت 
صحيح تماشــای تلويزيون و غنی سازی اوقات فراغت فرزندان همچنين برنامه ريزی 

صحيح تحصيلی، در تربيت فرزندمان و آينده  او تأثيرگذار باشيم.
نکته مهــم اينکه برخی والدين به دليل نداشــتن حوصله و انگيزه، همچنين 
پيشــگيری از شــرارت و بازی بچه، او را به تماشــای تلويزيون، به ويژه شبکه پويا 
مشغول کرده و فرزند را با تماشای سريال ها و انيميشن ها و انواع رفتارهای خشونتی 
به برنامه های تلويزيونی معتاد می کنند. اين مسئله عالوه بر آسيب های بسيار به بچه ها 
ممکن اســت تا حدی پيش برود که پدر و مادر  نيز از ديدن تلويزيون محروم بشوند 
که اين امر می تواند سرآغازی برای سست شدن روابط مادرـ فرزندی و پدرـ فرزندی 
از همان زمان کودکی باشــد؛ بنابراين توصيه می شــود کودکان زير 7 سال بيش از 
يک  ساعت و نيم تلويزيون تماشا نکنند، به ويژه برنامه های شبکه پويا. نوجوانان نيز با 
مديريت صحيح والدين و احتساب برنامه ريزی تحصيلی، برای استراحت و سرگرمی 
تا دو ســاعت فرصت تماشا داشته باشــند؛ اما نکته مهم اين است که به دليل نبود 
برنامه ريزی اوليه در فرزندمان، حتماً سعی کنيم زمان بندی مناسبی داشته باشيم و 
غير محسوس و به تدريج به ساعت استاندارد فوق  نزديک شده و آن را اجرايی کنيم.

آرامش در قلعه امن نيایش

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 تماشای تلویزیون فرزندان را مدیریت کنيم

 شهناز سلطانی/ »اگر به مدت يک ماه 
از اين چای گياهی بنوشيد، به وزن ايده آل تان 
می رســيد و از چاقی برای هميشه! نجات پيدا 
می کنيد.«، »مصرف اين قرص ها از ابتالی شما 
به آلزايمر جلوگيری می کند.«، »استفاده از اين 
کرم پوست شما را به طرز حيرت آوری شفاف و 
جوان می کند.«، »مصرف اين شامپو نه تنها از 
ريزش موهای شما جلوگيری می کند که موجب 
رويش موهای ريخته شده شما می شود«؛ اينها 
فقط بخشــی از تبليغات پرســود شبکه های 
ماهواره ای، تلويزيونی و مجازی است که هر روز 
بر حجم شان اضافه می شود. داروهای شيميايی، 
گياهِی بهداشتی، آرايشی و البته غير قانونی و 
قاچاقی که نه تنها معجزه نمی کنند؛ بلکه گاهی 

برعکس عواقب شان جبران ناپذير می شود.

۹۹ درصد تقلبی و بی مجوز
چنــد روز پيش بود که برای چندمين بار 
دکتر »ايرج حريرچی« معاون وزير بهداشت و 
درمان و آموزش پزشــکی اخطار داد: »قريب 
بــه اتفاق تبليغات پزشــکی و دارويی کذب يا 
غيرقانونی هستند. تبليغ داروها و ذکر خواص 
درمانــی در تبليغات هر نــوع مواد و محصول 
در رسانه های عمومی که مخاطب آنها عمـوم 
مـــردم هستند، طبق قانون ممنوع است. بايد 
مردم بدانند بيش از 99 درصد تبليغات در حوزه 
پزشکی و دارويی فاقد مجوز هستند، در حالی 
که طبق آيين نامه سازمان نظام پزشکی همه 
اين تبليغات بايد شماره اخذ مجوز داشته باشند.
بنابرايــن همــه داروهايی کــه از طريق 
شــبکه های ماهواره ای تبليغ می شوند، تقلبی 
اســت و از شبکه های غيررسمی و قاچاق وارد 
شده که اصاًل معلوم نيســت در چه شرايطی 
نگهداری شده اند و مصرف آنها ممنوع است.« 
اين هشدارها، بارها تکرار شده است؛ اما تا چه 
حد مشتريان اين بازار مکاره می دانند که حرف 
و حديث ها فريبی بيش نيست و فقط برای جيب 
آنها کيسه دوخته اند و در اين ميان اگر سالمتی 
هم به مخاطره بيفتد، هيچ کس پاسخگو نيست.
فقط کافی اســت يکی دو ســاعت پای 

شبکه های تلويزيونی وطنی بنشينيد. آن وقت 
دســت تان می آيد در اين زمان محدود تا چه 
اندازه از فوايد اين کرم ها و شامپوها و داروهای 

يک  است  قرار  گياهی)که 
شــبه برای ما سحر کنند( 
خواهيد شــنيد. البته اين 
تعداد منحصر  پر  تبليغات 
به اين شــبکه ها نيست و 
فضــای بی حــد و انحصار 
مجازی مدام و بی وفقه پر از 
هجوم تبليغات اين چنينی 

شده اند.
ترديــد نبايد کرد که 
ايــن همه تبليغات ســود 
زيادی هم به جيب کاسبان 
اين بازار ســرازير می کند؛ 
اين  اما ســؤال جدی تــر 
اســت که با وجود قطعی 
بودن و آسيب زا بودن اين 
محصوالت چگونه صاحبان 
اين تجارت پرسود برای آنها 

و پرضرر برای مردم می توانند در پربيننده ترين 
ساعت ها و شبکه های تلويزيونی تبليغات خود 

را روی آنتن ببرند! 

نظارتی که نیست 
مــردم از دهه هــای قبل به رســانه های 

جمعی، مانند راديو و تلويزيون اعتماد داشته اند 
و غالب شــان در باوری غلط تصور می کنند هر 
آنچه در اين شبکه ها تبليغ می شود، حتماً مورد 
اطمينان است و مجوز دارد 
و از مبادی قانونی و نظارتی 
وارد جرگه تبليغ شده است؛ 
در حالی که هميشه چنين 
نيســت و اگــر چنين بود 
بهداشت که وظيفه  وزارت 
تأمين بهداشــت و سالمت 
جامعه را با صرف هزينه های 
هنگفــت بــر دوش دارد، 
نمی گفــت 99 درصد اين 
تبليغات ها کذب و غيرقانونی 
اســت. بنابراين جای خالی 
نظارت بر محتوای تبليغات 
از رســانه های جمعــی ما 
کاماًل محسوس است و بايد 
توجه به ســالمت مردم در 
اولويت قرار بگيرد نه صرف 
درآمدهای مالی از تبليغات. 
فراتر از ضعف نظارت بر رســانه ها، دو موضوع 
ديگر در اين باره قابل اشــاره است، اول اينکه 
جای خالی نظارت وزارت بهداشــت و سازمان 
نظام پزشــکی در ســال های اخير انکارناپذير 
اســت، چرا که در حالی حجــم تبليغات اين 
چنينی فزونی گرفته، که اين همه دارو و اقالم 

بهداشتی و زيبايی از اين دست در کشور توليد 
و توزيع می شود و متأسفانه گويا متوليان نگران 
سالمت مردم نيستند و کاری نمی کنند؛ دوم 
اينکه معضل بزرگ کاالی قاچاق و سايه شوم 
آن بر سالمت و بهداشت مردم سنگينی می کند. 

سواد رسانه ای ما چقدر است؟!
»سواد رسانه ای« همان موضوع مهمی است 
که اگر داشته باشيم، فريب اين همه تبليغات را 
نمی خوريم. به عبارت ديگر، سواد رسانه ای به ما 
کمک می کند سره را از ناسره تشخيص بدهيم 
و بدانيم اين پيام و تبليغی که از رسانه دريافت 
می کنيم تا چه اندازه صحت و واقعيت دارد! سواد 
رسانه ای که از آن به »آموزش رسانه ای« هم نام 
می برند، به ما ياد می دهد که در مقابل هر رسانه 
چگونه از حالت منفعالنه بيرون بياييم و فعاالنه 
عمل کنيم. به بيان ساده تر، نبايد هر پيامی که 
هر رسانه ای به ما می دهد، بی کم و کاست قبول 
کنيم. در بحث تبليغات پر طمطراق دارويی و 
پزشکی و اعتماد نکردن به اين تبليغ ها هم اين 

دانش رسانه ای اهميت بسياری دارد.
ارسال از مکان نامشخص و فقط با پيک

اين نکته را هم در نظر داشــته باشيم که 
اين داروهای گياهی و زيبايی و هر آنچه مبلغان 
برای بيننده، شــنونده و خواننده رؤياپردازی 
می کنند، غالباً از يک مرکز و مکان نامشخص 
و با پيک به دست مشتريان می رسد. در حالی 
که توليدکننده ای که بــا طی مراحل قانونی، 
يک محصــول را آن هم در حوزه پزشــکی و 
بهداشتی توليد می کند، نه نيازی به اين همه 
پنهان کاری دارد و نه اين همه تبليغ می کند؛ 
چرا که با گذراندن يک روند منطقی، پزشکان 
و داروخانه ها آنها را به مردم معرفی می کنند و 

محصوالت توزيع می شود.
در پايــان می توان گفت برای پايان دادن 
به اين معضل و مشــکل آگاهی مردم و نظارت 
دست اندرکاران سالمت و بهداشت بايد دست به 
دست هم بدهند تا بساط اين فريب ها و تبليغات 
بی اساس و مضر جمع شود؛ و اين تهديد از سر 

سالمت جامعه کم شود.

کنکاش

تبلیغات پرحجم اقالم تقلبی بهداشتی و دارویی در وسایل ارتباط جمعی

بازار مکاره در رسانه ها

 این داروهای گیاهی و زیبایی 
و هر آنچه مبلغان برای بیننده، 
شنونده و خواننده رؤیاپردازی 
می کننــد، غالباً از یک مرکز و 
مکان نامشــخص و با پیک به 
دست مشــتریان می رسد. در 
حالی کــه تولیدکننده ای که با 
طی مراحل قانونی یک محصول 
را، آن هم در حوزه پزشــکی 
و بهداشــتی تولید می کند، نه 
پنهان کاری  همه  این  به  نیازی 
دارد و نه این همه تبلیغ می کند؛ 
چرا که بــا گذراندن یک روند 
منطقی، پزشکان و داروخانه ها 
آنها را به مردم معرفی می کنند 

و محصوالت توزیع می شود

مخاطبان  اسدپور/  نسیم   
سينمای ايران »سيدرضا ميرکريمی« 
را بــا »بچه  های مدرســه همت«، 
»خيلی دور، خيلــی نزديک«، »يه 
حبه قند« و »به همين ســادگی«  
می شناســند، آثاری که همگی در 
دل خود سادگی خاصی دارند و بدون 
هيچ گونه جنجال و ادا و اصولی پيام 
خود را به مخاطب می رسانند حاال 
اين کارگردان به تازگی فيلمی به نام 
»قصر شيرين« را بر روی پرده سينما 
برده است. در خالصه داستان نهمين 
ساخته ميرکريمی آمده است: جالل 
مــردی 42 ســاله در طی تصادفی 
خانواده ای را به قتل می رســاند، اما 
تصادف در دادگاه غيرعمد شناخته 
می شــود. او پس از گذراندن دوران 
زندان، همسر ـ که دچار مرگ مغزی 
شده ـ و فرزندانش را ترک کرده و به 
شهری ديگر می رود و پس از دو سال 

به شهرش باز می گردد.
اوليــن نکته ای کــه در فيلم 
جديد ميرکريمی توجه مخاطب را 
جلب می کند، همين سادگی و آرام 
بودن فيلم اســت، فيلمی که مانند 
»خيلی دور، خيلی نزديک« فيلمی 
جاده ای محسوب می شود و از شهری 
کوچک آغاز شــده و در جاده ادامه 

پيدا می کند.

کدام قصر شیرین؟
ابتدا به ساکن نام فيلم مخاطب 

را بــه ياد »قصر شــيرين« شــهر 
پرماجرای غرب کشور می اندازد که 
دوران جنگ تحميلی و خاطرات آن 
روزهــا را در خود نهفتــه کرده، اما 
زمانی که به تماشای فيلم می نشينی، 
متوجه  می شوی نه از آن شهر خبری 
اســت و نه از قصه های روزگار دفاع 
مقدس، بلکه با داستانی خانوادگی 
مواجه می شــوی! اما نــام فيلم از 
کجا وام گرفته شده است؟ شيرين 
نام مــادر خانواده و قصر نيز رويايی 
اســت که او برای فرزندان ساخته 
اســت، رؤيای خانه ای که يک روز 
پدر)جالل(  فرزندانــش را به آنجا 

خواهد برد.

نقش اول غایب!
شيرين در اين فيلم شخصيتی 
غايب اســت و ما او را در هيچ جای 
فيلــم نمی بينيم؛ امــا ردپايش در 
همه جای قصه پررنگ  است، حتی 
پررنگ تر از شــخصيت های حاضر، 
مادری که هر چند همسرش در حق 
او ظلم  کرده؛ اما برای فرزندانش نه 
پدری ظالــم، بلکه پدری مهربان را 

ترسيم کرده است.
ميرکريمی بدون آنکه تصويری 
از مادر خانواده نشــان دهد، مادری 
فداکار را به تصوير کشــيده است، 
ســالمت روحی و روانــی فرزندان 
شــيرين نشــان می دهد او مادری 
فداکار است که توانسته دختر و پسر 

خود را با وجود حضور نداشتن پدر 
به خوبی پرورش دهد. 

با غیرِت بی مسئولیت!
در مقابــل اين مــادر، با پدری 
بی مسئوليت روبه رو هستيم که حتی 
پس از مرگ شيرين حاضر به قبول 
مســئوليت خود در قبال فرزندانش 
نيســت؛ اما نکته ای که در اين ميان 
موجــب ايجاد تناقــض در رابطه با 
شــخصيت جالل می شــود، غيرتی 
است که او نسبت به همسر از دست 
رفته خود دارد و اين در حالی است 
که چند ســال است او را با دو فرزند 

رها کرده است.
اين تناقض، مياِن داشتِن غيرت 
و بی مســئوليتی نشــان دهنده اين 
است که ميرکريمی دوست دارد به 
بيننــدگان خود بفهمانــد هنوز هم 
جالل همسرش را دوست دارد. البته 
ممکن اســت مخاطب اين برداشت 
را بکند کــه وقتی مردی تا اين حد 
بی مسئوليت است اين غيرت به چه 
دردی می خورد؟ غيــرت واقعی در 

داشتن حس مسئوليت است.
در ادامه فيلم، جالل در معرض 
ســارا  دخترش  شــيرين زبانی های 
و مردانگی هــای پســرش علی قرار 
که دست پرورده  فرزندانی  می گيرد؛ 
شــيرين هســتند و در نهايت اين 
شــيرين اســت که با وجود همين 
سربازان کوچک خود پيروز می شود 

و می تواند رفته رفته از طريق ســارا 
و علی شــخصيت بی مسئوليِت پدِر 
خانواده را تحت تأثير قرار دهد، ولو 
اندک! چنانکه فيلم با کمِک جالل به 

يک حيوان تمام می شود.
هر چند چراغ های سينما زودتر 
از انتظار بيننده روشن می شود؛ اما به 
نظر می رسد ميرکريمی قصد ندارد 
بيش از اين مخاطب را روی صندلی 
بنشاند؛ چرا که حس می کند آنچه را 

که بايد، گفته است.

ستایش زنان پاکدامن
»قصر  در  ميرکريمــی  قصــد 
شــيرين« ســتايش زنان پاکدامنی 
است که هميشه نگران فرزندان شان 
هستند و حتی زمانی که روح شان از 
بدن جدا می شود، باز حضورشان در 
خانه و خانواده کمرنگ نخواهد شد و 
اين خصلت زنان پاکدامن ايرانی است.

البته آنچه بايد در مقايسه قصر 
شيرين با ديگر آثار ميرکريمی مطرح 
کرد، اين است که هر چند اين فيلم 
مانند ديگر کارهای وی از سادگی و 
بی آاليشــی خاصی برخوردار است؛ 
اما برخــالف »خيلــی دور، خيلی 
نزديک« که پيــام را به صراحت به 
مخاطب منتقــل می کند، در انتقال 
پيامش، روشن و واضح عمل نمی کند. 
انتقاداتی به ســاخته تازه  اگرچــه 
ميرکريمی وارد اســت؛ اما نمی توان 
منکر تأثيرگذاری آن شد. قصر شيرين 

که سيمرغ بهترين فيلمنامه را نيز در 
جشنواره  فجر به دست آورد، توانست 
نظر بســياری از منتقدان را به خود 
جلب کند. فيلمی که می توان گفت 
مانند ديگر آثار اين کارگردان فيلمی 
خانوادگی است و بی دغدغه می توان 
با خانواده به تماشای قصری نشست 
که شيرين با استحکام بخشيدن به 

بنيان خانواده ساخته است.
»مجيد مجيــدی« درباره اين 
فيلم که توانست در هشت بخش نامزد 
دريافت سيمرغ از جشنواره فجر شود، 
می نويسد: »قصر شيرين فيلمی است 
که در بطن خود، به مفاهيم درخشانی 
چون مســئوليت پذيری در جامعه، 
تحکيم بنيان خانواده، پرهيز از رذايل 
اخالقی و در نهايت به تحليل جايگاه 
واالی زن می پردازد و اين موضوعات 
را در فضايــی صميمانه و صادق به 
دور از هرگونه پيرايه ای به مخاطبش 

انتقال می دهد.«
وی در يادداشــت خود درباره 
فيلم »قصرشيرين« اضافه کرده است: 
»در ســينمای ايران همواره ترويج 
اخالق و انســانيت از اهميت فراوانی 
برخوردار است و مسرورم از اينکه اين 
چــراغ، در آثار برخی از همکارانم پر 
فروغ تر ديده می شود، روح فيلم تالش 
دارد تا جامعه را به ســمت سالمت 
زيستن سوق دهد و ميرکريمی چه 
شــيرين از پس اين آزمون، سربلند 

بيرون می آيد.«

 نگاهی به نهمین ساخته »سیدرضا میرکریمی«

قصری »شیرین« 
 برای استحکام بنیان خانواده 



سپاه و نظام تربيت و تعليم
 علیرضــا جاللیان/موضوع 
»جمعيت« يکی از کالن ترين موضوعات 
مرتبط با امنيت ملی کشور است؛ چرا 
که آينده کشور بر اساس نيروی انسانی 
و کيفيت و کميت آن رقم خواهد خورد. 
يکــی از موضوعات ذيل اين مســئله، 
ازدواج، خانــواده و نظام تربيت و تعليم 
است. در واقع خانواده که کوچک ترين 
نهاد و واحد اجتماعی به شمار می آيد، 
مهم ترين عامــل در کميت و کيفيت 
جمعيت بوده و بعد از آن نظام تربيت و 
تعليم رسمی و غير رسمی ـ که شامل 
خانواده، مســجد، مدرسه و... می شود ـ 
در کيفيت اين جمعيت تأثير مستقيم 
خواهند داشــت. در شکل گيری تمدن 
نوين اســالمی به منزله آخرين مرحله 
از انقــالب اســالمی منتج بــه ظهور، 
اصلی ترين موضوع، ِعده و ُعده و کيفيت 

نيروی انسانی اين تمدن است. 
با توجه به اينکه هرجا از انقالب 
اسالمی سخن باشد، بايد ردی از سپاه 
هم در تحقق اهداف جســت، يکی از 
مســئوليت هايی که ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در خط مقدم انقالب 
به عهده دارد، کمک به تربيت نيروهای 
انقالبی است. پيش نياز اين امر را بايد 
در کيفيت دادن به امر ازدواج و تشکيل 
خانواده و نيز امر تربيت يافت. سپاه در 
اين ميان دو مأموريت درونی و بيرونی 
دارد. مأموريت درونی شــامل توجه به 
کيفيت تشــکيل خانواده پاسداران و 
حفظ و تحکيم خانــواده آنها، افزايش 
فرزندآوری و... با تمرکز روی برنامه ريزی 
برای تربيــت فرزندان و رفع تهديدات 
در اين باره اســت و مأموريت بيرونی 
شــامل کمک به دســتگاه مسئول در 
زمينه کيفيــت دادن به زندگی مردم، 
حفظ و تحکيم بنيان خانواده، افزايش 
فرزندآوری و کيفيت دادن به تربيت و 
تعليم بر اساس اسناد باالدستی کشور 
می شــود. به عبارت بهتر سپاه مسئول 
است، نيازهای اساسی انقالب اسالمی 
در آينده را با کيفيت بخشی به تربيت 
نيروهای انقالبــی تضمين کند. اينکه 
چرا ســپاه بايد در اين حوزه پيش قدم 
باشد،  داليل متعددی دارد؛ اول اينکه 
اين نياز انقالب اسالمی است اما نکته 
دوم را بايد در رســالت سپاه، تاريخچه 
تشکيل و فعاليت های آن در اين چهل 
سال جست. اگر بتوان برهه های تربيتی 
انقالب را بــه منزله يک نظريه تدوين 
کرد، به طور حتمــی اقداماتی، مانند 
مبارزه با رژيم ستم شــاهی، تشــکيل 
کميته های انقالب، جنگ با ضد انقالب 
جدايی طلب، در رأس همه دفاع مقدس، 
جهاد ســازندگی در ابتدای انقالب و 
اردوهای جهــادی و محروميت زدايی، 
اردوهای راهيان نور، ســازمان مردمی 
بســيج و... همه و همه شکلی از نظام 
تربيت انقالب اســالمی هســتند که 
در عمده اينها ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی دخيل اســت. امروز اگر در 
دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام 
حسين)ع( اردوهای جهادی و راهيان 
نــور و تربيت راويان دفاع مقدس جزء 
مفاد درســی افسران پاســدار است، 
ايــن خود نمونه ای بســيار کوچک از 
نظام تربيتی ايده آل انقالب اســالمی 
اســت. حتی ســپاه در مــدل اجرای 
دبيرســتان های سپاه در سال های دهه 
60 و 70 هم نمونه موفقی از اين نظام 
تربيتی را نشــان داد که متأسفانه ادامه 
نيافت؛ اما به نظر می رسد نيل به اهداف 
مدنظر انقالب در حوزه تربيت و تعليم 
به يــک مجموعه اقدامات منســجم و 
هماهنگ نياز دارد چنين الگويی در سپاه  
می تواند الگوی کشوری و حتی الگوی 
منطقه ای در بُرد جبهه مقاومت باشــد. 
الگويی که مبتنی بر حيات طيبه اسالمی 
در برهه کنونی به صورت روزآمد طراحی 
و اجرا شده و با رفع نواقص و کاستی ها 
مدلی جهانی شــود، مدلــی که اصول 

اساسی آن مبتنی بر اسالم ناب است. 
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از  يکــی  در  آقــا  می گفــت 
ديدارهايی که با فرمانده کل ســپاه 
داشــتند روی معنويت خيلی تأکيد 
کردنــد؛ به طوری که انگار ســتون 
اصلی سپاه  معنويت پاسدارانش است. 
اينکه فردی مثل سردار سالمی خود 
يک شخصيت با جاذبه معنوی است 
از ســوی آقا محملی قرار گرفت که 
روی ايــن موضــوع تأکيد کنند که 
بايد روی معنويت پاسداران کار شود؛ 
البته ايشان از موضوع ظاهر و ريش 
تا موضوع انجام نوافل و مستحبات، 
به ويژه نماز شب برای همه پاسداران 
هم تأکيد زيادی کردند؛ حتی در حد 
اينکه در نماز جماعت های پادگان ها 

هم اين امر مدنظر باشد.

 تأکيد روی نوافل

»سردار مهدی ربانی« معاون عمليات ستاد کل نيروهای مسلح گفت: »امروز هيچ يک از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای قادر به مقابله با کشور ما در يک نبرد زمينی نيستند و 
قدرت موشکی ما نيز نقش بازدارنده برای هرگونه تعدی منطقه ای و فرامنطقه ای دارد. پرنده ای که هيچ قدرتی نمی توانست آن را دنبال کند و از بين ببرد، با يک موشک بومی ساز به  نام 

»سوم خرداد« از فاصله 100 کيلومتری هدف و نشانه گيری شد، اين يک موازنه قدرت در سيستم پدافند هوايی کشور است و اقتدار جمهوری اسالمی را نشان می دهد.«

موازنه قدرت
و ایجاد اقتدار

نقطه سرخط

 فيش حقوقی یگان های مستقر در صفر مرزی را     
 به دست مان برسانيد

09910004173/ بســيجی از سيستان و بلوچستان از قرارگاه شهيد 
فوالدی شهرســتان چابهار هستم با هشت سال خدمت. خواستار رسيدگی 
بيشتر به امور بسيجيان ويژه منطقه هستم. تعهدات بيمه ما که تأمين اجتماعی 

است نياز به تقويت دارد.
09050000405/ سالم، چرا به افزايش قيمت های کاالهای اساسی و 
مواد غذايی فروشگاهای اتکای نيروهای مسلح رسيدگی نمی شود./ با تشکر 

يک بازنشسته نيروهای مسلح
09180004323/ چرا مدرک دانشــگاهی بســيجيان کد 89 اعمال 

نمی شود؟ پس از چند سال از خدمت هنوز وام مسکنی هم نداده اند.
09150006153/ با سالم، چرا من که پنج فرزند دارم با کسی که سه 

فرزند دارد به يک اندازه بن نقدی کارت حکمتان شارژ می شود؟
09160003882/ چــرا مبلغ يارانه طرح حکمت اينقدر کم اســت در 

گرانی و بازار در تالطم. 
09140008961/ دو انتقاد درخصوص دولت: 1 ـ بازنشسته ها چه گناهی 
مرتکب شده اند که حتی اگر با 30 سال خدمت نيز بازنشست شوند باز بايد 
حدود 800 تومان حقوق شان کم شود. 2ـ چرا پاداش پايان خدمت را دولت 

پس از يک سال بازنشستگی می دهد./ با تشکر »جهانگيری« از تبريز
09130000300/ خواهشمندم سپاه به مشکالت بازنشستگان بيشتر 

رسيدگی کند. 
09390006626/ با سالم و تشکر از هفته نامه بسيار خوب تان و با آرزوی 
اينکه صبح صادق تبديل به روزنامه  فعال و مؤثری در سطح کشور شود، تنها 
از کلمات خارجی که معادل فارسی آن موجود بوده يا ساخته شده استفاده 

نکنيد. حتی چاپ يک کلمه خارجی در صبح صادق زيبنده نيست. 
09130006596/ در مأموريت مردم ياری زلزله کرمانشــاه سال 1396 
چشم راستم دچار حادثه شــده. با وجود تأييد 40 درصد کميسيون بدوی 
ســپاه هنوز هيچ خسارتی از طرف بيمه کوثر پرداخت نشده. بعد از دو سال 

جديداً می گويند بايد مجدد کميسيون تشکيل شود.
09180004723/ سالم، لطفاً فيش حقوق را به دست ما نيروهايی که 
در صفر مرزی خدمت می کنيم برسانيد؛ چون از اين ماه فيش چاپ نمی کنند. 

مشکالتش برای ما زياد است.
09140008961/ ســالم و خداقوت محضر همه عزيزان صبح صادق. 
لطفاً مســئوالن مربوط شناسه کســور وام و بدهی 7163 کمک به مقاومت 
اســالمی را فعال و جاری فرمايند. از آذرماه 1397 به علت انتقال حقوق به 

ساتا حذف شده است.

روی خط

 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی)عج(

سپاه با معنویت زنده است
حســینی/  زهــره   
»حجت االســالم حسن بيگدلی«، 
ولی فقيه  نمايندگی  دفتر  مسئول 
در سپاه انصارالمهدی)عج( استان 
زنجان در گفت وگو با صبح صادق 
در مورد برنامه های نظارت مکتبی 
و معنويت کارکنان ســپاه استان 
گفــت: »نماينده محترم ولی فقيه 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

درباره بحث نظارت مکتبی، رويکرد ويژه ای در برنامه های خود داشــته اند که 
تدوين و ابالغ شده است. ما نيز طبق همان برنامه ها، فعاليت های خود را در 

سطح استان تنظيم و اجرا کرده ايم.«
بيگدلی اظهار داشــت: »يکی از رويکردهای حجت االسالم والمسلمين 
حاجی صادقی بحث اثربخشی برنامه ها، نظارت مکتبی و بازرسی سازمانی بوده 
که جزء وظايف نمايندگی اســت. بخشی از اين نظارت به اشخاص و قسمت 
عمده آن به ويژگی ها و ساختار برنامه هايی که در مجموعه سپاه اعم از حوزه 
نمايندگی، مجمع فرماندهی و حوزه بسيج اجرا می شود، برمی گردد. در راستای 
نظارت برای مجموعه ناظران اعم از ناظران آشــکار و مخفی چندين جلســه 
برگزار و آنها را با مشخص کردن محورها، توجيه کرده ايم. نظارت ها با قدرت 

انجام می گيرد که خروجی بسيار خوبی هم داشته است.«
مســئول دفتر نمايندگی ولی فقيه در اســتان زنجان افزود: »احساس 
می کنيم هر کجا نظارت داشــته ايم، خروجی ويژه ای داشته است؛ به عنوان 
مثال نمايندگی های نواحی رده های مختلف سپاه استان را مکلف کرده ايم که 
حتماً در پايگاه ها، حوزه های مقاومت و گردان های امام حسين)ع( حضور يابند 
که عالوه بر نظارت و اطالع از محتوای برنامه ها، افراد را از نزديک ببينند که 

همين امر خروجی بسيار خوبی داشته است.«
وی تصريح کرد: »همچنين با سرکشــی به معاونت ها و جلسات ويژه با 
آنها و نهادهايی مثل بانک انصار، مهر اقتصاد يا بنياد تعاون بســيج يا ســپاه 
سعی کرده ايم برنامه هايی در خصوص نظارت مکتبی کارکنان داشته باشيم. 
در راستای پيشگيری از مشکالت اخالقی، سياسی و اعتقادی جلسات سلسه وار 
مختلفی در تيپ، نواحی و مرکز اســتان برگزار می شــود تا از بروز مشکالت 
جلوگيری شــود. بنده نيز در کنار مجمع نمايندگان به بيش از 20 حوزه و 
حدود 50 پايگاه سرکشــی و نظارت کرده ام که گزارش جمع بندی شده آن 

جهت رفع مشکالت، به فرماندهی نواحی فرستاده شده است.«
بيگدلی با اشــاره به تقويت معنوی کارکنان گفت: »همان طور که مقام 
معظم رهبری فرموده اند پايه سپاه، معنويت است. عرض می کنم سپاه با معنويت 
زنده است. تراز معنويت سپاه در مقايسه با بيرون، رتبه اول را دارد؛ اما مسلماً 
ضعف هايی نيز داريم که بايد آنها را برطرف کنيم تا به ايده آل برسيم. در اين 
باره يکســری برنامه ابالغ شده است و معاونت تربيت امور شرعی و سياسی 

مرکز ما برای همه پاسدارها برنامه هايی تنظيم کرده اند.«
وی افزود: »برای 140 پاســدار به همراه خانواده های شان برنامه سفر به 
مشهد مقدس برنامه ريزی شده است که معاونت عقيدتی آنجا نيز برنامه هايی 
تدارک ديده اند که خانواده ها از آن بهره مند شــوند. يک اعزام به قم و شمال 
هم داشــته ايم و سفر به جنوب کشــور را نيز در دســتور کار قرار داده ايم. 
برنامه هايی مثل بصيرت شناسی، مهارت دينی، تربيتی، آشنايی با سيره ائمه 
 معصومين و مباحث سياسی روز در راستای برنامه های ما برای کارکنان برگزار 

می شود.«
مســئول دفتر نمايندگی ولی فقيه در استان زنجان گفت: »در راستای 
ادامه برنامه ها، سال گذشته جلسات تربيت تعالی برای کارکنان برگزار کرديم. 
برنامه به اين شــکل بود که کارکنان يک روز از جلسه را همراه خانواده های 
خود شرکت می کردند که بازخورد خوبی داشته است. برنامه های ديگر جهت 
تقويــت معنويت کارکنان، بازديد از اماکن معنوی مثل امامزاده ها، گلزارهای 

شهدا، ديدار با خانواده های شهدا، ايثارگران و علماست.«

گپ وگفت

سال  محمدی/یک  غزاله   
پس از پیــروزی انقالب به دنیا 
آمد و کودکی اش همراه با هشت 
ســال جنگ تحمیلی طی شد. 
والیت پذیــر و مطیع رهبر بود. 
وارد سپاه پاسداران شد تا از مرز 
کند.  دفاع  ناموس سرزمینش  و 
ازدواج کرد و دختر اولش به دنیا 
آمد؛ اما دختر دوم را با چشــم 
آثار جنگ  گویــا  ندید.  دنیوی 
هشت ساله رژیم بعث عراق علیه 
ملت و خاک ایران همچنان ادامه 
دارد و مین های کاشته شده در دل 
این کشور گاهی جوانی از جوانان 
غیور و شجاع مدافع وطن را روانه 
بهشــت می کند. شهید پاسدار 
»محمد احمدی« 1۹ تیرماه سال 
جاری حین مأموریت و پاکسازی 
مناطق آلوده از مین های جا مانده 
انفجار  اثر  بر  تحمیلی،  از جنگ 
مین در منطقه عمومی »سروآباد« 
به قافله شهدا پیوست. در ادامه 
با سرکار خانم »بهاره خلوصی نیا« 
همسر این شهید بزرگوار همراه 

شدیم.
***

* لطفاً خود را معرفی کنید 
و از نحوه آشــنایی و ازدواج با 

محمدآقا بگویید.
مــن متولــد اول فروردين ماه 
1373 در روستای بهارلو شهرستان 
قروه هستم. همسرم نيز متولد سال 
1358 در همين روستا بود. چون هر 
دو اهل يک روستا بوديم همديگر را 
می شناختيم؛ اما دختر عمه محمدآقا، 
معرف من به ايشان برای ازدواج بود. 
شهريور سال 1394 با همديگر ازدواج 
کرده و زندگی خود را در شهرستان 

قروه آغاز کرديم. 

* محمد احمدی پاسدار بود. 
با توجه به شغل حساس و خطیری 
که داشت روز خواستگاری به شما 
چه گفت و شــما پس از ازدواج 
چطور خود را با شــرایط شغل 

ایشان وفق دادید؟
روز خواستگاری از سختی های 
شغلش گفت و اينکه برای مأموريت 
به منطقه می رود و من بايد گاهی سه 

روز تــا يک هفته تنها بمانم. من هم 
قبول کردم؛ اما اصالً فکر نمی کردم که 
مجروح يا شهيد شود. پس از ازدواج 
هميشه می گفت شما با هر سختی ای 
می ســازيد. هر وقت می خواست به 
منطقه بــرود، او را از زيــر قرآن رد 
می کردم و بــه حضرت ابوالفضل)ع( 

می سپردم.

* چند فرزند دارید؟
دو دختر، يکی سه ساله و يکی 
هم چند هفته است؛ »آيسا« و »سما«. 
سما 5 روز پس از شهادت پدرش و در 

24 تيرماه به دنيا آمد.

* همسرتان پیش از شهادت 
چند مرتبه مجروح شد؟ آیا حرفی 

از شهادت می زد؟
دو ماه پيش از اينکه به شهادت 
برســد، از ناحيه چشم ترکش خورد 
و برای عمــل جراحی به تهران آمد. 
هنوز چشــم هايش بخيه داشت که 
تصميم گرفت به منطقه برود. همسرم 
فرماندهی 20 نيرو را بر عهده داشت. 
وقتی فرمانده اش از او خواسته بود با 
اين وضعيت بــه منطقه نرود، قبول 
نکرده و گفته بود 20 نفر نيرو دارم، 
اگر پای يک نفر روی مين برود چکار 
کنم؟ با همان شرايط به منطقه رفت 
و شــهيد شد؛ اما در منزل هيچ وقت 
حرفی از شــهادت نمــی زد. يکی از 
دوستان صميمی اش پس از شهادت 
ايشــان تعريــف کرد بعــد از اينکه 
يکی از دوستان صميمی آنها شهيد 
شــد، محمد می گفت من هم شهيد 

می شــوم. اين را از برخی همکارانش 
نيز پرسيدم و همه آنها اين حرف را 

تأييد کردند.

* از اخالق و رفتار همسرتان 
بگویید.

خيلــی آرام، صبــور، مهربان و 
شوخ طبع بود. اخالق همسرم خوب 
نبــود؛ بلکه باالتر از 20 بود. هرگاه از 
موضوعی ناراحت می شدم، می گفت 

ناراحت نبــاش همه چيز درســت 
می شــود. او پــدر، مــادر و يکی از 
خواهرانش را از دســت داده بود و با 
اين حال خيلی صبور بود. همه اهالی 
روســتا و همکارانش نيــز از اخالق 
خوبش تعريف می کنند. خيلی دست 
و دلباز بود. ما يک قسط داشتيم که 

پس از پرداخت آن گاهی حدود 300 
الی 400 هــزار تومان برای مان باقی 
می مانــد؛ اما با همديگر خيلی خوب 

زندگی را می گذرانديم.  

* وقتی سما به دنیا آمد چه 
حسی داشتید؟ این روزهای نبود 
همسر و دلتنگی را چطور تحمل 

می کنید؟
روز به دنيا آمدن سما، چشمم به 
در بود که همسرم بيايد. خيلی سخت 
بود. هنوز آرام نشــده ام و به شــدت 
دلتنگ هستم. من که نمی توانم مثل 
حضرت زينب)س( صبور باشــم؛ اما 
از ايشــان می خواهم که به من صبر 
دهد. لحظه ای که پيکر همســرم را 
در پزشــکی قانونی ديدم، نمی توانم 
فراموش کنم که خيلی ســخت بود. 
زمانــی که ترکش به چشــم هايش 
خورده بود روزهای ســختی داشتم، 
چه برســد به اآلن که ديگر نيست؛ 

اما بايد بتوانم بچه هايم را آرام کنم.

* روزی که پیکر شــهید را 
دیدید، درد و دل خاصی با ایشان 

کردید؟
فقط گفتــم چرا رفيق نيمه راه 

شدی؟

* وقتی آیســا بهانه پدر را 
می گیرد چطور او را آرام می کنید؟

شــب ها خيلــی بهانــه بابا را 
می گيــرد. دائم از من می پرســد بابا 
کجاســت و چرا نمی آيد؟ چند روز 
پيش که گوشــی همــراه پدرش را 

ديد خيلی ناراحت شد و گفت چرا با 
خودش نبرده است. چند شب قبل بود 
که بعد از بيدار شدن از خواب گفت 
بابا ديگر نمی آيد، عمه هايش گفتند 
بابا می آيد؛ اما آيسا گفت نه بابا پيش 
خدا رفته اســت تا برای من ماشين 
خوشگل و ميوه های خوشمزه بياورد. 
دخترم باهوش است و تقريباً متوجه 
شده  است. همسرم هميشه می گفت 

دخترم خيلی باهوش است.

* همسرتان چقدر به والیت 
فقیه ارادت داشت؟

ايشــان رهبر انقــالب را خيلی 
دوســت داشــت و هر وقت آقا را از 
تلويزيون نشــان می دادند می گفت 
همه ساکت باشيد تا صحبت های آقا 
را گوش کنم. می گفت ما هر چه داريم 

از سپاه و انقالب است. 

* آیا هیچ وقت حرف دفاع از 
حرم زده بود؟ بیشتر به کدام یک 

از ائمه ارادت داشت؟
بــه من حرفــی نزده بــود؛ اما 
تعريف  خواهر کوچک تــر محمدآقا 
می کند دو ســال پيش که همکارش 
به سوريه رفته بود او نيز ثبت نام کرده 
و به خواهرش گفته بود می خواهم به 
سوريه بروم. خواهرش هم گفته بود 
کردستان را سوريه و مريوان را حلب 
فرض کن و مدافع وطن باش. همسرم 
عصرها برای امام حســن)ع( و امام 
حســين)ع( و صبح ها برای حضرت 
زينب)س( نماز می خواند و می گفت 
حضــرت زينــب)س( خيلی مظلوم 
هستند. هر روز غروب هم غير از آيات 
ديگر قرآن، سوره واقعه می خواند و به 
من هم می گفت هميشه اين سوره را 
بخوان. به مــن تأکيد می کرد بعد از 
بيدار شــدن از خواب بالفاصله سالم 

بر حسين)ع( بگويم.  

* وقتــی که دخترها بزرگ 
شــدند، اگر بخواهید قصه ای از 
قصه های بابا را تعریف کنید، چه 

می گویید؟
از مهربانی بابا برای شان می گويم 
و از آنها می خواهم مثل بابا مهربان، 

آرام و صبور باشند.

روایت همسرانه از شهید پاسدار مدافع وطن »محمد احمدی«

برای »سما« قصه بابایی را خواهم گفت که دخترش را ندید و رفت

خیلی آرام، صبور، مهربان و 
شوخ طبع بود. اخالق همسرم 
خوب نبــود؛ بلکه باالتر از 2۰ 
بود. هرگاه از موضوعی ناراحت 
می شدم، می گفت ناراحت نباش 
همه چیز درســت می شود. او 
پدر، مادر و یکی از خواهرانش 
را از دست داده بود و با این حال 
خیلی صبور بــود. همه اهالی 
روستا و همکارانش نیز از اخالق 
خوبش تعریف می کنند. خیلی 
دست و دلباز بود. ما یک قسط 
داشتیم که پس از پرداخت آن 
گاهی حدود 3۰۰ الی 4۰۰ هزار 
تومان برای مان باقی می ماند؛ اما 
با همدیگر خیلی خوب زندگی 

را می گذراندیم

دیده بان
 مدیر گروه مهندسی »بهداشت محیط« دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل خبرداد

صرفه جویی و درآمدزایی با طرح مدیریت پسماند 
دانشگاه بقیه اهلل)عج( مبدأ بزرگ ترین 
پسماند  مدیریت  در حوزه  کاربردی  طرح 
شــد؛ طرحی که براســاس آن و با حذف 
استفاده از ظروف یکبار مصرف تنها در یک 
سال گذشته 2۰ میلیارد تومان صرفه جویی 

رقم خورد.
دکتر حســين معصوم بيگی، عضو هيئت 
علمی دانشگاه علوم پزشــکی بقيه اهلل)عج( به 
جزئيات طرح مديريت پســماند اشــاره کرد و 
اظهار داشــت: »طرح جامع مديريت پسماند با 
سه سال کار تحقيقات ميدانی به عنوان الگوی 
جامع مديريت پســماند در سپاه طراحی، ابالغ 
و اجرا شــده و قابليت تسری در کليه نيروهای 

مسلح را دارد.«
وی ادامــه داد: »اين طــرح بعد از اتمام و 
تدوين الگوی جامع مديريت پســماند، ابتدا به 
صورت پايلوت در معاونت مهندســی و پدافند 
غير عامل سپاه اجرا شد که نتايج بسيار با ارزش 
بود و صرفه جويی ماهانه 1 ميليون و 900 هزار 
تومانی به همراه داشــت، در ادامه کل محتوای 
طرح بعد از اصالحات الزم به يک نرم افزار قابل 
بارگذاری بر روی درگاه اينترنتی تبديل شد که 
اين کار باعث شــد تا از هر گونه توليد پسماند 

کاغذ جلوگيری شود.
مشــاور فرمانده کل ســپاه در طرح جامع 
مديريت پســماند گفت: »بعد از آماده شــدن 
نرم افزار و گزارش اجرای پايلوت طرح، اين طرح 
جامع در قالب برنامه پنج ساله ششم به تصويب 
رسيد و بهمن ماه ســال 1395 از سوی سردار 

سالمی برای اجرا به کل سپاه ابالغ شد.«

مجموعه های اقامتی سپاه در مشهد
 از پسماند به درآمد رسیدند

مدير گروه مهندسی بهداشت محيط دانشگاه 
علوم پزشکی بقيه اهلل)عج( افزود: »اجرای الگوی 
جامع مديريت پسماند در مجموعه های اقامتی 
سپاه توفيقات بسياری داشــته است؛ به عنوان 
مثال در مشــهد تا پيش از ابالغ و اجرای طرح 
ماهانه مبالغ زيادی بين 3 الی 5 ميليون تومان 
بابت دفع پسماند به شهرداری پرداخت می کردند 
و امروز نه تنها اين هزينه به صفر رســيده است، 
بلکه از طريق فروش پسماندهای خشک ارزشمند 
توليد شده، ماهانه درآمد قابل توجهی بين 3 تا 8 

ميليون تومان نيز کسب می کنند.«
وی در ادامه تأکيد کرد: »پيشگيری از توليد 
پســماند و مصرف غير ضروری منابع و کاهش 

توليد پســماند دو استراتژی اصلی و مهم ما در 
طرح جامع مديريت پسماند هستند.«

معصوم بيگی افزود: »صفر شدن توليد نان 
خشک، صفر شــدن دورريز مواد خام غذايی و 
غذا، صفر شدن استفاده از ظروف يکبار مصرف، 
عدم استفاده از کاغذ، عدم سوزاندن پسماندهای 
خشک ارزشــمند، عدم استفاده از پالکاردهای 
پالســتيکی با کاربری موقت و کوتاه مدت، صفر 
شــدن نگهداری و دفع مخلوط پسماندها، صفر 
شــدن دور ريز پسماند خشــک ارزشمند قابل 
فروش، کاهش 50 درصــدی مصرف روغن به 
خصوص روغن سرخ کردنی و کاهش 80 درصدی 

دور ريز روغن های سوخته مصرف شده، کاهش 
50 درصدی وزن و حجم و رطوبت پسماندهای 
توليــد و تفکيــک صددرصدی انواع پســماند 
خشک ارزشمند و پسماند تر فسادپذير از جمله 
بخش های مهم طرح جامع مديريت پســماند 
است که راهکارهای ارائه شده در طرح به تحقق 
اهداف و اســتراتژی های اين طرح بزرگ کمک 

شايانی می کنند.«
مدير گروه مهندســی بهداشــت محيط 
دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل)عج( با بيان اينکه 
در دو ســال اخير تنها بــا خريد نکردن ظروف 
يکبار مصرف در سپاه بالغ بر20 ميليارد تومان 
صرفه جويی شده است، گفت: »تا امروز به دنبال 
اجرای اين طرح، 50 درصد کاهش وزن و حجم 
پسماند توليدی در بيش از 80 درصد مراکز سپاه 

محقق شده است.«
معصوم بيگی در پايان با بيان اينکه الگوی 
جامع مديريت پسماند در دانشگاه علوم پزشکی 
بقيه اهلل)عج( متولد شده است تصريح کرد: »اين 
طرح جامع از افتخارات دانشــگاه علوم پزشکی 
بقيه اهلل)عج( است که شناسنامه اوليه آن توسط 
گروه مهندسی بهداشت محيط دانشکده بهداشت 

دانشگاه تدوين شده است.«

روایت همراهی و همدلی مردم استان کردستان در انقالب

کتاب صوتی »دخترم ناهيد« منتشر می شود
تولید نوزدهمین کتاب صوتی معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه با عنوان »دخترم ناهید« 

از سوی انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه در شهر سنندج آغاز شد.
 به گزارش صبح صادق، مراحل صدابرداری و خوانش کتاب »دخترم ناهيد« با صدای 40 نفر از 
هنرمندان استان کردستان از حوزه هنری، بسيج هنرمندان، روابط عمومی و تبليغات سپاه بيت المقدس 

و صداوسيمای مرکز کردستان در استوديو سينما »بهمن« سنندج در حال انجام است. 
کتاب دخترم ناهيد مربوط به انتشــارات »فاتحان« و به قلم »حسين جعفری«، روايت شهيده 
»فاتحی کرجو« اســت از همدلی و همراهی مردم غيرتمند اســتان کردستان در همه مراحل همراه 

انقالب بوده و با تمام وجود و هستی خود از کيان اين انقالب پاسداری کردند. 
شــهيده ناهيد فاتحی کرجو سوم مرداد 1344، در شهرســتان سنندج به دنيا آمد، وی هفتم 
آذر 1361 در روســتای »هشتميز« سنندج به اســارت گروه های ضد انقالب درآمد و پس از تحمل 
شــکنجه های فراوان به شهادت رسيد. از تنديس استقامت و پايداری اين شهيده بزرگوار، همزمان با 
برگزاری کنگره پنج هزار و چهارصد شهيد استان کردستان در خرداد 98، در ميدانی به نام اين شهيده 

عزيز، در سنندج رونمايی شده است.
گفتنی اســت؛ همزمــان با توليد ايــن کتاب صوتی 
پديدآورندگان اين اثر با خانواده اين شــهيده بزرگوار ديدار 
کردند. مراسم رونمايی از اين کتاب صوتی همزمان با هفته 
دفاع مقدس، با مشارکت و همکاری سپاه بيت المقدس، صدا 
و ســيما و حوزه هنری تبليغات اسالمی استان کردستان و 
با حضور هنرمندان، عوامل توليد اين کتاب صوتی و مردم 
خونگرم اســتان در سنندج برگزار خواهد شد. پيش از اين 

هجده عنوان کتاب صوتی جذاب در موضوعات گوناگون از سوی انتشارات معاونت فرهنگی و تبليغات 
نمايندگی ولی فقيه در سپاه در 113 ساعت و با نقش آفرينی 303 نفر از هنرمندان توليد شده است. 
اين آثار بخش کتاب و کتابخوانی پايگاه »پاسدار« و پايگاه »سراج انديشه« معاونت تربيت و آموزش 

عقيدتی ـ سياسی سپاه قابل بهره برداری است.
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پژواک

حتماً افرادی را ديده ايد که به دوربين تلفن همراه، رايانه های شخصی و... چسب 
زده اند و خيال می کنند امنيت را به دست آورده اند؛ اما وسايل الکترونيکی شما تنها 
از راه دوربين نفوذپذير نيســتند. ميکروفن، جی پی اس و حتی نمايشگر، اطالعات 
مهمی را دريافت می کنند که رســيدن به آن می تواند برای هر مهاجمی ارزشمند 
باشد. زمانی که نفوذگری قصد نفوذ به تلفن همراه شما را دارد، صداهای دريافتی از 
ميکروفون، مکان های رفته که به وسيله جی پی اس ثبت شده است يا حتی تصاوير 
نمايش داده شــده در نمايشگر می تواند برای او مهم باشد. صفحه کليد تلفن همراه 
يکی از مهم ترين و ارزشمندترين اجزای تلفن همراه است که اطالعات بسيار مهمی 
را در اختيار دارد و شايد محرم ترين عنصر مجازی باشد. تصور کنيد تمام صحبت های 
شــما با ديگران، رمزهايی که اســتفاده می کنيد، قرارهايی که می گذاريد، سخنان 
عاشقانه ای که به مخاطب خود می گوييد و... همه در دل صفحه کليد قرار می گيرد 
و يک نفوذگر، با نفوذ به صفحه کليد می تواند به تمام اطالعات شما دست يابد. اين 
گونه از نفوذها را کی الگرها انجام می دهند؛ جاسوس افزارهايی که به دزديدن تمام 

اطالعات ورودی به وسيله صفحه کليد مشغول هستند.
بهترين روش بــرای مقابله با دزدی اطالعات، توجه بــه پيام ها و مجوزهای 
دسترسی است که به يک نرم افزار می دهيم. تمام برنامه های مورد نياز خود را بايد 
تنها از منابع مطمئن دريافت کرد. در سيســتم عامل اندرويد، فروشــگاه پلی و در 
سيستم عامل اپل، اَپ استور مطمئن ترين منابع دريافت برنامه هستند. هشدارهايی 
که روی صفحه نمايش آشکار می شوند، حتی اگر هزاران بار شبيه آن را ديده ايد، باز 
هم تا آخر آنها را بخوانيد و عکس العمل مناسب را در برابر آن بروز دهيد. بسياری از 
آلودگی های نرم افزاری از سوی کاربر اتفاق می افتد، زمانی که پيامی را نخوانده تأييد 

و ندانسته برنامه ای مخرب را روی گوشی خود بارگذاری کرده است.
يکی از راهکار هايی که تقريبا همه کارشناســان آن را توصيه می کنند، توجه 
ويژه به مجوز هايی است که نرم افزار از شما درخواست می کند. اگر به نرم افزار اجازه 
دسترسی به فهرست مخاطبان، اطالعات جی پی اس، عکس ها يا هرچيز ديگری را 

بدهيد، نبايد تعجب کنيد از اينکه از اطالعات شما سوءاستفاده شود. هنگام نصب 
نرم افزار، هميشه تمام درخواست ها را بررسی و هر تعداد درخواستی را که می توانيد، 
در بخش تنظيمات ابزارتان لغو کنيد. هميشه از خودتان بپرسيد آيا معنی دارد يک 
نرم افزار اين مجوز ها را درخواست کند؟ اگر نرم افزاری تقاضای دسترسی به داده هايی 
را داشته باشد که ارتباطی با عملکرد آن ندارند، بايد اين درخواست مجوز را عالمت 
هشــدار بدانيد؛ برای نمونه اگر برنامه ساده ای را برای داشتن ماشين حساب جيبی 
دانلود می کنيد و آن نرم افزار دسترسی به فهرست مخاطبان و موقعيت مکانی شما 
را درخواست می کند، بايد از خودتان بپرسيد چرا يک ماشين حساب بايد به فهرست 
مخاطبان و موقعيت مکانی شما نياز داشته باشد؟ چنين مواردی زنگ هشدار جدی 
هستند. عالوه بر توجه به مجوز هايی که نرم افزار درخواست می کند، در نظر گرفتن 

چگونگی عملکرد تلفن همراه پس از دانلود هم اهميت زيادی دارد. 
تغييرات زياد در طول عمر باتری ابزارتان يک عالمت هشدار ديگر است. اگر 
پس از نصب يک نرم افزار متوجه شديد عمر باتری دستگاه تان کوتاه تر از حد معمول 
شده است، احتماالً اين عالمتی است که می گويد برنامه نصب شده خياالت بدی دارد 
و در حال انجام کار های پشت پرده است. اغلب برنامه های مخرب، به طور مداوم در 

حال آپلود اطالعاتی مانند فهرست مخاطبان تلفن همراه هستند.
امروزه يکی از روش های جاسوسی، جاسوسی به صورت آشکار و با ميل کاربران 
است. در اين روش نرم افزار جاسوسی، خدمتی را ارائه می کند که کاربرانش با وجود 
يقين به استفاده نادرست آن نرم افزار از اطالعات شان، کماکان عالقه مند به دريافت آن 
خدمت هستند. نرم افزارfaceapp  نمونه ای از اين نوع نرم افزارهاست که با استفاده 
از هوش مصنوعی و يادگيــری عميق، جلوه هايی روی تصاوير قرار می دهد که هر 
کاربری خطر اســتفاده نادرست از تصاويرش را می پذيرد. همان طور که سازندگان 
اين نرم افزار گفته اند تاکنون تصاوير و مشخصات چندين ميليون نفر در دنيا را در 

سرورهای خود ذخيره کرده اند.
در انتها بايد گفت آسيب پذيری تلفن همراه شما تنها از راه دوربين آن نيست. 
چسب زدن آن مانند اين است که بخواهيد نشتی يک آبکش را با چسب زدن يک 
گوشه از آن رفع کنيد! روش های حفظ امنيت اطالعات تا زمانی که اينترنت فعلی 
در اختيار همه کاربران باشد، اگرچه در بعضی مکان ها و کاربردها نتيجه بخش است 
ولی بيشــتر به اين شباهت دارد که مهمان فکر کند بيشتر از صاحبخانه بر اوضاع 

خانه و گوشه و کنارهايش مسلط است!
تقویم انقالب

 وظيفه ما و آنها
ما موظف به آخرتيم. اصالح امور دنيا وظيفه خودشــان است؛ اما مردم 
دنيا به عکس عمل می کنند؛ بار ســنگين دنيا را به دوش خود می کشــند و 
آخرت را که بايد خودشان برای آن تالش کنند به خدا وا می گذارند. حضرت 
امير)ع( در نهج البالغه می فرمايد: »هر که در ســامان آخرت خويش بکوشد، 

خداوند دنيای او را سامان دهد.«
ریشه های طوبی؛ حاج محمد اسماعیل دوالبی

26 مرداد 1369 در تقويم تاريخی انقالب اســالمی روز تأمل برانگيزی است. 
در آن روز عده ای از خانواده ها گريان بودند و برخی ديگر خندان. شايد امروز حس 
کردن آن واقعه برای خيلی ها سخت باشد. روزی که برای ملت ايران، روز سرافرازی و 
سربلندی و پيروزی مقاومت بر متجاوزان بود و يکی از روزهای فاخر در تاريخ انقالب 
اسالمی به شمار می آيد. بايد به ياد آورد روزهايی را که رزمندگان از خانواده های شان 
خداحافظی می کردند و سرنوشت خودشان را در شهادت يا اسارت می ديدند. هنگامی 
که رزمنده ای آماده مأموريت به غرب کشــور می شــود تا در راه اسالم و انقالب، از  
سرزمين ايران در برابر متجاوز دفاع کند، با اراده ای محکم و جدی گام برمی دارد و 
با عزم راســخ حرکت می کند. شجاعانه و با صراحت در هنگام وداع با خانواده خود 
اهميت مأموريتش را شــرح می دهد و آماده حرکت می شود و يادآوری می کند که 
ممکن اســت اتفاقات بزرگ تری بيفتد و می رود. اين واقعيت را از زبان فرزند هفت 
ســاله ای که شــاهد صحنه اعزام پدرش به جبهه بوده، بشنويد که می گويد: »يک 
خواهر کوچک تر از خودم دو ســاله بود و يک برادر 12 روزه که چشمانش هنوز باز 
نشــده بود؛ پدر او را بوسيد و عازم شد.« اين پدر آزاده و دل کنده از دنيا و خانواده 
راهی مرزهای ايران می شود و در برابر متجاوزان مقاومت می کند و هر آنچه در توان 
دارد و با کمترين امکانات با آنها مقابله و مبارزه می کند و چند روز بعد در محاصره 
دشمن به اســارت در می آيد و حدود 10 سال در چنگال متجاوزان روزهای بسيار 
ســختی را تحمل می کند. آن روزها همه در فراغ اسرا دل می سوزاندند و مسئوالن 
نظام و رزمندگان در ادامه دفاع در فکر آزادی آنها بودند. در همين زمينه امام راحل 
فرموده اند: »اگر روزی اسرا برگشتند و من نبودم، سالم مرا به آنها برسانيد و بگوييد 
خمينی در فکرتان بود.« سال 1368 که امام خمينی)ره( رحلت کردند، روند مذاکرات 
در چارچوب قطعنامه 598 ادامه پيدا می کند تا اينکه به يکی از بندهای آن، يعنی 
»تبادل اسرا« می رسد. کم کم فضای عمومی کشور و جريان روند انقالب به گونه ای 
پيش می رود که حقانيت انقالب اسالمی و ملت ايران نمايان تر می شود. 10 سال از 
اسارت گذشته و حاال از زبان فرزند هفت ساله بشنويم که می گويد: »برای استقبال 
آماده شديم،  منزل پدربزرگم در محله موتورآب تهران جايی بود که برای اولين بار 
پدرم را ديدم. از اتومبيل پياده شــد. در اولين مواجهه جا خوردم،  خيلی شکســته 
شــده بود و او را نشناختم،  دو تا حلقه گل داشتم،  رفتم که در آغوشش بگيرم، من 
را نشناخت؛ از بين جمعيت کنارم زد با هدف اينکه خانواده را ببيند،  دايی ام متوجه 
شــد حلقه گل بعدی را به دســتم داد. در ميان انبوه جمعيت دستانش را دور بدنم 
حلقه زد و من را به پدرم چســباند و گفت: »حاجی اين پسرته.« آنجا نقطه اتصال 

بود و اشک شوق من و پدرم در آغوش هم سرازير شد.«

     
حسن ختام

 قربانگاه عشق
»قربانگاه« مهيای عاشقانی است که جان و تن شان را از قفس سخت تر از 
آهن و سنگ آزاد کرده  باشند و در بال های شان شوق پرواز و رسيدن به آسمان 
رشــادت و اطاعت را ديکته کرده باشــند، جان و دل شان همه اوست؛ غير از او 
چيزی را نمی بينند و نمی خواهند، لحظه به لحظه بودن شــان از غم و شــادی، 
غضب و مهربانی، سکوت و فرياد همه با نگاه به او شکل می گيرد، آنکه اين گونه 

باشد، اطاعت ابراهيم)ع( و مطيع بودن اسماعيل)ع( را می فهمد.
آقاجان

اسماعيل)ع( گوش به فرمان پدر و ابراهيم)ع( گوش به فرمان خدا، هر دو با 
دل هايی لبريز از ساغر عشق الهی، با قدم هايی استوارتر از کوه ، نگاه هايی روشن تر 
از خورشــيد و دست هايی قدرتمند تر از صخره  راهی عاشقانه خدايی می شوند، 
يعنی قربانگاه؛ عاشقانه ای که فقط پاکبازان و دلباختگانی همچون پروانه به دورش 
طواف می کنند و رويای رســيدن به آن را در تار و پودشان می آميزند؛ چرا که 

کوتاه ترين خط ها برای رسيدن به معشوق جان باختگی است.
موالی من

می دانم آنان که بر لوح وجودشــان نام دوستی حک می شود، به بال مبتال 
می شــوند؛ چرا که در اين کارخانه محبت، بی شــور محنت و سختی نمی شود؛ 
کارخانه محبت اســت که وقتی بند ه ای به بال مبتال می شود، دلش منظور نظر 
بی نهايت حضرت حق می شود تا در کشش بال و محنت چنان شادمان گردد که 
ديگران در بخشش نعمت و راحتی، زيرا بالست که همچون صيقلی آيينه دل را 
از غبار هوی و هوس صفا می دهد و دل را محل شهود حضرت سبحان می کند.

ای تنها منجی عالم
ابراهيم)ع( در هنگام افتادن در آتش چه زيبا با مالئک سخن گفت، زمانی 
که خواستند از او دست گيری کنند، تمام نگاهش به خدا بود و فرمود: »خلوا بينی 
و بين حبيبی« مرا با دوستم تنها بگذاريد تا هر چه می خواهد بکند و لحظه ای 
که خواســتند حاجتش را از خدا بيان کند، فرمود: »علمه بحالی حســبی من 
سؤالی« خداوند خود حال مرا بهتر می داند وقتی دوست سوختن مرا می خواهد 
زيستن روا نيست؛ ای حبيب ما، ای آگاه تر به ما از خود ما، فرياد »خلوا بينی و 
بين حبيبی« تک تک مان بلند شده و آغوش تو را می خواهيم؛ چرا که آغوش تو 

همان گلستان ابراهيم است برای ما.
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سیدمهدی حسینی
کارشناس تاریخ

 آزادگان و خاطره های غم انگيز

     
قبیله عشق

پدر همسر رضا با ما نسبت فاميلی داشت؛ البته با آنها رفت وآمد نداشتيم. 
يک بار پس از چند سال سراغ شان را گرفتم و به خانه آنها رفتم و دخترشان را 
ديدم که خيلی خوب و محجوب بود؛ با خودم گفتم اين دختر گزينه مناســبی 
برای رضاست؛ به همين خاطر با فرزندم مطرح کردم، رضا دو روز از من مهلت 
گرفت و بعد از من خواســت يک ســری سؤاالت را از آنها بپرسم. گفتم خودت 
نمی خواهــی اين دختر را ببينی و با او صحبت کنی؟ گفت هر چه مادرم بگويد 
همان اســت. من حتی اســم دختر را هم نپرسيده بودم. رضا بعد از دو روز آمد 
و گفت مادر ببين اهل نماز اســت، حجاب دارد، چادری است؟ گفت ببين اهل 

آرايش نباشد، اسمش هم زينب باشد!
آنها خانواده مقيدی بودند و دخترشــان هم چادری بود، ولی باز ســؤاالت 
رضا را از خانواده دختر پرسيدم، وقتی گفتم اسم دختر شما چيست، آنها گفتند: 
»زينب«؛ خيلی تعجب کردم. تلفن را قطع کردم و به رضا زنگ زدم، گفتم مادر 
جان حجاب دارد، اهل نماز است، گفت اسمش چيست؟ گفتم زينب است. رضا 

گفت همين خوب است.
به نقل از »زهرا کرد زنگنه« مادر شهید مدافع حرم »رضا عادلی«
دهم اسفند سال 1368 مصادف با شب تولد امام حسين)ع( در منطقه کوی 
ايثار اهواز به دنيا آمد و چون هديه امام رضا)ع( بود، نامش را »رضا« گذاشتند. 
از 12 سالگی وارد بسيج شد و 16 ساله بود که بر اثر سانحه تصادف سه روز به 
کما رفت. از خادمان اردوگاه شــهيد مسعوديان اهواز و شهيد باکری خرمشهر 

 اسمش 
زینب باشد!

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

  جاسوس  بازی

کتیبه سبز

     
نکته گرام

 ما را به زحمت نيندازید
امام هادی)ع( می فرمايد: »با ورع و باتقوا باشيد که اين ورع و تقوا همان 
دينی است که همواره ما مالزم آن و پايبند به آن هستيم و از پيروان خود نيز 
می خواهيم که چنين باشند. )بدون رعايت کردن تقوا( از ما شفاعت نخواهيد 

و ما را به زحمت نيندازيد. 
)وسائل الشیعه، ج 15، ص 24۸(

 محمدصادق کوشکی: انگليسی ها 1 ميليارد پوند از اموال ايران را در چند 
روز اخير توقيف کردند و ســفير ما در لندن با دريافت حق مأموريت ماهانه 

9 هزار يورو، نشسته و ضد سريال گاندو توئيت می زند!
 سردار سلیمانی: خداوند بعضی وقت ها برای تبليغ يک چيزی، برای بزرگ 
نشــان دادن عظمت يک موضوعی، يک حادثه را می آفريند. شهيد حججی 
برای عظمت  بخشيدن به همه  عظمت های دفاع از حرم بود. به اين دليل بايد 

بزرگ شود که آن بزرگ های مغفول مانده را همه متوجه بشوند.
حسین امیرعبداللهیان: جمهوری اســالمی ايران مهم ترين نقش را در 
تأمين امنيت تنگه هرمز دارد. نتيجه هرگونه ائتالف نظامی آمريکا در تنگه 
هرمز، تکرار داستان تلخ اشغال عراق و افغانستان و سبب تشديد ناامنی در 
منطقه است. اسرائيل غاصب، پايش را به تنگه هرمز بکشاند در آتش خشم 

منطقه سوخته و دودش از تل آويو بلند خواهد شد.
 فؤاد ایزدی: آمار تکان دهنده دانشــمند آمريکايــی با 13 ميليون فالوور 
در توئيتر: به طور ميانگين در هر 48 ســاعت در آمريکا 500 نفر به خاطر 
اشتباهات پزشکی، 300 نفر به خاطر آنفلوانزا، 250 نفر به خاطر خودکشی، 
 200 نفر به خاطر تصادف رانندگی و 40 نفر به خاطر قتل با اسلحه کشته 

می شوند.
حجت االسالم پناهیان: آقای روحانی گفته اند ما هيچ وقت فرصت مذاکره 
را از دســت نمی دهيم. اساساً مذاکره با آمريکا فرصت نيست؛ تهديد است. 
کسانی که به مذاکره خوشبين باقی مانده اند اين حقيقت را نمی توانند درک 

کنند. واقعاً چرا؟
 محمدباقر قالیباف: رژيم ســلطه گر آمريکا می خواهد توان و زبان دفاع را 
از ما بگيرد. سپاه را تحريم می کند که توان دفاع ما را هدف بگيرد و ظريف 
را تحريــم می کنــد که زبان مان را خاموش کند. در مــورد اول، ناتوانی اش 
 در هميــن ماه های اخير ثابت شــد و در دومی هم بــه فضل الهی، چنين

 خواهد شد.

 عبدالناصر همتی: حجم عظيمی از نهاده های دامی و کاالهای اساســی 
در انبارهای بندر امام خمينی)ره( انباشــته شــده اســت. ميزان کاالهای 
موجــود بيش از 3 ميليون تن بود که 90 درصد بيش از ميزان آن در زمان 
مشــابه سال گذشته است. تخصيص و تأمين کافی و به موقع ارز مورد نياز 
کاالهای اساســی موجب افزايش 69 درصدی واردات شده است؛ اما کندی 
شــرکت های واردکننده عمدتاً دولتی در تعيين تکليف با گمرک و حمل به 
 موقع به مراکز مقصد در داخل کشور موجب باال رفتن ميزان دپوی واردات 

شده است.

شــد. در راهيان نور ماهی 500 هزار تومان يا روزی 15 هزار تومان دســتمزد 
برای او تعيين کردند که او بيشــتر اين پول را صرف امور خير و فقرا می کرد. 
با فرمان امام خامنه ای)مدظله العالی( مبنی بر افزايش جمعيت، تصميم گرفت 
ايمانش را کامل کند و فرمان امامش را هم لبيک گويد؛ از اين رو 11 اســفند 
1393 با يکی از اقوام مادرش عقد کرد. رضا به جمع مدافعان حرم پيوســت و 
در دومين اعزام خود به سوريه، دقيقاً يک سال پس از تاريخ عقدش، يعنی 11 
اسفند 1394 در کمين تروريست های تکفيری در سوريه به همراه چند نفر از 

همرزمانش به درجه رفيع شهادت رسيد.

 به مناسبت والدت با سعادت امام هادی )ع(
در سامره شاهست، گدایت

باران شدم از شوق پريدن به هوايت
شد کفتر بی گنبِد تو، باز رهايت

ای صاحب آن »جامعه« پر شده از عشق!
خالی است چرا اين همه در جامعه جايت؟

گفتی: »َفَتَح اهللُ بُِکم« پنجره وا شد
گفتی: »و بُِکم يَخِتم« و دل کرد هوايت

کی می رسد آن »اَشَرَقِت االرض« به نورت
کی مست شود جامعه از جام  دعايت

هر نيمه شب از ذکر تو روشن شده عالم
مستند مالئک همه از عطر عبايت
در بزم شراب آه! بگو مسِت خدايی
شايد متوکل کند اين گونه رهايت

رخصت بده يک لحظه که اين پرده بيفتد
تا کاخ و ستون هاش بيفتند به پايت

وقتی که امامی و علی هم شده نامت
پيداست که در سامره شاهست، گدايت

ياد نجف افتادم و اشکم شده جاری
کو گنبد و گلدسته و ايوان طاليت؟
»اَنتم ُشَفعائی« خبری بود که ما را

بُرد از دل شب تا سحری پشت صدايت
آه از تو چه پنهان،... چه بگويم... فقط اکنون

دست من و دامان تو و لطف خدايت

 حمیدرضا حیدری/ 
 در هفته ای که گذشت مسلمانان کشمير مورد ضرب و شتم ناجوانمردانه 
پليس هند قرار گرفتند. در اين باره هشتگ های مختلفی، چون »کشمير« و 
»FreeKashmir« ايجاد و در فضای مجازی دســت به دست شد. کشمير 
منطقه ای از شــبه قاره هندوستان اســت که زبان فارسی بيش از هر زبان و 
فرهنگ ديگری در آن اشاعه دارد. امروز اين منطقه در محاصره يک ميليون 
ســرباز اســت و صدای مردم مظلوم به هيچ کجا نمی رسد؛ اما کاربران تمام 
تالش شان را می کنند تا صدای کشمير باشند. يکی از کاربران نوشت: »کشمير 
را دريابيد. يک ميليون پليس هند، اين منطقه مظلوم مسلمان را در محاصره 

و زيرفشار قرار داده اند. راهکار نهايی استقالل کشمير است.«
 »نوشــين جعفــری« برانداز هتاکــی که چند روز پيش به دســت 
نيروهای اطالعاتی دســتگير شده، در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار 
گرفت. کســی که در پوشــش عکاس فعاليت داشــت و حاال اين هنرمندان 
هســتند که بــه شــدت از او حمايت کرده انــد. حمايتی که البتــه از نظر 
کاربــران فضای مجازی قدری مشــکوک اســت. يکی از کاربــران درباره او 
نوشــت: »قضيه بازداشت نوشين جعفری فراتر از يک اکانت فحاش و هتاک 
توئيتريه! قراره دســت خيلی ها رو بشــه فقط تو اين مدت حواس تون باشه 
کــه کدوم بازيگر داره بــارش می بنده و از ايران خارج بشــه و کدوم بازيگر 
 چند ماهه قراره برگرده و هنوز برنگشــته، يه جورايی ســينما پاک ســازی 

می شه«.
 دو هشتگ »نوشت افزار ايرانی« و »ايران نوشت« هم جزء هشتگ های 
پرتکرار فضای مجازی بودند. دو کليدواژه ای که کاربران سعی کردند به واسطه 
آن دو از کاالی ايرانی به ويژه در بخش نوشت افزار حمايت کنند. يکی از کاربران 
در اين باره نوشت: »مي دونستيد اگه لوازم التحرير ايراني بگيريد چقدر کارگر 
ايراني مي رن سر کار؟ مي دونستيد با اين کار از خروج ارز از کشور جلوگيري 
مي شه؟ چرا وقتي آرش کمانگير ها و رستم ها رو داريم تو ايران دفتر با عکس 
سوپرمن و بتمن مي خريد؟ چرا اينجاها آريايي نمي شيد؟« کاربر ديگری هم 
نوشــت: »پولی که به خونه رواست؛ به کشورهای غربی حرومه. پول هاتونو تو 
قلک خارجی ها نريزيد چون هيچ وقت بهمون برنمی گرده. پس توليد کشور 
خودمون رو بخريم و ازشون حمايت کنيم؛ چرا که اين حمايت پر کردن قلک 

اقتصادی کشور خودمونه.«

داغ های مجازی

از »کشمير« تا »ایران نوشت«

قاسم صرافان
شاعر

تلخند

نکته و نظر

 حلوای نسيه!
نکته: مردی به نزد حلوافروشــی رفت و گفت: »مقداری حلوای نسيه 
بــه من بده«، حلوافروش قدری حلوا برايش در کفه ترازو گذاشــت و گفت: 
»امتحان کن ببين خوب است يا نه.« مرد گفت: »روزه ام؛ باشد موقع افطار.« 
حلوافروش گفت: »هنوز 10 روز به ماه رمضان مانده؛ چطور است که حاال روزه 
گرفته ای؟« مرد گفت: »قضای روزه پارسال است.« حلوافروش حلوايش را از 
کفه ترازو برداشت و گفت: »تو قرض خدا را به يک سال بعد می دهی، قرض 

من را به اين زودی ها نخواهی داد. من به تو حلوا نمی دهم.«
نظر: محمدجواد ظریف در نشســت خبری هفته گذشته که با 
حضور خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد، گفت: »بعد 
از خروج آمریکا از برجام آنها]اروپایی ها[ با علم به نبودن آمریکا 11 

تعهد دادند که هنوز به هیچ کدام عمل نکرده اند.« اما همین اروپایی ها 
که به این 11 تعهد خود عمل نکرده اند، اکنون حلوای نسیه دیگری 
را طلب می کنند؛ با این بهانه که برای عمل کردن شــان به تعهدات 
برجامی در آینده، ایران امروز باید به پای میز مذاکرات موشــکی و 
منطقه ای آمده و امتیازات نقدی را به آنها بدهد. متأسفانه برخی نیز 
در داخل که انگار تحت هیچ شرایطی قصد عبرت گرفتن ندارند، مدام 
از مذاکره می گوینــد و خیال می کنند با حلوا حلوا کردن کام مردم 
شیرین می شود. پاسخ این درخواست ها و پیشنهادها این است که 
اوالً مسئله توان دفاعی ایران موضوع مذاکره پذیری نیست و ثانیاً شما 
 اول بدهکاری تان را در برجام صاف کنید و بعد حلوای نسیه دیگری را

 طلب کنید.

بمب افکن های آمریکایی که پر سر و صدا آمدند؛ 
یواشکی فرار کردند

درباره معنای دقيق واژه »به زودی«
»به  زودی« از مصدر چيزی نيســت! اصلن از قديم گفته اند: »به زودی« را کی 
داده و کی گرفته است؟ »به  زودی« به معنای مطالبات خود را روی يخ بنويس است 
و داللت می کند به استخدام کردن ديگران که در زبان محاوره سِر کار گذاشتن هم 
بيان می شــود. به طور مثال، به  زودی به سيل  زدگان وام پرداخت خواهد شد، يعنی 
برو بعد از زلزله  زدگان آذربايجان و کسبه  پالسکو و زلزله  زدگان بم و جنگ زدگان در 

صف بايست تا زير پات علف سبز شه.
»به  زودی« فعل ربطی و ناقص اســت، اين فعل به دو عدد پا، زيِر پا به ميزان 
کافی، يک چهارم پيمانه علف و مقاديری زمان نياز دارد. جمله  »به  زودی در اين مکان 
پارک احداث خواهد شــد« معنای خاصی ندارد و صرفاً يک ديوارنويسی است جهت 
زيباســازی که شــهرداری ها بر روی بعضی ديوارها به يادگار می گذارند. »به  زودی« 
برخالف ظاهرش خيلی صبور است و در انجام کارها عجله  که ندارد هيچ! اصلن تعهدی 

هم نمی دهد که به آنها عمل کند.
خاقانــی می فرمايد: گفتی بدهم کامت اما نه بدين زودی/  عمری شــد و زين 

وعده، کمتر نکنی دانم
در بيت باال می بينيم که خاقانی عمرش تمام شــده اســت و هنوز »به زودی« 
کام او را نداده است. بنا به گفته  تذکره نويسان هنوز هم »به  زودی« درنظر ندارد که 

اين وعده را عملی کند.
عطار می فرمايد: به پيش او نبايد شد »به  زودی«/ که تا داند که بی او درچه بودی
همان طور که می بينيد عطار هم معتقد بوده به زودی ســبب می شــود طرف 
خيــال کنــه حاال چه خبره. پس بايد تا جايی که می شــود صبور بود و اصلن عجله 

کار شيطان است.

 حرف تو حرف
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