
در بســتر نارضایتی پدید آمده بــه دلیل افزایش 
قیمت بنزین در جامعه، آشــوب ها و اغتشاشات 
طرح ریزی شــده از قبل، شــهرهایی از کشور را 
در برگرفت و در این میان،  تعدادی شــهید، کشته 
و مصــدوم و تعــدادی از افراد فعــال در صحنه 
آشــوب ها دســتگیر و بازداشت شــدند. پس از 
شکســت طرح آمریکایی ـ صهیونیستی مبنی بر 
بی ثبات سازی ایران با پول سعودی ها، باید درباره 
کشته شده ها و خانواده های آنان و همچنین افراد 
بازداشــت شــده،  تصمیم گیری و طبق قوانین با 
آنان برخورد قضایی شود. نامه دبیر شورای عالی 
امنیت ملی به رهبر معظم انقالب به همراه چند 
پیشنهاد و تأکید معظم له برای برخورد با خانواده ها 
و بازداشت شدگان در چارچوب رأفت  اسالمی،  
از جملــه مواردی اســت که به تبیین نیــاز دارد. 
معمواًل، در کشورهای سکوالر و دارای نظام های 
اســتبدادی و حتی به ظاهــر دموکراتیک، مانند 
کشــورهای غربی،  در موارد مشابه آنچه در ایران 
رخ داد،  شدیدترین برخوردها با بازداشت شدگان 
و خانواده های کشته شدگان انجام می شود. پرسش 
اصلی آن اســت که چرا در جمهوری اسالمی،  با 
افرادی که در صحنه اغتشاشــات و ناآرامی های 

ضد امنیت ملی حضور داشــته،  یا کسانی که در 
این صحنه کشته  شده اند و همچنین خانواده های 
افرادی که حتی محارب بودن آنان محرز اســت، 
 باید با رأفت اســالمی برخورد شــود؟ پاسخ این 
پرسش را  باید با توجه به جوهره سیاست در نظام 
دینی و وجه تمایز نظام والیی با دیگر نظام ها  داد. 
سیاست در نظام دینی با محوریت والیت، رویکرد 
هدایت محوری و تعالی بخشــی دارد. سرکوب، 
 ایجاد خفقان و در تنگنا قرار دادن انسان ها، در این 
سیاست  جایی ندارد. در نظام اسالمی، مجازات 
سنگین و نابخشودنی، مختص محاربین،  مفسدان 

و کسانی است که با هر دلیل و انگیزه ای در برابر 
ملت و نظام دینی و اســالمی برخاســته از رأی 
ملت ایســتاده،  در همراهی با بیگانگان،  توطئه و 
فســاد می کنند. اما در این میان، فریب  خوردگان، 
خانواده های مجرمان و کســانی که در ناآرامی ها 
گرفتار شده و آســیب  دیده اند،  وضعیت متفاوت 
داشته، باید مورد رأفت اســالمی قرار گیرند. در 
نظام دینی،  ولــی در حکم پدر جامعه اســت و 
رفتارش با مردم،  رفتــاری از موضع پدری دارای 
رویکرد اصالح و برداشتن موانع رشد و تعالی از 
سر راه فرزندان اســت. پیامبر عظیم الشأن)ص( 

اســالم فرمودند:  »َاَنــا و علی ابواه هــذه االمة« 
)من و علــی در حکم پدران امت هســتیم(. بر 
همین اساس،  حاکم اسالمی دارای والیت الهی 
در جامعــه، در حکم پدر بــرای تمامی اعضای 
جامعه است. پدر هوشمند،  آگاه و دلسوز نسبت 
به فرزندان و سرنوشــت  آنان،  با اندک خطایی که 
از ناحیه برخی فرزندان سر بزند،  برخورد حذفی 
حداکثری نمی کند؛  بلکه در چنین شرایطی هدف 
جذب حداکثری و هدایت و ارشاد فرزندان و دفع 
حداقلی براساس ضرورت است. در سال های پس 
از انقالب اسالمی تاکنون، همواره رویکرد نظام 

اســالمی در برخورد با افراد خطاکار چنین بوده 
است. برخورد قاطع تنها با کسانی صورت گرفته 
که جرم شــان ثابت شده و هیچ نادم و پشیمان هم 
نشده اند. در اغتشاشات اخیر،  بدون تردید کسانی 
هستند از عناصر اصلی که باید بر مبنای مستندات، 
به اشد مجازات در دادگاه برسند و تشخیص این 
امر با قاضی اســت. اما کسانی هم هستند که در 
صحنه بوده و تحت تأثیر فضاسازی ها به اقداماتی 
دست زده و به شدت پشیمان هستند، یا کسانی که 
عابر بوده و گرفتار اغتشاشگران و اراذل شده و از 
ناحیه آنان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته 
شــده اند،  یا عناصر شرور و وابســته ای که در این 
حوادث کشته شــده، ولی خانواده هایی دارند که 
باید حســاب آنان را از این افراد شرور جدا کرد. 
در هر یک از موارد پیش گفته،  نظام های سیاسی 
سکوالر،  مستبد و دیکتاتور،  برخوردی سخت و 
خشونت بار داشــته،  به قول معروف،  تر و خشک 
را با هم می سوزانند. اما در نظام اسالمی که باید 
با عدالت برخورد شود،  موضوع متفاوت است و 
برخورد باید با کســانی صورت گیرد که مستحق 
برخورد هســتند. در موارد مشکوک نیز، اصل بر 
رعایت احتیــاط و پرهیز از خطا در مجازات غیر 
مجرم است. در روایات داریم که حاکم اسالمی 
اگر در بخشــش خطا کند،  بهتر از آن است که در 
مجازات اشــتباه کند. دلیل اصلی این رویکرد و 
سیاســت،  به همان هدایت محوری در سیاست 

اسالمی و نظام والیی برمی گردد.
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اعتماد را  افزایش دهیم

آرامش فردا 
پس از آ شوب ها چه باید کرد؟

منطقفرمانرأفتاسالمیامامخامنهای
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

پاسخ رهبر معظم انقالب به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومان حوادث اخیر
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دریابان »علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی، 
که چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومان حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح 
شــده مقرر فرمودند: »... هرچه سریع تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسالمی نزدیک تر است عمل شود.« 
گزارش ارسالی بر اساس دستوری تهیه و ارائه شد که بالفاصله پس از رخدادهای اخیر از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به دبیر شورای عالی امنیت 
ملی برای بررسی دقیق ریشه ها، عوامل و دالیل بروز ناآرامی ها و رسیدگی سریع به وضعیت جانباختگان و خانواده های آنان ابالغ شد. در این گزارش 
پیشنهاد شد بر اساس چارچوب های قانونی، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش های اخیر و در میانه درگیری ها 
جان باخته اند، در »حکم شهید« محسوب شده و خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند . همچنین در مورد قربانیانی 
که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان پیشنهاد شد. در مورد 
آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند مقرر شد، پس از بررسی وضعیت و 
سوابق خانواده آنان، حساب خانواده های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده جدا شود و خانواده های آنان مورد توجه و دلجویی 
قرار بگیرند. رهبر معظم انقالب اسالمی در مورد نحوه  مواجهه با خانواده های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده اند، امر بر »رأفت اسالمی« 
و توجه به خانواده ها کردند. با توجه به دستور و تأکیدات رهبر معظم انقالب، از چندی قبل کار رسیدگی به پرونده های تشکیل شده برای جانباختگان 

و مصدومان رخدادهای اخیر در سطح استان ها آغاز شده است.
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پس از آغاز ســهمیه بندی  بنزین و چند برابر شدن 
قیمــت بنزین آزاد بخشــی از جامعه ایــران به این 
اصالح قیمت ها اعتراضاتی داشت. اعتراضاتی که 
در بســیاری از موارد به حق هم بود، سبب شد تا در 
برخی شــهرها مردم به خیابان ها بیایند و اعتراض 
خود را نسبت به این تغییر قیمت ناگهانی بیان کنند؛ 
اما عده ای از اشــرار که از ماه ها قبل آموزش دیده و 
منتظر بزنگاهی بودند تا ناآرامی و آشوب ایجاد کنند، 
به ســرعت از فرصت اســتفاده کرده و خود را وارد 
جمع مردم معترض کردند و آنچه به آشوب های آبان  

ماه معروف شد، رخ داد.
آشوب های آبان ماه ایران با حمایت های مسئوالن 
خارجی همراه بود. حمایت رســانه های وابســته به 
دولــت آمریکا و اروپا و همچنیــن حمایت مقامات 
این کشورها از آشوبگران در تریبون ها و نشست های 
خبری گوناگون کاماًل مشــهود بود. داستانی که البته 
تازگی هم ندارد و در قضیه آشوب های دی  ماه ۱۳۹۶، 
فتنــه ۱۳۸۸ و... هم وجود داشــته که البته در برخی 
موارد شدیدتر هم بوده است. حاال هم آمریکایی ها و 
اروپایی ها پس از آنکه آشوب های آبان  ماه تنها در دو 
روز با ورود بهنگام مردم به میدان به اتمام رسید، تالش 
می کنند نگذارنــد این اتفاقات پایــان گیرد و تالش 
می کنند آشوب ها را دوباره احیا کنند. دونالد ترامپ که 

به زعم »دویچه وله« در زمان آشوب ها اظهارات ضد 
و نقیضی را درباره حمایت از آشوبگران داشته است، 
گاه حمایت کرده و گاه گفته است حمایت نمی کنیم، 
حاال و پــس از آنکــه ده پانزده روزی اســت غائله 
خوابیده، در حاشیه گردهمایی سران کشورهای عضو 
ناتو گفت: »این بســیار تأسف بار است که معترضان 
در ایران فقط به دلیل اینکه اعتراض کرده اند، کشــته 
شدند.« ترامپ همچنین گفته است: »جهان باید به 

کشتار معترضان در ایران توجه کند.« 
او تنها ســاعاتی بعــد دوبــاره در توئیتر خود از 
آشــوبگران حمایت کرد و گفت: »ایاالت متحده 
آمریکا از مردم دلیر ایران، که برای آزادی  خود دست 
به اعتراض زده  اند، پشــتیبانی می  کند. ما در دوران 
دولت ایــن کار را کرده ایم و همواره نیز همین رویه 

را خواهیم داشت.«
»برایان هوک« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
هــم در صحبت هایی عجیب گفته اســت:  »قانون 
اساسی ایران به مردم اجازه تظاهرات و تجمع داده 
اســت.« او همچنیــن در صحبت هایی عجیب تر 
ضمن حمایت دوباره از آشــوبگران و مردم نامیدن 
آنها، گفته اســت تعداد کشــته های این اعتراضات 

باالی ۱۰۰۰ نفر بوده است!
»ایلهان عمر« نماینده زن دموکرات، محجبه و 
مسلمان مجلس  نمایندگان آمریکا، توئیت روزنامه 
درباره کشته شدن دست کم ۱۸۰  »نیویورک تایمز « 
نفر در اعتراض ها در ایران را بازنشــر داده و مدعی 
 شده اســت: »کنار مردم ایران که برای درخواست 

حقوق  اساسی شــان به خیابان آمدند و خواســتار 
تغییرند، می ایســتیم.« »جان بولتون« مشاور سابق 
امنیت ملی آمریکا هم در توئیتر خود مدعی شــد: 
»دست کم ۱۸۰ نفر در ایران در جریان اعتراض ها 
کشــته شــدند. نمی توان با حکومت ایــران هیچ  
مذاکره ای انجام داد و در مســائل هسته ای به چنین 

حکومتی اعتماد کرد.«
وجه مشــترک صحبت هــای ترامــپ و دیگر 
مقامات ایاالت متحده؛ تالش برای کشته ســازی 
در آشــوب های اخیر اســت. حتی قطعه دیگر این 
جورچین را می توان در پروژه انفجار و کشته سازی 
در خوابگاه دانشــجویی دانشگاه علم و صنعت که 
با هوشــیاری نیروهای امنیتی ناکام ماند، یافت. در 
آستانه ۱۶ آذر و روز دانشجو عده ای تالش می کردند 
بهانه ای دســت آمریکایی ها و دشمنان ملت ایران 
بدهند تا فشــارها را بیشتر کنند. پروژه کشته سازی 
محور اصلی فتنه ای است که به زعم دشمنان هنوز به 
پایان نرسیده است. اینان فکر می کنند با باالتر بردن 
آمار کشته شدگان حوادث اخیر می توانند احساسات 
مردم ایــران را برای حضور دوبــاره در خیابان ها و 
ایجاد بستر مناسب برای حضور آشوبگران تحریک 
کرده و نگذارند آتش فتنه خاموش شود؛ به گونه ای 
که حتی از کشته شــدگان تصادفات یا مسمومیت 
در بیمارستان ها استفاده می کنند تا بگویند حکومت 
اسالمی به روی مردمش آتش گشوده است و ترامپ 
و یارانش در نشســت های گوناگــون این آمارهای 

دروغین را چوبی بر سر مردم ایران کنند.

اما هــدف اصلی ترامــپ و برخــی مقامات 
کشــورهای اروپایی از باال بردن آمار کشته شدگان 
در ایران این اســت که دستاویزی داشته باشند تا باز 
هم مباحث حقوق بشری را پیش بکشند و به واسطه 
آن کشورهای جهان و سازمان های بین المللی را در 
تحریم های جدید علیه ملت ایــران با خود همراه 
کننــد.  در این باره »العربیه« می نویســد:  »به نظر 
می رســد دولت آمریکا در حال بررســی فیلم های 
بیشتری است؛ به ویژه پس از آنکه مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در ۲۱ نوامبر درخواست نامألوفی را 
در توئیتی به زبان فارسی مطرح کرده و از از ایرانیان 
خواســت تصاویر فیلم ها و دیگــر اطالعات را در 
راستای کمک به ایاالت متحده در افشا و مجازات 
دست اندرکاران نقض حقوق بشر در اعتراض های 

اخیر ارسال کنند.«
هــدف هر تحریمی که آمریــکا و متحدانش به 
جمهوری اسالمی ایران تحمیل می کنند، مردم ایران 
هستند. نکته اینجاست که دولت آمریکا با اعمال این 
تحریم ها می خواهد بگویــد از مردم ایران حمایت 
کرده اســت. البته معنــای مردم از نظــر ترامپ و 
دوستانش همان آشوبگرانی هستند که سالح به روی 
مردم می کشند. این هم مانند همه سیاست های یک 
بام و دو هوای ترامپ و دولت های گذشــته آمریکا 
در مواجهه با ملت ایران اســت. در تریبون ها اعالم 
می کنند حامی مردم ایران هســتند؛ اما در عمل با 
اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، به آنها 

فشار وارد می کنند.

نگاه

نیم نگاه

»عبدالله ناصــری« دربــاره انتخابات مجلس گفته اســت: 
»بزرگ ترین اشتباه این مجلس این است که در مقابل اشتباهات 
دولت موضع نگرفت و علت آن نیز به این امر بر می گشت که 
بیش از 5۰  درصد نمایندگان تمامی فراکسیون ها به فکر کشور 
نیســتند و به  دنبال منافع اقتصادی خود هستند.« این سخنان 
در حالــی مطرح و به همه نمایندگان تعمیم داده می شــود که 
نمایندگان اصالح طلب از اینکه به عنوان حامی دولت شناخته 
شــوند، هیچ ابایی نداشته و در بیشتر موارد به ویژه موضوعات 
حیاتی، مانند برجام و لوایح چهارگانه در کنار دولت ایستادند؛ 

اما اکنون در آستانه انتخابات نگران سبد رأی خود شدند.

اشتباهبزرگ
»ســردار حسین اشــتری« فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران با اشاره به ناآرامی های اخیر که به دلیل افزایش 
قیمت بنزین در کشور رخ داد، اظهار داشت: »این اتفاقات یک 
فتنه عظیم و امنیتی بود که البته بعد از اینکه مردم صف خود را 
از اغتشاشگران جدا کردند، مأموران انتظامی توانستند در کنار 
مــردم این توطئه را خنثی کنند.« وی با تأکید بر این مطلب که 
پلیس آمادگی برخورد با هرگونه ناامنی را در کشور دارد،  اعالم 
کرد: »اگر بار دیگــر بخواهد حادثه ای رخ دهد آمادگی کامل 
داریم؛ البته باید گفت مسئوالن باید بسترهای نارضایتی را از 

بین ببرند.«

آمادگیکامل
»سردار محمد کوثری«  با بیان اینکه خبر رسانه رژیم سلطنتی انگلیس 
مبنی بر بازداشت تعدادی از بسیجیان تهران از سوی وزارت اطالعات 
کذب محض اســت، گفت: »بنده به عنوان مقام مســئول می گویم 
حتی یک مورد هم نبــوده که نیروهای وزارت بخواهند برخوردی با 
نیروهای بسیج داشته باشند.« جانشین فرمانده قرارگاه ثارالّله با اشاره 
به عصبانیت و سرخوردگی دشــمن از هماهنگی و همدلی وزارت 
اطالعات  با مجموعه بسیج و سپاه، تأکید کرد: »بسیاری از نیروهای 
وزارت اطالعات از خودشان بسیجی هستند و چنین خبرسازی هایی 
نشان می دهد دشمن چقدر از عملکرد نیروهای وزارت اطالعات در 

برخورد با اغتشاشگران عصبانی هستند.«

کالفگیدشمن

 مسئوالن! به هوش باشید

جامعه ایران اسالمی در طول 4۰ سال گذشته 
خط مقــدم مبارزه با اســتکبار بوده اســت. 
قدرت هایی که از هیچ تالشــی بــرای از بین 
بردن مسلمانان دریغ نکرده اند و هرگاه به سد 
آهنین و اراده های پوالدین انقالب اســالمی 
برخورد کرده اند، نتیجه ای جز شکست عاید 
آنها نشــده اســت. اکنون در این وضعیت که 
تمام جبهه استکبار و ظالمان تاریخ در مقابل 
ایران اسالمی ایستاده اند و از همه ظرفیت های 
خود برای به زانو در آوردن عقیده رهایی بخش 
نهضت اســالمی استفاده می کنند، روا نیست 
برخی مســئوالن در کشور مســئولیتی را به 
دســت بگیرند که کمترین آگاهی و شناختی 
از مسئولیت پذیری در جامعه اسالمی نداشته 

باشند. 
اکنــون که چهار دهه از انقالب اســالمی 
می گذرد، تبیین مســئولیت در نظام اسالمی 
شاید سخنی اضافه باشد؛ اما هنگامی که شاهد 
جابه جایی نقش ها و تنزل مسئولیت ها در میان 
مدیران ارشــد هســتیم، رهبر معظم انقالب 
الزم می دانند پای وظیفه شناسی را بار دیگر به 
کالس  درس خود بکشانند و به مدیران هشدار 
دهند در اموری کــه توانایی ندارید و ضعیف 

هستید، پیشقدم نشوید.
در هفته  پایانی آبان ماه، شــاهد اعتراضات 
و بــه تبع آن اغتشاشــاتی در کشــور بودیم که 
اگرچه با لطف خداونــد و تدابیر رهبر معظم 
انقالب شعله های آن فروکش کرد؛اما در همین 
مورد اگر قرار باشد مســئولیت های دولت را 
برشماریم، به وضوح می توان قرائن و مدارکی 
ارائه کرد که دولــت در آن حوزه ها یا دیر اقدام 
کرده یا اساســًا ورودی نداشته است. انباشت 
مطالبات و غافلگیری مردم در قضیه بنزین بدون 

اقناع فکری آنها به حوادث اخیر منجر شد.
البته دولت در سالیان گذشته نیز در هر جا 
و زمینه ای که موفقیت نداشــته است، از خود 
سلب مسئولیت کرده و دیگران را مقصر جلوه 
داده است؛ برای نمونه می توان به ارز پاشی به 
میزان ۱۸میلیارد دالر در ســال ۱۳۹۶، اتالف 
وقت دولت در شــش ســال و گره زدن زلف 
برجام به همه امور کشور، تورم اجناس و کاالها 
در حالی که ارز 4۲۰۰ تومانی برای آنها تعلق 

گرفته است و... اشاره کرد.
این در حالی اســت که اگر دولت مطابق با 
وظایف حقوقی خود، رفتار اســالمی و تعهد 
انقالبی در قبال ملت و نظام اســالمی حرکت 
کنــد، مسئولیت شناســی نیز بــروز می کند و 
مشکالت اقتصادی به سرعت حل خواهد شد.

ســخنگوی دولت به تازگی جمله زیبایی 
را بر زبان آورده است: »می توانیم تحریم ها را 
دور بزنیــم؛ اما نمی توانیم مردم را دور بزنیم.« 
در سال های گذشــته جریان همسو با سخنگو 
درصدد بوده اســت با شیک ســازی بعضی از 
بســته های تبلیغی از وظایف اصلی دولت در 
حل مشــکالت مــردم صرف نظر کــرده و به 
عبارتــی دولت را کارآمد و حالل مشــکالت 
معرفی کنــد؛ اما اکنون که خــود را در مقابل 
یــک انتخابات دیگر می بیند، اذعــان دارد که 
در حمایت از دولت اشــتباه کرده اســت؛ از 
این رو باید پرســید مســئولیت عقبگرد ملت 
ایران در این برهه حســاس بر عهده کیست؟ 
اعتمادهای ســلب شــده از مردم را چه کسی 
یا جریانی به آنها بازمی گرداند؟ مســئوالن! به 
هوش باشــید که نظام اســالمی نیازمند افراد 
توانا، کارآمد، مسئولیت پذیر و فسادستیز است. 
یادآوری مسئولیت حاکمان اسالمی نیز نوعی 
امر به معروف اســت که باید آن را ســرلوحه 
فعالیت های خود قرار دهیم و در این مســیر به 
انقالب اسالمی کمک کنیم. امید است شاهد 
بروز اســتعدادهای درخشانی در میان مدیران 
باشــیم که بدون تردید خود را وقف خدمت به 

مردم کنند.

یکی از طرح های هفت گانه ای که همه متفق القولند 
در اقتصــاد ایران ضــرورت دارد و بایــد در آن 
اصالحات بنیادین انجام شود، موضوع »مالیات« 
است. در ابتدا تعریفی از مالیات برای تنویر افکار 
بیان می شود تا به بحث کمک  کند. مالیات نوعی 
هزینــه اجتماعی اســت که آحاد یــک ملت در 
راستای بهره برداری از امکانات و منابع یک کشور 
موظفند آن را پرداخت کنند. مالیات در واقع انتقال  
بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از 
سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت 
می شــود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد 
و ســودها را دولت فراهم کرده اســت. در حال 
حاضر، مدل های دریافت مالیات متنوع اســت؛ 
مالیات بر درآمد، مالیات بــر دارایی، مالیات بر 
مصــرف و... از جمله اینهاســت. اقتصاددانان 
معمواًل از مالیات بر مصــرف در مقابل مالیات 

بر درآمد حمایت بیشــتری می کنند؛ برای نمونه 
سیگار از جمله کاالهایی است که دولت ها برای 
جلوگیری از مصرف این کاال مالیات های سنگین 
بر آن وضع می کنند؛ برای نمونه در کشــور چین 
صنعت تنباکو ۱۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی را 
به خود اختصاص داده اســت. در ایران هم یکی 
از مواردی که فضا را بــرای اجرای بهتر مالیات 
فراهم می کند، مالیات بر واردات سیگار است که 
می تواند عالوه بر تأمین بخشــی از درآمد بودجه 
دولت به ســالمت و درمان کشور کمک کند. با 
اینکه در طول سال های گذشته در بخش مالیات 
شاهد تحول بزرگی بوده ایم و در حال حاضر رتبه 
اول درآمد دولت به حساب می آید؛ اما طبق قانون 
بعضی اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند. 
حدود 4۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف 
است که برخی ها رقم این معافیت را بیش از 5۰ 
هزار میلیارد تومان بر آورد کرده اند، این امر در کنار 
پایین بودن نرخ هــای مالیاتی و فرارهای مالیاتی 
گسترده، سبب شده میزان درآمدهای مالیاتی در 
کشور به نسبت حجم اقتصاد پایین باشد. معافیت  
مالیاتی خانه های خالی، ســلبریتی ها، تن ندادن 

پزشکان و... به پرداخت مالیات حواشی زیادی 
را ایجاد کرده است که به تعدیل و پیگیری جدی 
نیاز دارد که در این میان فقدان قانون جامع مالیاتی 
کاماًل مشهود است و باید در این باره فکر اساسی 
کرد. انتقاد جدی به عملکرد مجلس این اســت 
که چرا مالیات بر عایدی مســکن را به تصویب 
نهایی نمی رســاند؟ چرا افرادی که مازاد بر نیاز 
خود و خانواده شان مسکن خریداری کرده و زیر 
یک سال با ســود هنگفتی به فروش می رسانند و 
به قصد سوداگری در بازار مسکن التهاب ایجاد 
می کنند، مالیات نمی دهند؟ یا چرا بر درآمدهایی 
که مبنای سوداگرانه و داللی کاذب دارد، به منظور 
کاهش حضور دالالن ارز، ســکه،خودرو و سایر 
بازارها قانون مصرحی ارائه نمی دهند؟ در حال 
حاضر یکی از این حواشــی همــکاری نکردن 
پزشکان است. کمیسیون تلفیق مجلس در سال 
گذشته در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب 
دو بنــد الحاقی به تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۳۹۸، 
پزشکان را ملزم به اســتفاده از پایانه فروشگاهی 
)دستگاه های کارتخوان( کرد که طبق مستندات 
مرکــز پژوهش هــای مجلس پزشــکان ۶۷۰۰ 

میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. براساس آخرین 
آمار مربوط به ۳۱ شــهریور ماه، بالغ بر ۲۶ هزار 
پزشــک در موعد مقرر کارتخــوان خود را ثبت 
کردند؛ در حالی که ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشــک در 
این طرح فراخوان شــده اند. بدتر از این اخباری 
دال بر استثنا شدن پزشــکان از پرداخت مالیات 
در مجلس شــورای اسالمی اســت. همچنین 
معافیت ســلبریتی ها بازتاب های زیادی داشــته 
است که جا دارد عدالت مالیاتی در همه سطوح 
رعایت شود. ناگفته نماند که سهم مالیات از تولید 
ناخالص داخلی در ایران از کشورهای دیگر، به 
ویژه کشورهای توسعه یافته کمتر است. این نسبت 
در کشورهای توسعه یافته حدود ۲5 تا ۳۰ درصد 
و در کشــورهای در حال توسعه حدود ۱5 تا ۱۸ 
درصد است؛ اما این رقم در ایران حدود ۸ درصد 
است. برای افزایش این سهم نباید فشار مالیاتی 
بر تولیدکننده یا کارمنــدان صورت بگیرد، بلکه 
جلو فرار مالیاتی را بگیرنــد و موارد معافیتی را 
کم کنند و با طراحی نظام جامع، هوشمندسازی 
یا مدرن ســازی نظام مالیاتی و الکترونیکی شدن 

تمامی فرایندها منافذ فرار را ببندند.

عدالتمالیاتی
تاملی بر ضرورت تدوین قانون جامع مالیاتی کشور

   یادداشت    

علی قاسمی
تحلیلگر  ارشد 

اقتصادی

نقشهپسازشکستتوطئه!
بازنگاهی به سناریوی جدید دشمن برای دوران پساآشوب

امین پناهی
خبرنگار

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه
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دیدگاه

سرانجام دور جدید  مذاکرات ایران و اعضای 4+۱ 
در شهر وین برگزار شد. چنانچه از خروجی و نتایج 
این نشست بر می آید، سخنی از »استناد به مکانیسم 
ماشــه« و متعاقبًا »فعال سازی« آن در نشست اخیر 
به میان نیامــده و حداقل این موضــوع در مواضع 
رسمی شرکت کنندگان اروپایی در نشست برجام، 
به رسانه ها مخابره نشده است. این در حالی است 
که مواضع اخیر مقامات فرانسوی، به ویژه »ژان ایو 
لودریان« وزیر خارجه این کشــور در زمینه استناد 
به مکانیسم ماشه )مکانیســم بازگرداندن خودکار 
تحریم های چندجانبه شورای امنیت علیه ایران(، از 
ابعاد گوناگونی تأمل برانگیز است. این موضع گیری، 
درســت یک هفته قبل از برگزاری نشســت ایران 
و اعضــای ۱+4 در وین اتخاذ شــد. فراتــر از آن، 
تروئیکای اروپایی در اقدامی جمعی و تبلیغاتی، در 
نامه ای به »آنتونیو گوترش« دبیر کل ســازمان ملل 
متحد مدعی شــدند برخی آزمایش های موشکی 

ایران، برخــالف قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد بوده و باید متوقف شود.

ماجرا به این دو مورد ختم نشده است! فرانسوی ها 
در آستانه برگزاری نشســت جمعه ای که گذشت، 
ســعی کردند با بزرگنمایی در زمینه پیوستن شش 
کشور سوئد، نروژ، فنالند، هلند، بلژیک و دانمارک 
به »اینستکس«، از این اقدام به مثابه »گام اعتمادساز 
اروپا« در قبال برجام یاد کنند. همان گونه که مشاهده 
می شود، جورچین و تصویری که اروپا قصد تکمیل 
و ارسال آن را به افکار عمومی دنیا داشته است، سه 
قطعه بزرگ دارد: تهدید ایران به استفاده از مکانیسم 
ماشه، اعمال فشار بر حوزه دفاعی و موشکی ایران و 
سرانجام بزرگنمایی اینستکس. در این زمینه نکاتی 

وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گیرد:

برجامی اروپــا(، در ارتبــاط با یکدیگر ۱ هر سه مورد ذکر شــده )در رفتارشناسی 
تعریف می شــود. به عبارت بهتر، ســه قطعه ای که 
فرانســه و دو عضو اروپایی دیگــر دخیل در برجام 
)آلمان و انگلیس( در مواجهه با ایران به آن اســتناد 
کرده اند، پدیده هایی مستقل نبوده و کاماًل به یکدیگر 

پیوســته اند. بنابراین، در تحلیل رفتار اروپا در قبال 
ایران و برجام، باید هر سه مورد به صورت یکجا و در 

ذیل یک قالب و چارچوب مدنظر قرار داد. 

»مهــار ایران قدرتمند« از ســوی غرب) 2 هر ســه مورد ذکر شــده، در ذیل راهبرد 
آمریکا و اتحادیه اروپا( تعریف می شود. این راهبرد، 
به طور مشترک از سوی ایاالت متحده و تروئیکای 
اروپایی تدوین شده و هم اکنون به مدل راهبردی آنها 
در مواجهه برجامی با کشورمان تبدیل شده است. 
هدف اروپا و به ویژه کشــور فرانســه در این معادله 
کاماًل مشخص اســت: هدایت جمهوری اسالمی 
ایران به سوی توافقی به مراتب بازدارنده تر از برجام. 

مقامات اروپایی اصرار دارند حتی با انعقاد  نوعی »توافق موقت«، زمینه مساعدی را 3
برای »گذار کامــل از برجام« و تبدیــل آن به یک 
»توافق جدید« فراهم کنند. بازیگران غربی اصرار 
دارند این مسئله تا قبل از برداشته شدن پنجمین گام 
تعیین  برجامی کشــورمان  تعهدات  محدودکننده 
تکلیف شود. به کارگیری انواع ابزارهای تهدیدآمیز 

علیه برنامه موشکی ایران و طرح مکرر تهدیدی به 
نام »مکانیســم ماشــه«، در همین راســتا صورت 

می گیرد. 

در چنین وضعیتی کمترین  بدون شــک،  توجیهــی بــرای مصالحه بــا تروئیکای ۴
اروپایی وجــود ندارد. اصرار بــر کاهش تعهدات 
برجامی ایران در چنین شــرایطی یک »نقطه قوت 
راهبردی« برای کشــورمان در هدایت بازی با اروپا 
محســوب می شــود. از ســوی دیگر، الزم است 
مؤلفه هایی از جمله ناکارآمدی حقوقی، ساختاری و 
اجرایی اینســتکس به وضوح از سوی کارشناسان 
حوزه روابط بین الملل بــرای افکار عمومی ایران و 
جهان تشــریح شــود تا طرف اروپایی قدرتی برای 
مانور کاذب بر روی این ســاختار مبهم پیدا نکند. 
آنچه مســلم اســت، اینکــه پیــروزی در منازعه 
استراتژیک و تاکتیکی ایران و غرب در مسئله برجام، 
معلــول شفاف ســازی صحنه از ســوی دســتگاه 
دیپلماسی کشورمان و نقد صریح عملکرد تروئیکای 
اروپایی در این معادله خواهــد بود؛ موضوعی که 

متأسفانه هنوز تحقق پیدا نکرده است. 

 تأملی بر مذاکرات برجامی در وین

قطعاتجورچیناروپا
گام دوم
 عدالت

 و مبارزه با فساد

توصیه به عدالت و لزوم مبارزه با فســاد 
در همه ابعــاد آن، چهارمین توصیه رهبر 
معظم انقالب به جوانان و نســل جدید 
انقالب اسالمی اســت. در واقع یکی از 
گام های مهم جمهوری اسالمی ایران در 
گام دوم انقالب اسالمی تالش مضاعف 
برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد است. 
این توصیه بدان معنی اســت که این مهم 
در چهل ســال اول انقالب اســالمی به 
شــکل کامل و آرمانی محقق نشده است 
و ضروری اســت جوانان کشور در آینده 
این مســیر طی شــده را به سرانجام نیك 
برســانند. معظم له در تشریح این توصیه 
می فرماینــد: »... این جانب بــه جوانان 
عزیزی که آینده  کشــور، چشــم انتظار 
آنهاست صریحًا می گویم آنچه)در حوزه 
عدالت( تاکنون شده با آنچه باید می شده 
و بشــود، دارای فاصله ای ژرف است. در 
جمهوری اســالمی، دل های مسئوالن به 
طور دائم باید برای رفع محرومیت ها بتپد 
و از شــکاف های عمیق طبقاتی به شدت 
بیمناک باشــد. در جمهوری اســالمی 
کسب ثروت نه  تنها جرم نیست که مورد 
تشویق نیز هســت؛ اما تبعیض در توزیع 
منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری 
و مدارا با فریبگــران اقتصادی که همه به 
بی عدالتی می انجامد، به شــدت ممنوع 
است. همچنین غفلت از قشر های نیازمند 
حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیســت. 
این سخنان در قالب سیاست ها و قوانین 
بار ها تکرار شده است؛ ولی برای اجرای 
شایسته  آن چشم امید به شما جوان هاست 
و اگر زمام اداره  بخش های گوناگون کشور 
به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان ـ  
که بحمدالله کم نیستندـ  سپرده شود، این 

امید برآورده خواهد شد؛ ان شاءالله«.
بیانات معظم له نشان می دهد مهم ترین 
خطر پیــش روی عدالت در نظام مقدس 
ایران شکاف طبقاتی  جمهوری اسالمی 
است. امروزه نیز دشمنان انقالب اسالمی 
سعی می کنند از همین زاویه شورش های 
حاشــیه ای را برنامه ریــزی و اجرا کنند. 
موتور تبلیغاتی و رسانه ای دشمن بر همین 
موضوع شکاف طبقاتی متمرکز شده است 
و وظیفه مسئوالن و مدیران ارشد اجرایی 
کشــور است تا با توزیع عادالنه ثروت در 
جامعه مانع عمیق تر شــدن این شــکاف 
اقتصادی در جامعه شــوند. در این میان 
حذف رانت خواران و سهمیه های رانتی، 
کاهش فاصله و شکاف میان حقوق بگیران 
دولتی، حذف انحصارات مالی و بانکی 
و... از مهم ترین اقداماتی است که باید در 
راستای مبارزه با شکاف طبقاتی در دستور 
کار قرار گیرد. مانند دیگر توصیه ها چشم 
امید معظم له به جوانان است تا با ورود به 
عرصه مدیریتی کشور در عملیاتی شدن 

این اقدامات بکوشند. 
عالوه بر حوزه مبارزه با شکاف طبقاتی 
و رانت خــواری عــده ای فرصت طلب، 
گام دوم انقالب اســالمی نیازمند مبارزه 
همه جانبه با فساد سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی است تا هیچ فرد، گروه و جناح 
سیاسی احســاس نکند در چرخه مبارزه 
با فساد مصونیت دارد. در آستانه ورود به 
انقالب اسالمی مهم ترین  چهل سالگی 
دستگاه مبارزه با فســاد کشور، یعنی قوه 
قضائیه جان دیگــر و انر ژی مضاعفی با 
ورود آیت الله رئیسی به خود گرفته است 
و امید است بتواند فساد را در همه وجوه 
خاص و عام به شــکل مطلــوب و مورد 
انتظار رهبر معظم انقالب پاک سازی کند.

   عکس و مکث   

حضور خانوادگی برای ثبت نام در انتخابات مجلس/ در هفته ای که گذشــت ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس 
شــورای اســامی به اتمام رسید و این بار رســانه ها کمتر عجایب ثبت نام ها را پوشش دادند. این خانواده برای 

ثبت نام در این انتخابات به صورت دسته جمعی به محل نام نویسی مراجعه کردند!

استاندار گلستان با ویلچر در مراسم روز جهانی معلوالن/ نکته  جالب تر اینه که اون آقایی که واقعًا معلوله خودش داره 
ویلچرش رو راه می بره؛ ولی جناب اســتاندار صحیح و ســالم فرمون رو داده دســت همراهش! احتمااًل استاندار دیگری 
قبل روز جهانی رهایی از اعتیاد معتاد و شروع به ترک کند تا در این روز به عنوان یک ترک کرده به جمع معتادان بره. 

شال سفید بر گردن داماد و دختر حسن روحانی/ پس از استفاده رئیس جمهور از رنگ بنفش برای قرارهای انتخاباتی 
خود، دختر و داماد او هنگام ثبت نام برای مجلس شــورای اســامی از رنگ ســفید رونمایی کردند! رنگ بنفش که 

گره ای از مشکات مردم باز نکرد، گویا امید این خانواده به جای رسیدگی به مشکات هنوز به رنگ بازی است!

کتابی از امام خمینی در دست وزیر جنگ رژیم صهیونیستی/ نفتالی بنت، هنگام بازدید از پایگاه هوایی حتسور 
کتــاب »اســام و انقاب« امام خمینی)ره( را در دســت داشــت. دشــمنان انقاب امام خمینــی)ره( کتابش را 

می خوانند )با هر دلیل و بهانه ای(؛ اما در کشور امام خمینی)ره( کمتر کسی نام این کتاب را شنیده است!

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

دشمن با همه ظرفیت های سیاسی ـ اقتصادی و 
رسانه ای به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات 
مجلس یازدهم است تا مشارکت حداقلی را به 
پای ثمردهی درخت بی ریشــه فشار حداکثری 
بگذارد. اما مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم 
در انتخابــات یازدهم مجلــس می تواند تأثیر 
حداقلی راهبرد فشار حداکثری را بر مستأجران 
کاخ سفید دیکته کند. برخی از تأثیرات مشارکت 
حداکثری در شکســت راهبرد فشار حداکثری 

عبارتند از:
۱ـ  نمایش اعتماد ملــت و حاکمیت: از اهداف 
اصلی دشمن در راهبرد فشــار حداکثری ایجاد 
دوگانه حاکمیت ـ ملت با حربه تحریم اقتصادی 
است. به موازات تشدید تحریم ها، دشمن به دنبال 
خطای ادراکی و القای این انگاره ناصحیح است 

که بانی مشــکالت اقتصادی حاکمیت اسالمی 
ایران است و مردم ایران می توانند با فاصله گرفتن 
از حاکمیت و نظام، شاهد کاهش تحریم ها و رفاه 

بیشتر باشند.
نســخه ای که »ریچارد نفیو« معمــار تحریم ها 
تجویــز کرد و در دولــت ترامپ بارهــا از زبان 
»رکس تیلرسون« و »پمپئو« وزیر خارجه سابق و 
فعلی آمریکا مطرح شده است: »هدف آمریکا از 
وضع تحریم ها مردم نیستند و هدف مقابله با نظام 

ایران است«
حضور حداکثری باطل السحر توطئه دشمنان 
و بیان کننده تأثیر حداقلی فشار حداکثری خواهد 

بود!
۲ـ نمایش وحدت و وفاق ملی: ترامپ به شخصه 
در سه ســال گذشــته مترصد فرصت و بهانه ای 
بوده که از یک اجتماع اعتراضی چند نفره کوهی 
ساخته و تعبیر به اختالف و تشتت در داخل ایران 
کند. جمله ای که ترامــپ متوهمانه تکرار کرده، 
این بوده اســت: »خیابان های ایران از زمان روی 
کارآمدن من تغییر کرده است و مردم به دنبال تغییر 

نظام هستند!« مشارکت حداکثری موجب نمایش 
وحدت، همدلــی، وفاق ملی و به رخ کشــیدن 
عزت و اقتدار ملی به جهانیان خواهد بود. چنانچه 
مشارکت حداکثری با انتخاب نمایندگان اصلح 
و استکبارســتیز همراه باشد، شــاهد تغییر نه در 
خیابان های تهران، بلکه در سیاست های متوهمان 

کاخ سفید خواهیم بود.
۳ـ پیروز جنــگ اراده ها: رهبــر معظم انقالب 
در اردیبهشــت ۱۳۹۸ نــوع خصومت آمریکا با 
جمهــوری اســالمی ایــران را در قالب »جنگ 
اراده ها« تبیین فرمودند. در جنگ اراده ها، برنده 
جنگ طرفی اســت که بتواند با طراحی و تولید 
شوک های سیاسی و رسانه ای بر دستگاه ادراکی 

حریف تأثیرگذار باشد.
ســقوط پهپــاد »گلوبــال هــاوک«، توقیف 
نفت کش انگلیســی، بی فایده بودن واسطه گری 
شینزوآبه و پاســخ قاطع رهبری گام های ایران در 
کاهش تعهدات برجامی و بازداشت روح الله زم 
نمونه هایی از شوک های وارده به دشمن از سوی 
جمهوری اسالمی ایران است. حضور حداکثری 

مردم در اسفند ماه می تواند آخرین پرده از اقتدار و 
شوک های وارده در سال جاری و بیان کننده اراده 

قوی ملت ایران در جنگ اراده ها باشد.
4ـ مشارکت حداکثری ضامن امنیت پایدار: یکی 
دیگر از اهداف دشمن در راهبرد فشار حداکثری 

»امنیت زدایی« است.
»جنگ احــزاب«، »فتنــه ۹۸« و »امنیت« 
از کلیدواژه هــای مهــم در بیانــات رهبر معظم 
انقالب اســالمی در سال جاری است و معظم له 
بزرگ ترین لطمه به یک کشور را سلب امنیت از 

آن می دانند.
موج ســواری اســتکبار، منافقیــن، خاندان 
منحوس پهلوی، اشرار و... . بر مطالبات منتقدان 
گویای این حقیقت اســت کــه بازیگران جنگ 
احزاب به دنبال بهانه ای برای امنیت زدایی و خلق 
فتنه های سیاسی و امنیتی هستند تا با توسل به آن 
بر طبل پیروزی راهبرد فشــار حداکثری بکوبند. 
مشارکت حداکثری با حضور توده مردم می تواند 
به تقویت ســرمایه اجتماعی نظام و امنیت ملی 

پایدار منجر شود.

مشارکتحداکثریدربرابرفشارحداکثری
   دریچه    

محمدصادق سلطان زاده
کارشناس رسانه

حنیف غفاری
کارشناس  روابط بین الملل
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۴
راهبرد

تحلیل
براندازی از بستر نفوذ

ورود حکیمانــه رهبری و تبعیت پذیری 
مردم و تفکیک صف اعتراض از آشوب، 
بساط اشرار به ســرعت جمع شده و به 
یک فتنه عمیق تبدیل نمی شــود اما پس 
از خوابیدن غبار »توطئه عمیق وســیع 
بسیار خطرناک« و البته ابتر آبان ۱۳۹۸ 
این پرسش اساسی همچنان قابل طرح 
و بررسی است که چرا جامعه برای 4۸ 

ساعت دستخوش ناآرامی شد؟
با تأمل دقیق در راهبرد نظام سلطه که 
براندازی از بیرون را به فروپاشی از درون 
از طریــق اعمال فشــارهای حداکثری 
و بهره گیری از ضعف هــای داخلی در 
دستور کار داشته است، حداقل دو مؤلفه 
داخلی نقش مؤثری در کنش دشمن برای 
موج سواری در این حوادث ایفا کرده اند.

۱ـ مدیریــت ادراک تصمیم گیران از 
سوی تصمیم سازان

در ضــرورت اجــرای طــرح ملی 
مدیریــت مصــرف بنزیــن هیچ کس 
تردیدی ندارد و دالیل آن نیز به تفصیل 
بیان شــده است؛ اما سخن این است که 
غافلگیر کردن جامعــه از حیث زمانی 
و اعــالم و اعمال طرح،  همان بزنگاهی 
اســت که فرصت الزم را برای دشــمن 
آماده و منتظر اقدام فراهم کرده اســت. 
به نظر می رســد با نگاهی خوش بینانه 
این غافلگیری و خطای محاســباتی در 
رفتار تصمیم گیران جایی ندارد؛ ولی در 
حوزه تصمیم سازان و مشورت دهندگان 
محل تأمل جدی است. مشــاوران راه 
یافتــه به مناصــب کلیــدی از رهیافت 
نفــوذ  می توانند تصمیم گیــران را دچار 
خطای راهبردی کنند و اینان بدون آنکه 
غرضی داشته باشند منویات جریان نفوذ 
را عملیاتــی کنند. در واقــع غافلگیری 
از یک ســو و آمادگی از ســویی دیگر، 
 گمانه زنی نقش آفرینــی جریان نفوذ در 

قالب تصمیم سازان را تقویت می کند.
۲ـ مطالبات به حق مــردم در قالب 

اعتراض ها
بزنگاه بعدی برای موج سواری اشرار 
مزدور،  بســتر کامالً  معقــول و منطقی 
مردم اســت که بار گرانی ها کمر آنها را 
خم کرده و حاال با یــک غافلگیری که 
می تواند افزایش گرانی را به دنبال داشته 
باشد مواجه می شوند؛ به ویژه که ناتوانی 
دولتمــردان را در کنترل تــورم و گرانی 
در گذشــته نه چنــدان دور در ماجرای 
افزایش نــرخ ارز دیده اند.  در واقع علت 
اصلی اعتراض مردم را باید در عملکرد 
مسئوالن در عدم اقناع سازی و غافلگیری 
مردم دید. این مسئله جدی بارها در میان 
نخبگان مطرح شده که اصل غافلگیری 
برای دشمن اســت؛ ولی مردم می بینند 
این اصل برای آنها اعمال شــده اســت 
و کارگزارانــی که مرتــب و در مقاطع 
گوناگون ســخن از رفراندوم و ضرورت 
مراجعه به آرای مــردم می گویند، برای 
چنین طرح راهبردی کــه به نوعی یک 
اقدام ملی اســت، نامحرم تلقی شده و 
غافلگیر می شوند. مردم از این دوگانگی 
رفتار ناراحت شــده و مراتب اعتراض 
خود را بیان می دارنــد و البته این همان 
نقطه ای اســت کــه دشــمن در کمین 
نشســته منتظر است تا فرصت اعتراض 
را به اغتشاش و تهدید تبدیل کند باید در 
نظر داشت که دشمن همچنان به دنبال 
اســتفاده از ظرفیت های داخلی است و 
باید با هوشیاری زمینه های خلع سالح 
او در بهره بــرداری از این ظرفیت ها را با 
حل مشکالت اقتصادی مردم ایجاد کرد. 

ان شاءالله

تدبیر پر از حاشیه دولت در گرانی بنزین سبب شد 
تا اوضاع کشــور برای چند روزی آشــفته شود. در 
این شرایط دشــمنان این ملت که ماه هاست منتظر 
فرصتی برای ناامنی و آشوب در کشور بودند، زمان 
را مناسب دانسته و اوباش قداره دار خود را به میدان 

آوردند تا شهر را به آشوب بکشانند!
حمله به مجموعه هــای نظامی ـ امنیتی، تهاجم 
به مراکز اقتصادی و راهبردی کشور، خسارت های 
میلیاردی به صدها مراکز دولتی، اقتصادی، تجاری 
و فرهنگی و بیش از همه آنها خون هایی که به ناحق 
بر زمین ریخته شــد، محصول ســناریویی بود که 
دشمنان این ملت به واسطه فرصت پیش  آمده بر این 

کشور وارد کردند.
سناریوی اغتشــاش در ســال ۱۳۹۸ باز هم با 
هوشیاری ملت، تدبیر رهبر معظم انقالب و انجام 
وظیفه متولیان امنیت و آرامش کشور مهار شد؛ البته 
در این میان فرصت طلبی، محدود به فرصت طلبان 
بیگانه و دشمنان این ملت نبود، بلکه فرصت طلبان 
سیاسی نیز تالش کردند از آب گل آلود ماهی خود 

را بگیرند!

BB!دولت اعتدال یا اصالحات؟
اصالح طلبــان پس از فتنــه ۸۸ و تحریم انتخابات 
مجلس در سال ۱۳۹۰، بقای حیات سیاسی خود را 
نه در تحریم و خروج از حاکمیت، که در حضور در 

صحنه انتخابات دیدند!
انتخابــات ریاســت جمهوری یازدهم فرصتی 
بود که با گزینه ای مورد اعتماد نظام اســالمی وارد 
صحنه انتخابات شوند و »محمدرضا عارف« را به 
مصاف رقبا بفرســتند؛ اما خیلی زود مشخص شد 
وی فردی نیست که بتوان برای پیروزی او شرط بندی 
کرد! بنابراین گزینه اول اصالح طلبان از رقابت های 
انتخاباتی به نفع »حجت االسالم حسن روحانی« 
انصراف داد و آرای مربوط به خود را به ســبد آرای 

عضو جامعه روحانیت مبارز هدایت کرد!
این اقــدام هرچند نوعی رفتــار فرصت طلبانه 
ارزیابی شــد؛ اما هر چه بود دولتی شــکل گرفت 
کــه حمایت همه جانبه اصالح طلبــان را به همراه 
داشت. افکار عمومی نیز از در اختیار گرفتن دستگاه 
اجرایی به دســت اصالح طلبان ســخن گفت؛ اما 
خیلی زود چالش چگونگی مواجهه دولت روحانی 
با اصالح طلبان عیان شــد! اصالح طلبان خواهان 
ســهم حداکثری در دولت بودند و دولت، ناتوان از 
تحقق مطالبــات و برنامه های آنان بود؛ ضمن آنکه 
با چالش ناکارآمدی نیز دست و پنجه نرم می کرد. 
در این شــرایط زمزمه عبور از روحانی در اردوگاه 

اصالح طلبان شنیده شد! 
اما امکان جدایی از اعتدالیون به این سادگی ها 
نبود! به ویژه آنکه این حمایت همه جانبه در انتخابات 
ســال ۱۳۹۶ نیز تکرار شد! و اصالح طلبان از ترس 
قدرت یابی رقیب سیاســی با همه تــوان به میدان 

حمایت از حسن روحانی آمدند! 
اما دولــت دوازدهم خیلــی زود با چالش های 

جدی مواجه شــد و ضعــف و ناکارآمدی در حل 
مشکالت کشور صدای اعتراضات مردمی را بلند 
کــرد. هرچند فرصت طلبان و بیگانــگان بار دیگر 
خیلــی زود میدان دار شــدند و مطالبــات مردم را 
به انحراف کشــاندند؛ اما آشــوب دی ماه ۱۳۹۶ با 
حضور آگاهانه مردم و حافظان امنیت کشــور مهار 
شــد؛ ولی حامیان اصالح طلب دولت اعتدال که 
فرصت طلبانه خود را مؤتلف و متحد حسن روحانی 
معرفی کرده بودند، این بار با صدای بلندتری  ســاز 

جدایی سر دادند!
اصالح طلبــان ناراضی از عملکــرد دولت در 
برجام که توانایی دفاع از این دولت را نداشتند و هر 
روز شــاهد ریزش پایگاه اجتماعی خود و حامیان 
دولت بودند، مترصد فرصتــی بودند تا از حمایت 

دولت روحانی دست بردارند. 

BBعبور از روحانی به بهانه  گرانی بنزین
با انتشــار خبر گرانی بنزین و اعتراضات پس از آن، 
زمان کلید خوردن رسمی سناریوی عبور از روحانی 
فرار رســید تا پشت دولت به طور کامل از حمایت 
اصالح طلبان خالی شود. این تصمیم گیری هرچند 
از سوی سران سه قوا انجام شد؛ اما نزد افکار عمومی 
آشکار بود که مهم ترین نقش را دولت بر عهده دارد 

و رئیس جمهور بیش از دیگران باید پاسخگو باشد.
هزینه های سنگین اجرای این طرح بی شک گریبان 
اصالح طلبان را نیز گرفته بود؛ به این صورت که آنها 
دســت به کار شدند تا آنچه را که تهدیدی برای این 
اردوگاه و رئیس جمهور مــورد حمایت این جریان 
بود، به فرصتــی برای خود تبدیل کننــد؛ بنابراین 
بخش عمده این اردوگاه به صف حامیان سیاســی 
اغتشاشگران پیوستند، بدون آنکه در مقام حمایت از 

دولت روحانی و حافظان امنیت کشور برآیند! 

BBبیانیه جعلی 77 نفره
در میان شــعله ور شــدن زبانه های آتش آشوبی که 
منافقان و اشرار ســردمدار آن بودند، یک شنبه)۲۶ 
آبان( متنی با عنوان »بیانیه جمعی از فعاالن سیاسی 
در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشــونت« 
از سوی بخشــی از اصالح طلبان )که در میان آنان 
محکومــان فتنه ۸۸ و برخی خارج نشــینان فراری 
نیز مشاهده می شــد( صادر شد که با مالحظات و 

ابهامات فراوانی همراه بود! 
انتقاد جدی به نوشــته مذکور روح حاکم بر آن 
بود که مبتنی بر حمایت از آشوبگران و مظلوم نمایی 
از اوباشــی که میلیاردها تومان خسارات بر اموال 
عمومــی و اموال شــخصی ملــت وارد کرده اند، 
طراحی شــده بود! نویســندگان این بیانیه که خود 
از فعاالن دســتگاه های امنیتی در سال های ۱۳۶۰ 
و ۱۳۷۰ بوده و ابعاد آشــو ب های اجتماعی آشــنا 
هستند، تالش کردند با شگردهای کالمی، جنایات 
انجام شــده را تقلیل داده و مرزهای مردم و اشرار 
مزدور را مبهــم کنند! که این موضــوع را می توان 

اقدامی اغواگرانه برای فریب افکار عمومی دانست!

BB9۸ فتنه گران ۸۸ ، حامیان فتنه
طیف سبز و افراطی اردوگاه اصالحات، که در طول 
سال های اخیر هیچ گاه هسته مرکزی این اردوگاه از 
ایشان اعالم برائت نکرده است، فرصت را غنیمت 

شمارد تا بار دیگر برای احیای خود تحرکاتی را آغاز 
کند. سایت ها و کانال های فضای مجازی این طیف، 
از جمله »سحام نیوز« و »کلمه« با سیاست رسانه ای 
همســو با ضد انقــالب در جایــگاه تخریب نظام 
اسالمی در مهار آشــوب برآمدند و خود را مدافع 
ملت جا زدند. ســران فتنه  را نیز که مدت هاســت 
افکار عمومی آنان را به فراموشــی ســپرده اســت 
تحریک کردند تا به صدور بیانیه علیه نظام اسالمی 
دست بزنند! شیخ ســاده لوح فتنه ۸۸ نیز با صدور 
بیانیه ای خواهان تشــکیل کمیته حقیقت یاب شد! 
»موسوی« برای آنکه از قافله جا نماند، بیانیه دیگری 
را صادر و احمقانه، رژیم جمهوری اســالمی را با 
رژیم شاهنشاهی مقایسه کرد! البته این مواضع خیلی 
زود با اقبال رســانه های بیگانه همراه شــد و چنین 
نوشتند که »موضع گیری حمایتی میرحسین موسوی 
اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ را تقویت کرد و 

احتمال تداوم و گسترش آن را افزایش داد!«

BBسلبریتی های بدلی
بیانیه نویســی و رخ پنهان کردن در پشت نام مردم به 
بهانه حمایت از اعتراضات، به سیاسیون این جریان 
محدود نشــد! بلکه سلبریتی های بریده از مردم نیز 
وارد این معرکه شدند تا آنها نیز ماهی خود را صید 
کنند! در سیاهه نویسندگان بیانیه که با کمترین فهم 
از سیاســت و با ژست روشنفکرانه به انکار ماهیت 
اغتشاشــات پرداخته و خود را مدافع حق اعتراض 
مردم معرفی کردند، نام هایی آشنا به چشم می خورد 
که کینه و عداوت شان نسبت به ملت و نظام اسالمی 
در طول ســال های اخیر آشکار شده است. افرادی 
چون رخشــان بنی اعتماد، اصغــر فرهادی، بهمن 
فرمان آرا، جعفر پناهی، فاطمــه معتمدآریا، باران 
کوثری و... که سردمدار غرب زدگی و و سیاه نمایی 

علیه جمهوری اسالمی در خارج کشور هستند! 
جالب اینکه بیانیــه مزورانه این طیــف با واکنش 
هنرمندان منصف کشورمان روبه رو شد؛ برای نمونه 
»کارن همایونفر« آهنگساز فیلم سینمایی »به  وقت 
شام« در اینستاگرام خود به امضای برخی هنرمندان 
در بیانیه ای موسوم به صدای آبان ۹۸ واکنش نشان 
داد و نوشــت: »بیانیه آبان را امضا نکردم... از این 
بیانیه ها هزار تا دیــده ام، مخصوصًا دم انتخابات.« 
وی در ادامــه خطاب به چهره هایی که بیانیه صدای 
آبان را منتشــر کردند، نوشت: »دوست عزیزی که 
هم زمان با »ایران اینترنشنال« و »من  و تو« مصاحبه 
می کنی، بعدش هم با تلویزیون داخل و ۱۲میلیارد 
با شهرداری قرارداد می بندی، حق نداری بیانیه در 

مورد مردم بدهی.«

BBمطالبه گری فرصت طلبانه
فکاهی تریــن واکنش ها از ســوی بخش دیگری از 
اصالح طلبان این گونه بود کــه در میانه دود و آتش 
اغتشاشات، تالش کردند بخشی از مطالبات خود را 
نیز بازخوانی کنند و از نظام امتیاز بگیرند! برای نمونه 
در برخی نوشته ها پیرامون این حوادث بر ضرورت 
تغییر رفتار شورای نگهبان تأکید شده بود! در همین 
راســتا روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »برخی 
اقدامات در داخل بیشــتر از خارجی ها می تواند به 
نظام آسیب برساند که از جمله این مسائل می توان 
به رد صالحیت های بی دلیل و سلیقه ای  اشاره کرد.«

BBسکوت خائنانه
در این میان برخی دیگر نیز با سکوت خود در ظلم 
به نظام اسالمی شریک شدند؛ حقیقتی که در نامه 
اعتراضــی »دکتر احمد توکلی« بــه »محمدرضا 

عارف« چنین بدان پرداخته شده است:
»حتمــًا جنابعالی همچون این جانــب، بر این 
باورید که اصالح طلب و اصول گرای واقعی، خود 
را مدیون و وفادار به انقــالب و مردم می دانند و در 
ایــن راه حاضرند جان و مــال و حیثیت خویش را 
بــر طبق اخالص نهند. فلذا افــراد و گروه هایی که 
به بدخواهان ملت روی خوش نشــان می دهند و به 
آنها پاس ُگل می دهند و با طناب پاره شان به ته چاه 
می روند، بدل هایی هســتند که در میان جریان های 
سیاســی، جا خوش کرده اند؛ امــا در این هنگامه 
آزمــون تاریخــی، اگر هم ســلک های حکومتی و 
سیاسی آنها، آشکارا از این کج تابی ها فاصله نگیرند 
و عالوه بر تبری از دشمنی های شناخته شده، از این 
افراد نیز برائت نجویند، شــریک جرم در خیانت به 
ملت و انقالب محســوب می شوند و ُمهر ابطال بر 

شناسنامه حکومتی و سیاسی خود می نهند.«
نکته غم انگیزتر آنکه بیشتر رسانه های این جریان 
حتی در برابر حضور میلیونی ملت ایران در دفاع از 
نظام اسالمی و برائت از آشوبگران نیز سکوت کرده 

و از بازتاب دادن این حماسه بزرگ دریغ کردند.

BBمالحظات پایانی
۱ ـ واقعیت این اســت که اصالح طلبان در ماجرای 
فتنــه دی ماه ۱۳۹۶ غافلگیر شــدند! آنان برخالف 
نمایش همیشــگی چهره مردم گرایانه، در آن ماجرا 
در صف حمایت از دولت مورد حمایتشــان باقی 
ماندند! اما در آبان ۱۳۹۸ چهره های رادیکال شــان 
بــا عبرت آموزی از تجربه قبــل بالفاصله در صف 

حامیان اغتشاشگران درآمدند.
۲ ـ وجه مشــترک بیانیه های زنجیره ای صادره این 
بود که در همه آنها اواًل، اشرار را مردم معرفی کرده 
بودند. ثانیًا، مســئله جامعه را عوض کرده و مسئله 
آسیب دیدگان درگیری ها را در صدر توجهات خود 
قــرار داده بودند. این در حالی که همچنان مســئله 
مردم گرانی بنزین و به تبع آن دیگر گرانی هایی است 
که معیشت آنها را رنج می دهد. ثالثًا، هیچ اشاره ای 
به نقش دولت در ماجرای پیش آمده نداشته و همه 
توجهات را به سمت اصل نظام و نهادهای انقالبی 

برده بودند. 
۳ ـ اصالح طلبــان هرچند در ایــن معرکه به ظاهر 
خرج خود را از دولت اعتــدال جدا کردند و آماده 
ورود به عرصــه انتخابات بدون جریــان اعتدال و 
حسن روحانی هستند؛ اما افکار عمومی همچنان 
میان دولــت اعتــدال و اصالح طلبــان فاصله ای 
نمی بیند و اصالح طلبان را در کارنامه دولت شریک 
دانسته است. آنها نیز مبتنی بر این باور به مواجهه با 

انتخابات اسفند ماه خواهند رفت.
4 ـ ســخن آخر اینکه آنچه نظام اسالمی را در طول 
ســال های اخیر در برابر انواع فتنه هــای داخلی و 
خارجی حفظ کرده، اتحاد امت و امامی اســت که 
چشم همه دشــمنان ایران زمین را کور کرده است. 
حوادث اخیر نیز تنها آزمونی است تا ماهیت مافیایی 
این جریان های سیاسی غیر همسو با خواسته مردم را 

برای ملت آشکار کند!

موجسوارانبدلی
گزارش صبح صادق از فرصت طلبی های بخشی از فعاالن اصالح طلب در اغتشاشات اخیر

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

ابوالحسن سلطانی زاده
هادی سیاسی
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اسناِد آشوب
رادیو روسی: »مایکل دی آندریا« افسر سیا که 
به لقب »آیت الله مایک« هم مشهور است، از 
سال گذشته مســئول »عملیات مخفی سیا در 
ایران« است؛ کسی که تمام اختیارات الزم را 
دارد تا »به هر قیمتی که شــده اوضاع داخلی 
در ایــران را بی ثبات و غیرقابــل کنترل کند«. 
جزئیات مهمی در این باره وجود دارند؛ سیا با 
افرادی که در ایران زندگی می کنند، همکاری 
می کند، توانایــی نفوذ در این کشــور را دارد 
و دارای برنامــه ای خاص از اقدامات اســت. 
جالب است که در اسنادی که در آمریکا منتشر 
شده اند، استان های اصفهان و آذربایجان ایران 
که اعتراضات در آنجا مکرر هستنند، به عنوان 
 نقــاط اصلی »انفجــاری« در ایــران معرفی 

شده اند. 

ریشه مصیبت های عراق
رأی الیــوم: تعجــب آور اســت کــه برخی 
می خواهند آمریکا و هم پیمانــان عربش را از 
تالش برای نفوذ بــه اعتراضات مردمی عراق 
تبرئه کنند. آنها برای منحرف کردن تظاهرات 

از مســیر خود با هدف نابودی دولت عراق و 
ایجــاد جنگ داخلی و ممانعت از بازگشــت 
عراق به جایگاه خــود در منطقه و حمایت از 
محور مقاومت و مســائل عادالنه امت اسالم 
از جمله مسئله فلسطین تالش می کنند. تمامی 

مصیبت هــای عراق به اشــغالگری های 
آمریکا و به مشارکت و هم دستی کسانی 
برمی گردد که روی تانک های آمریکا به 
عراق بازگشتند و از طریق روند سیاسی 
به قدرت رســیدند که پایه و اســاس آن 

طایفه گرایی است.

محاصره تل آویو
نشــنال اینترست: اســرائیل با وجود 
اعتمــاد  غیرقابــل  رئیس جمهــوری 
)ترامپ( در کاخ ســفید، برتری دست 
حزب دموکــرات در کنگره )مجلس 

نماینــدگان آمریکا کــه موضعی کمتر 
دوستانه نسبت به اسرائیل در پیش گرفته( 
و متحدان سرخورده از آمریکا در اتحادیه 

اروپا و شرکایی محتاط )کشورهای عربی( 
در خاورمیانه، با گسترش نفوذ منطقه ای 

ایران و همچنین زرادخانه موشکی حزب الله )در 
 شمال( محاصره شده و آزادی عمل محدودی

 دارد.

چرخش به سمت تهران
واشنگتن پست: به رغم تابستانی مملو از 
رویارویــی و تقابل در خلیج فارس، اکنون 
عربستان سعودی و امارات مشغول بررسی 
احتمال گفت وگو با تهــران و متحدانش 
برای کاهش تنش ها در یمن و دیگر نقاط 
هستند. کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
بیشتر مایل به مذاکره با ایران و نیروهای 
نیابتی اش هســتند؛ زیرا اعتماد پیشین 
خود بــه آمریکا را به عنوان یک محافظ 

نظامی مورد اعتماد از دست داده اند.

ابزار انتقام
در  می توانــد  ایــران  المیادیــن: 
خاورمیانــه از نظر نظامــی بر آمریکا 
پیشی بگیرد. موشــک های بالستیک 
ایرانــی عامــل اصلی در سیاســت 
بازدارندگــی راهبــردی آن اســت. 

توانایی دریایی ایران، به دنبال راهبرد ممانعت 
قوی در برابر دشمنان است. تهران به عملیات 
سایبری، به  عنوان وســیله ای برای جمع آوری 
 اطالعات و انتقام از تهدیدات دشــمنان نگاه 

می کند. 

بازگشت به سیاست خارجی دفاعی
لوبالگ: ولی عهد ســعودی برادر کوچک تر 
خود، »خالدبن ســلمان« را مأمور پایان دادن 
به جنگ یمن کرده اســت، تا این مهم، بخشی 
از خط مشــی گســترده تر سیاســت خارجی 
عربستان سعودی باشد. بر این اساس، سعودی 
به سیاست خارجی دفاعی و محتاطانه تری باز 
می گردد و انگیزه اصلی آن، جلوگیری از وقوع 
حمالتی نظیر آنچه در مورد آرامکو اتفاق افتاد، 
است، به  ویژه آنکه ایاالت متحده نیز به ادعای 
خود در مورد دفــاع از دولت های خلیج فارس 
پایبند نبود. در واقع عربســتان قصد دارد به این 
ترتیب وجهه خود کــه در جریان جنگ یمن و 
ترور خاشقچی لکه دار شــد را اصالح کرده و 
به  عنوان رئیس گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۰ مطرح 

شود.

جهان

   رصد    

یادداشت
 عراق در پیچ و خم

 انتخاب نخست وزیر

 
تحوالت عراق نشــان می دهــد بازیگران 
خارجی تالش گســترده ای برای استعفای 
دولت »عادل عبدالمهدی« با توجه به گرایش 
این دولت به سمت جبهه مقاومت کرده اند. 
بنا بــر اعتراض هایی کــه در عراق صورت 
گرفت و ابتدا جنبه ای کاماًل اصالحی داشت 
و بر اســاس ماهیتی اقتصادی شروع شد، با 
موج سواری برخی کشورهای عربی و آمریکا 
از حالت مسالمت آمیز به روندی اغتشاشی 
تغییر ماهیت داد. این روند تنها برای فشار بر 
دولت عراق و ایجاد خأل امنیتی در این کشور 
با دو هــدف صورت گرفــت: الف ـ خارج 
کردن عراق از مدار جبهه مقاومت و به ویژه 
دولت آن، که طی یک سال گذشته با برخی 
اقدامات همچون بازگشــایی مرز بوکمال ـ 
قائم زنجیره جبهه مقاومت را از نظر زمینی 
به یکدیگر متصل کرد. ب ـ ایجاد فضا برای 
گروه های تروریســتی و تکفیری با توجه به 
وضعیت بی دولتی در این کشور که تحرکات 
اخیر داعش در اســتان دیالی مؤید این نکته 
است. »عادل عبدالمهدی« استعفای خود را 
تقدیم پارلمان کرد و مجلس این کشــور نیز 
اســتعفا را پذیرفت. حال پرسش اصلی این 
است که چه ســناریوهایی برای آینده دولت 

عراق متصور است؟
۱ـ سناریوی اول، تشــکیل دولت در اسرع 
وقت؛ این سناریو بنا بر دالیل زیر تا حدودی 

بعید به نظر می رسد:
الف ـ با توجه به تضارب آرا میان احزاب 
عراقی و اجماع نداشــتن آنها بر گزینه ای که 
وابســتگی حزبی داشته باشــد، بعید است 
ایــن روند طی ۱5 روز آینــده که مجلس به 

رئیس جمهور فرصت داده انجام پذیرد.
ب ـ روند انتخاب نخست وزیر در کشور 
عراق پروسه ای طوالنی مدت است و با توجه 
به جهت گیری هایی که احزاب این کشــور 
صورت داده اند، رونــد انتخاب را طوالنی 
کرده اند؛ برای نمونــه »حیدرالعبادی« ایده 
تشکیل دولت مستقل و »مقتدی صدر« ایده 
انتخاب نخست وزیر از طریق همه پرسی را 

مطرح کردند.
۲ـ تشــکیل نشدن دولت؛ این سناریو نیز بنا 
بر این دلیل که اجمــاع کاملی بین احزاب 
عراقی درباره انتخاب نخســت وزیر وجود 
دارد، احتمال آن بسیار اندک است. هرچند 
ممکن است روند انتخاب نخست وزیر طول 
بکشد؛ اما اینکه این کشور بدون نخست وزیر 
و دولــت ماننــد لبنــان بــه کار ادامه دهد 
امکان پذیر نیست؛ زیرا دولت در پیشبرد امور 
نیز اختیارات چندانی ندارد و تنها می تواند 
اعمال روتین و قوانین گذشته را انجام دهد. 
در نتیجه تشــکیل نشدن دولت از هر جهت 
به ضرر احزاب و مردم عراق است؛ البته به 
این نکته هم باید اشــاره کرد که هیچ حزبی 
در عراق به دنبال تشکیل نشدن دولت نیست.
۳ـ تشکیل دولت براساس پروسه ای زمان بر؛ 
این سناریو بنا بر دالیل زیر از همه محتمل تر 
اســت: اواًل، اجماع کلی در احزاب عراقی 
وجــود دارد که نخســت وزیر هرچه زودتر 
انتخاب شــود؛ امــا احــزاب در دو روند با 
یکدیگر اختالف دارند. نخســت اینکه چه 
کســی و بنا بر چه گرایشی برای این سمت 
برگزیده شــود، دوم اینکه، نخســت وزیر از 
مجلس فعلی یا اینکه با برگزاری انتخابات 
زودهنــگام از میان مجلس برگزیده شــود. 
ســوم اینکه، با توجه به تشــکیل فراکسیون 
اکثریت برای انتخاب نخست وزیر و اجماع 
در میان گروه ها، طبیعی است روند انتخاب 
نخست وزیر طوالنی شود، حتی اگر عکس 
این مسئله یعنی انتخاب نخست وزیر هم در 
مدت کوتاهی اتفاق بیفتد؛ اما تشکیل دولت 

و کابینه قطعًا زمان بر خواهد بود.

محمدرضا فرهادی
کارشناس غرب آسیا

سامانهموشکیایران،عاملبازدارندگی

عمان بــا اینکه کشــور کوچکی در حاشــیه 
خلیج فارس است، از نظر دیپلماسی منطقه ای 
و بین المللــی جزو معدود کشــورهای عربی 
به شــمار می رود که همواره تــالش کرده در 
روابط خارجی خود با کشورهای دیگر جانب 
بی طرفــی را در پیش بگیــرد و در مواقعی که 
میان دو یا چند کشــور تنش یــا بحران وجود 
داشته، سعی کرده اســت در نقش »میانجی« 
ظاهر شــود.  سفر اخیر »یوســف بن علوی« 
وزیر خارجه عمان، که ســومین ســفر وی در 
هشت ماه گذشــته به ایران است، دقیقًا در این 
راســتا قابل ارزیابی اســت؛ یعنی سفری که 
 ابعاد و اهــداف کاماًل سیاســی و دیپلماتیک

 دارد. 

مسائل مهم منطقه و بین الملل از جمله ۱ عمــده گفت وگو این ســفر در مورد 
موضوع ابتکار صلح هرمز، مسئله جنگ یمن و 
همچنین تنش های میان تهران و واشنگتن انجام 
شده است. دیدار و گفت وگوی »بن علوی« با 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در ســفر به 
واشــنگتن به فاصله یک هفته قبل از ســفر به 
تهران، این گمانه زنی را در میان تحلیل گران و 
ناظران مســائل ایران و آمریکا تقویت کرده که 
ممکن است عمان حاوی پیامی از جانب دولت 

آمریکا به ایران بوده باشد.
رسانه های منطقه ای خبر داده اند که ابتکار 
صلح هرمز)HOPE(، مسئله یمن و تنش بین 
ایران و آمریکا، سه محور اصلی مورد گفت وگو 

در سفر »بن علوی« به تهران بوده است.

از ابتکار صلح هرمز به مقامات ایرانی 2 »بن علوی« در این سفر ضمن تمجید 
تأکید کرده است که حل و فصل اختالفات میان 
ایران و کشــورهای منطقه به ویژه عربســتان، 
مهم ترین مؤلفه در پذیرش و پیشبرد ابتکار صلح 
هرمز اســت؛ زیرا عمان آمادگی خود را برای 

میانجی گری میان و عربستان اعالم کرده است.
پیرامون مسئله یمن به ظاهر از تهران 3 وزیــر خارجــه عمان در این ســفر 
درخواست کرده است، مشارکت و ورود جدی 
در حل بحران یمن داشته و از انصارالّله بخواهد 
در مذاکرات مستقیم خود با سعودی ها که اکنون 
در اردن در حــال برگزاری اســت با مالیمت 
برخورد کنند؛ در حالی که مقامات ایران هیچ 
پاســخی به بن  علوی نداده انــد؛ زیرا پذیرش 
شروط سعودی ها را شکست انصارالّله می دانند 
و تأکیــد دارند راه حل بحــران یمن مذاکرات 
یمنی ـ یمنــی و بدون هیــچ دخالت خارجی 

است.

»بن علوی« در مورد مســئله ایران و  آمریکا نیز نتایج سفر خود به واشنگتن ۴
و گفــت وگوهایش بــا »مایک پمپئــو« را به 
طرف های ایرانی ارائه داده و به مسئوالن ایرانی 
گفته دولت ترامپ بر این باور است که فشارهای 
حداکثری علیه تهران مؤثر بوده اســت و دیر یا 
زود ایران و آمریکا بر ســر میز مذاکره خواهند 

نشست.

خارجــه عمــان در تهــران و اینکه 5 فــارغ از محتوای مذاکــرات وزیر 
»بن علوی« در مورد محورهای ســه گانه فوق 
چه گفت وگوهایی در تهران داشته است، یک 
اصل مسلم اســت و آن اینکه تمام تالش ها 
برای حــل و فصل اختالفات میــان ایران و 
کشورهای منطقه و بین الملل از هر طرف که 
باشــد، باید منــوط به حفظ عــزت و اعتبار 
جمهوری اسالمی، همچنین احترام به حقوق 
و داشته های ایران و در بردارنده و تأمین کننده 
منافع درازمدت ایران از جمله احترام به قدرت 
و تــوان دفاعی و نظامی و برداشــته شــدن 
تحریم ها باشد؛ در غیر این صورت و تا زمانی 
که تحریــم، بدعهدی، تهدیــد، تالش برای 
آشــوب افکنی، ایران هراسی و قلدرمآبی  و... 
وجــود دارد، تالش های منطقــه ای نیز راه به 

جایی نخواهد برد.

دیپلماتباکالهدرتهران!
نگاهی به سفر وزیر خارجه عمان به ایران

   پنجره    

نشســت اخیر ناتــو در حالــی برگزار شــد که 
ناتو با چالش های اساســی مواجه شــده است. 
رئیس جمهور فرانسه به تازگی اعالم کرده، آنچه ما 
در حال حاضر تجربه می کنیم، مرگ مغزی ناتو 
است. پس از ۷۰ سالی که از عمر ناتو می گذرد، 
می تــوان گفت دوران خوش این ســازمان رو به 
پایان بوده و دوران سخت و پیچیده برای اعضای 

آن شروع شده است. 

درباره سوریه و مسائل دیگر سبب شده 2 اختالفات ترکیه با کشورهای اروپایی 
است تا اتحاد این سازمان با چالش مواجه شود. 
ترکیه که از ســال ۱۹5۲ به عضویت ناتو درآمد، 
یکی از اعضای مؤثر در تقویت فرماندهی و توان 
نظامی پیمان به شمار می رود. این کشور همچنین 
دومیــن ارتش قدرتمند ناتــو را از نظر بزرگی در 
اختیار دارد. تالش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه 
اروپا و مخالفت بسیاری از کشورهای این اتحادیه 
سبب شده است تا شکاف هایی در درون ناتو ایجاد 
شود. در وضعیت کنونی نیز حمله ترکیه به شمال 
سوریه با مخالفت اعضای ناتو مواجه شده و همین 
مسئله اردوغان و مقامات اروپایی را مقابل هم قرار 

داده است. 

ناتو به شمار می روند. دونالد ترامپ با 2 »آمریکا« و »انگلیس« دو محور اصلی 
مواضع خود شکاف بین اروپا و آمریکا را گسترده 
کرده و درباره ناتو نیز بارها اعضای این سازمان را 
بــه پرداخت بیشــتر بودجه تهدید کرده اســت. 
انگلیس نیز با مسئله و بحران برگزیت مواجه بوده 
و به دنبــال خروج از اتحادیه اروپاســت. در این 
وضعیت به نظر می رســد همان طور که مکرون 
تأکید کرده، ناتو با مرگ مغزی مواجه شده است. 

مغزی ناتو به سیاست متفاوت ترامپ 3 بدون شــک اشــاره مکرون به مرگ 
در این زمینــه مربوط اســت. از مجموع هزار 

میلیارد دالر بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو 
۷5۰ میلیــارد دالر آن متعلق به بودجه نظامی 
آمریکاست. در حقیقت، ماشین نظامی آمریکا با 
قدرت از نظم حاکم بر دنیای سرمایه داری دفاع 
کرده و در ســایه آن به  ویژه پس از جنگ ســرد 
کشــورهای اروپایی از بودجــه نظامی خود به 
مقدار چشمگیری کاسته  اند. در سایه این کاهش 
بودجه نظامی، کشورهای اروپایی مبالغ بیشتری 
را بــه حوزه خدمــات اجتماعــی اختصاص 
داده اند. با این حال به نظر می رســد، آمریکا به 
منزله ستون اصلی توانمندی ناتو پس از بحران 
سال ۲۰۰۸ میالدی، آن توان سابق را برای دفاع 
از ســایر اعضا از دســت داده است. در چنین 
وضعیتی، مهمانی برای دیگر کشورهای عضو 
پیمان ناتو به پایان رســیده و ترامپ مشارکت 
جدی تر آنان را در تأمین بودجه نظامی این نهاد و 
رسیدن به ۲ درصد تولید ناخالص ملی مطالبه 
کرده است. از همین رو،  مکرون به صراحت از 
مرگ مغزی ناتو سخن می گوید؛ چرا که امیدی 
به بازگشــت روزهای خوش قبلی و اســتفاده 
بی قید و شرط از چتر نظامی ناتو ندارد. در واقع 
همزمان با ۷۰ سالگی ناتو، این سازمان تقریبًا در 
مسیر مبتال شــدن به سرنوشــت پیمان ورشو 

حرکت می کند. 

همزمان با تالش این کشــورها برای ۴ بحران مالی در کشــورهای اروپایی 
سرمایه گذاری در بخش های غیرنظامی در کنار 
درخواســت های ترامپ برای پرداخت بیشتر 
بودجه ناتو سبب شده اســت تا کارشناسان از 
دوران گــذار از ناتو ســخن بگویند. کما اینکه 
مکرون نیز بر تشکیل ارتش اروپایی تأکید دارد. 
درخواست مکرون از یک سو و مخالفت آلمان 
از ســوی دیگر دو نگاه متفاوت از اروپا را نشان 
می دهد. نگاه سنتی مرکل و نگاه جوانی که یک 
اروپای آرمان گــرا را می خواهد نه یک اروپای 
سنتی غرق شــده در خاطرات و مصیبت های 
جنگ! در این میان، ترکیه نیز به دنبال حمایت از 
تقویت ناتو است، چرا که تشکیل ارتش اروپایی 

به معنای حذف ترکیه است.

سکتهمغزیناتو
نگاهی به  آنچه در نشست لندن گذشت

   فراسو    

محمدرضا مرادی
کارشناس سیاسی

حمید خوش آیند
کارشناس روابط بین الملل
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بازار

منهای نفت 
 واردات غیرضرور ممنوع!

یکی از مباحث مهمی که در حوزه استقالل 
اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد، جلوگیری از 
واردات کاالها و خدمات غیرضروری است. 
کاالهــای غیرضرور آن دســته از کاالهایی 
هستند که یا در کشور خودمان تولید می شوند 
و مشابه آنها در کشورمان وجود دارد یا اینکه 
در کشور تولید نمی شوند، اما جزء نیازهای 
واقعی و اساسی اقتصاد کشور هم نیستند؛ از 
جمله لوازم آرایش، بدلیجات، خودروهای 
لوکس و گران قیمت، میوه های خارجی و... . 
متأسفانه، همه این عوامل سبب تجمل گرایی 
و مصرف گرایی بیش از پیش شده و اقتصاد 
کشور را متضرر می کند. البته نباید از قوانین 
ناکارآمد و بازدارنــده هم غافل ماند که این 
مورد هم در واردات کاالهای غیرضرور اثر 
قابل توجهی دارد؛ اما مهم تر از همه حمایت 
نامناسب از تولیدات داخلی کشورمان است 

که در این میان نقش دارد.

شاخص

      
بودجه نظامی آمریکا

کشــورهای بزرگ و توســعه یافته همواره 
بخش قابل توجهی از بودجه نظامی خود را 
در دیگر کشورهای جهان هزینه می کنند تا 
به تعبیری از ورود ناامنی به داخل کشورشان 
جلوگیری کنند. بودجه سال ۲۰۲۰ آمریکا 
به تازگی تصویب شده و بر اساس آمار منتشر 
شــده از ســوی دولت آمریکا، هزینه های 
اختصاص یافته در قالب »پروژه های جنگ« 
این کشــور از ســال ۲۰۰۱ تا انتهای سال 
۲۰۲۰ به بیش از ۶/4 هــزار میلیارد دالر 
بالغ خواهد شد. یکی از شعارهای اساسی 
کاهش هزینه های  آمریــکا  فعلــی  دولت 
نظامــی در دیگــر کشــورهای جهــان و 
بازگرداندن سربازان آمریکایی به کشورشان 
بود؛ این در حالی است که در طول سه سال 
اخیر کاهش نیروهای نظامی این کشور در 
دیگر کشورها قابل توجه نبوده است. افزون 
بر این، بخشی از هزینه های نظامی آمریکا 
مربوط به بازنشســتگانی اســت که پس از 
سال ها حضور در دیگر کشورها، اکنون به 
آمریکا بازگشته اند و این بخش از هزینه ها تا 

چند دهه آتی ادامه خواهد داشت.

افزوده
 ارزش پول ملی

»ارزش پول ملی« در سیاست پولی، عبارت 
اســت از ارزش واحد پول یک کشور نسبت 
به قیمت طال یا دیگر پول های خارجی. کاهش 
ارزش پول ملی سبب افزایش میزان صادرات و 
دشواری واردات کاال می شود؛زیرا کشورهای 
دیگر کاالهای این کشور را ارزان می یابند که 
این امر ســبب کاهش قدرت خرید می شود. 
در مقابل، افزایش ارزش پول ملی نیز موجب 
کاهــش صــادرات و از طرفی ســهولت در 
واردات کاال می شــود و در نهایــت افزایش 
قدرت خرید مردم را به دنبــال دارد. یکی از 
مهم ترین وظایف بانک های مرکزی در سراسر 
جهان ، حفظ ارزش پول ملی اســت. به بیان 
دیگر، بانک های مرکزی باید سیاست هایی را 
اعمال کنند که قدرت خرید پول ملی کاهش 
نیابد؛ یعنی برای نمونه اگر شــما پنج ســال 
قبل می توانســتید با ۱5۰ هزار تومان  دو کیلو 
گوشــت و یک شــانه تخم مرغ و تعدادی نان 
بخرید، امروز هم قادر باشــید ، کم و بیش با 
همان مقدار ، همان ترکیب کاالها و خدمات 

را خریداری کنید. 

گمشدهاقتصادایران
علت یابی فقدان الگوی بهره وری در کشور

درمان بیماری اقتصاد ایران نیازمند اقدامات متعدد 
و متفاوتی اســت. در این میــان، اگر اقدامی کلیدی 
که این بیماری را بهبود می بخشــد، داروی بهره وری 
است. طبیعتًا مسائل کالن اقتصاد ایران فراوانند؛ اما 
بیماری اقتصاد کشور را می توان با ترمیم سلول های 
آن، جان تازه ای بخشید. در واقع، الزم است به مسایل 
ُخرد اقتصاد کشــور ـ در سطح بنگاه ها و شرکت ها ـ 
توجه بیشتری کنیم؛ زیرا بهره وری اقتصاد ایران ناچیز 
است و یکی از ریشه های بیماری اقتصاد ایران، همین 

ویروس بی بهره وری است.
»بهره وری« به معنای کاهــش داده ها و افزایش 
ستانده هاست. به زبان ساده  مالی، بهره وری موجب 
کاهش هزینه ها و افزایش بازده ها می شــود. افزایش 
بازدهی و سودآوری، سبب تشویق آن واحد شده و در 
یک نظام رقابتی، قیمت تمام شده را پایین می آورد و 
قیمت را برای مصرف  کننده کاهش می دهد. همچنین 
افزایش بهره وری سرمایه گذاری ها را موجه تر کرده، 
تقاضــا برای نیــروی کار را افزایــش داده و موجب 
اشــتغال زایی می شود. سودآوری ناشــی از افزایش 
بهــره وری عالوه بــر ایجاد اشــتغال، مزایای عمده  
دیگری هم دارد که تا به حال به آن توجه کافی نشده 
اســت. از سوی دیگر، چگونه می توان از مزیت های 
نسبی یک کشور صحبت کرد؛ اما از بهره وری غافل 
بود؟ بدون بهره وری، مزیت های ایران از بین می روند. 

نگاه کنید به صنعت فرش، صنعت نساجی  و...

موانــع و مشــکالت موجــود بــه دو دســته 
درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند.

مهم ترین مشــکالت برون ســازمانی عمدتًا به 
محیط کالن اقتصاد مربوط است؛ چون تعامل ما با 
اقتصاد جهانی کم و اقتصادمان بسته است؛ از این رو 
رقابت پذیر نیستیم و در نتیجه بهبود بهره وری امری 
حیاتی به شمار نمی رود. در این راستا، عمده صنایع 
کشــور از جمله خودرو، پتروشیمی، مخابرات و... 
حتی در صورت بازدهی منفی از سوی دولت حمایت 
می شــوند. در واقع، چون بستر فعالیت شرکت ها و 
سازمان های اقتصادی در ایران رقابتی نیست، افزایش 
بهره وری هنوز جایگاه ویژه  خود را نیافته اســت. این 

مشکالت ناشی از اقتصاد دولتی است.
مهم ترین مشکالت برون سازمانی عمدتًا به محیط 
کالن اقتصاد مربوط است؛ چون تعامل ما با اقتصاد 
جهانی کم و اقتصادمان بســته اســت، رقابت پذیر 
نیســتیم و در نتیجه بهبود بهره وری امری حیاتی به 
شــمار نمی رود. در این راســتا، عمده صنایع کشور 
از جمله خودرو، پتروشــیمی، مخابرات و... حتی 
در صورت بازدهی منفی، از ســوی دولت حمایت 
می شــوند. در واقع، چون بستر فعالیت شرکت ها و 
سازمان های اقتصادی در ایران رقابتی نیست، افزایش 
بهره وری هنوز جایگاه ویژه  خود را نیافته اســت. این 

مشکالت ناشی از اقتصاد دولتی است.
در میان عوامل درون ســازمانی، مهم ترین عامل 
نیروی انســانی اســت. در حوزه  مدیریت، مشکل 
اساسی وجود مدیران غیرمتخصص است. مدیرانی 
که دروس و دوره های دانشگاهی الزم درباره مدیریت 

را نگذرانده اند و با مفاهیم مدیریتی از جمله بهره وری 
آشــنایی کافی ندارند. آن ها عمدتــًا در پی حفظ و 
گسترش ارتباطات شخصی هستند تا بتوانند جایگاه 
خود را حفظ کنند. به موازات، تفکرات نادرســت 
موجود مبنی بر انتظار دســت یابی ســریع به نتیجه 
و بازگشت ســرمایه بر مدیریت کشور سایه  افکنده 
اســت؛ در حالی که پروژه های افزایش بهره وری در 

بلندمدت به نتیجه می رسند.
الگوی ملموســی از یک شرکت ایرانی موفق در 
بهبود بهره وری وجود ندارد و شرکت های ایرانی همه 
در ســطح پایین و تقریبًا هم تراز در حال فعالیت اند، 
حتی فرهنگ درون ســازمانی شــرکت ها هم بحث 
برانگیز است؛ به طوری که کارکنان مقاومت عجیبی 
در برابر تغییر از خود نشان می دهند؛ در حالی که در 
مدل های بهره وری کار گروهی و تیمی بسیار اهمیت 
دارد و مشــارکت فکری و عملــی باید جدی گرفته 
شود؛ اما کارکنان در ایران اصاًل تمایلی به کار تیمی 
ندارند. رابطه و اعتماد متقابل میان کارمندان و مدیران 

هم وجود ندارد.
به ویژه مشــارکت علمی در فرهنگ ســازمانی 
کشورمان بسیار کم رنگ است و افراد از توانایی های 
علمــی خود به عنــوان یک ابزار رقابت شــخصی 
استفاده می کنند. به عالوه، ضعف فناورانه چه از نظر 
سخت افزاری و چه نرم افزاری مانع رشد بهره وری، به 
ویژه بهره وری نیروی انسانی می شود. بهبود بهره وری 
بر پایه  کنترل روند رشد به مدد آمارها و گزارش ها به 
روز شده و سیستم اطالع رسانی فعال، سریع و مؤثر 
است که متأسفانه در ایران معدود شرکت هایی چنین 

سیستم اطالعاتی دارند. تا زمانی که سیستم یکپارچه  
برنامه ریزی منابع )ERP( در سازمان ها اجرا نشود، 
بحث رشد و ارتقای بهره وری در بنگاه ها در حد شعار 

باقی خواهد ماند.
رقابتی کردن محیط اقتصاد، افزایش تعامل های 
بین المللی، بهسازی و اصالح فرهنگ درون سازمانی، 
انتخــاب و ارزیابــی مناســب مدیــران، اجــرای 
سیستم های اطالع رسانی و فرهنگ سازی در راستای 
شناساندن مفاهیم بهره وری و گسترش آن، مهم ترین 
راهکارهای رشد بهره وری به شمار می روند. ستون 
اصلی بهره وری، مدیریت فرایندهاست که در ایران 

شناخته شده نیست.
از ســوی دیگر، به جای اینکه بــا توانمند کردن 
ســازمان بهره وری در گســترش فرهنگ بهره وری 
و بسترســازی برای آن تالش شود، در آستانه  برنامه  
چهارم و علی رغم تأکید این برنامه بر رشد بهره وری، 
در اولین گام انحالل سازمان ملی بهره وری صورت 
گرفته و وظایف آن بین ســازمان ها و نهادهای دیگر 
تقســیم شده اســت؛ در حالی که در سایر کشورها 
ســازمان های بهره وری از فعال تریــن و با نفوذترین 
سازمان ها به شمار می روند که با برگزاری سمینارها 
و نشست های داخلی و بین المللی، همواره در حال 
تبادل اطالعات و تجربیات هســتند؛ در حالی که با 
انحالل ســازمان ملی بهره وری در عمل ارتباط ما 
با ســازمان بهره وری آســیایی )APO( و همچنین 
سازمان های بهره وری ســایر کشورها قطع خواهد 

شد.
منبع: برهان

رضا زمانی
کارشناس اقتصادی

یکــی از راهکارهای مهم برای رخت بربســتن 
چهره فقر و توسعه نیافتگی از ملت ها و کشورهای 
جهان، قدم گذاشتن در مسیری است که بتوان از 
ریشــه و درون این موضوع نابه هنجار را در ابتدا 
کنترل و سپس از پیشرفت آن جلوگیری کرد؛ آنگاه 

آن را به طور اساسی از بین برد.
در ســال ۱۳۸۹، دولــت دهــم جمهوری 
اســالمی ایران با پرداخت یارانــه  به عموم افراد 
جامعه درصدد بود بخشی از هزینه های تحمیل 
شده بر معیشت و زندگانی مردم را جبران کند؛ 
اما در این بین اقشــار متوسط و کم درآمد جامعه 
را که بخش مهم و آسیب پذیر جامعه به حساب 

می آیند،  باید بیش از دیگر گروه های جامعه مورد 
توجه قرار داد.

هم اکنــون دولت دوازدهم نیــز در دو حوزه 
نســبت به پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه 
مبادرت مــی ورزد. یکی همــان یارانه 455۰۰ 
تومانی اســت که هر ماه از سال ۱۳۸۹ پرداخت 
می شد و دیگری بسته های حمایتی است که برای 
جبران اصالح قیمت بنزین به خانوار پرداخت آن 

آغاز شده است.
در ایــن میان نهادهــا، ارگان ها، ســمن ها، 
گروه هــا و اقشــار گوناگونی هم هســتند که با 
حمایت های مــادی و معنوی خود به طور مداوم 
به طبقات محروم جامعه در شهرها و روستاهای 
کشــور خدمت می کنند و سعی بر این دارند تا با 
از چهارگوشه کشور وضعیت  محرومیت زدایی 
معیشــتی و ســفره های زندگی مردم را از فقر و 
کمبودها بــه رفاه و توانمندســازی مبدل کنند و 

تغییر دهند. این خدمات صادقانه و بی منت بیشتر 
در حوزه های ساخت مســکن، مدرسه، منازل، 
تهیه و آماده سازی وســایل و لوازم جهیزیه برای 
عروس ـ دامادهای نیازمند، بســته های حمایتی 
خوراکی، پوشاک و... است. بنابراین، طبق آمار 
موجود در این حوزه کشورمان یکی از کشورهای 
پیشرو در توانمندسازی محرومان و مستضعفان 
در جهان به شــمار می آید و آمــار خیرین در آن 
باالست. سازمان های متولی در این امر از جمله: 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی 
کشــور، سپاه پاســداران انقالب اسالمی، ستاد 
جهاد توانمندسازی محرومان کشور، مساجد و 
حســینیه ها، مراکز خیریه ها در سطوح شهرها و 

شهرستان ها و... هستند.
اما هم دولت و نخبــگان جامعه و هم عموم 
مردم کشــور باید بدانند ایــن محرومیت زدایی 
باید بر پایه و اســاس توانمندسازی باشد؛ یعنی 

این محرومیت زدایی نباید سرآغاز توسعه فقر در 
کشور باشد و موجبات گداپروری، ایجاد تنبلی و 

راحت طلبی را فراهم کند.
امــروزه، کمک به محرومان و مســتضعفان 
جامعه جهادی بزرگ در راه خداوند متعال است 

و عبادتی بزرگ محسوب می شود.
ضروری اســت تا نهادهای دولتی و نظارتی 
نیز با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان ایران 
اســالمی که بر مردم عزیزمان تحمیل کرده اند، 
بیش از گذشته نسبت به مدیریت و برنامه ریزی در 
جهت کمک به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه 
اهتمام  ورزند و همان طور که انقالب اسالمی ما 
در حوزه های سیاست، دفاع و امنیت از وابستگی 
به استقالل کامل رسید، در حوزه اقتصادی نیز از 
وابســتگی به نفت، مذاکرات بی فرجام و بارش 
آســمان غرب به اســتقالل کافی و خودکفایی 

مطلوب دست پیدا کند.

بهفکرتوانمندسازیباشیم!
   آن روی سکه    

مسعود امجدی پور
کارشناس اقتصادی

بانک جهانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
بــرای در اولویت قرار دادن پایداری محیط زیســت هشــدار 
داد. در گزارش پیشــنهاد شده تا مؤسســات مدیریتی زیست 
محیطی مؤثری راه اندازی شده و همچنین در بخش انرژی های 
تجدیدپذیر ســرمایه گذاری شود. »ایســام ابوسلیمان« مدیر 
منطقه ای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اعالم کرد 
نظر بانک جهانی این است که در همه برنامه های اقتصادی که 
این کشورها به تازگی در حوزه های پتروشیمی اجرا می کنند، 

مالحظات زیست محیطی در نظر گرفته شود. 

بانکجهانی هشدار
»فرانسوآ ویلروی دو گالو« رئیس بانک مرکزی فرانسه گفت، 
این بانک به زودی راه اندازی آزمایشی ارز دیجیتالی  این کشور 
را آغاز می کند. رئیس بانک مرکزی فرانسه با تأکید بر تمایل این 
کشور به گسترش اســتفاده از فناوری های نوین بانکی و مالی 
گفت، این کشــور نیاز دارد تا با فناوری بالک چین بیشتر آشنا 
شود و اســتفاده از آن را از مرحله آزمایشی به مرحله عملیاتی 
تبدیل کند. رقابت بر سر راه اندازی یک ارز دیجیتالی معتبر پس 
از پیــش بردن جدی پروژه های فیس بوک و بانک مرکزی چین 

وارد فاز تازه ای شده است.

صدورارزدیجیتالی
»عزت الّله یوسفیان مال« عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور گفت: درآمدهای 
مالیاتی چارچوب و عدد و رقم مشخصی دارند. در حال حاضر 
میزان فرار مالیاتی در کشور زیاد است. بعضی گروه های شغلی 
مالیــات پرداخت نمی کنند یا آن میزانی که پرداخت می کنند، 
مالیات واقعی آنها نیست.وی گفت: عدم رتبه بندی و ساماندهی 
کارت های بازرگانی زمینه  های سواستفاده از آن را فراهم کرده 
اســت. بانک مرکزی هرچه ســریع تر باید با پدیده استفاده از 

حساب های اجاره ای و نیابتی برخورد کند.

پایاناجارهایها
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7
دین

 نظام مقتدر

ذیَن َیُلوَنُکْم  ذیَن آَمُنوا قاِتُلــوا الَّ َهــا الَّ یُّ
َ
یا أ

اِر َو ْلَیِجُدوا فیُکْم ِغْلَظًة َو اْعَلُموا  ِمَن اْلُکفَّ
قین؛ ای کســانی که ایمان  نَّ الّلَه َمَع اْلُمتَّ

َ
أ

آورده اید! با کافرانی که به شما نزدیکترند، 
پیکار کنید! )و دشــمن دورتر، شــما را از 
دشــمنان نزدیك غافل نکند!( آنها باید در 
شما شدت و خشونت )و قدرت( احساس 
کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است! 

)توبه/ ۱۲۳(
در گفتمان انتظار، حاکم کردن نظامی 
متعالی به منزله محیط و بســتر مناســب 
برای تربیت همگان، بدون قدرت ممکن 
نیســت؛ بنابراین در ایــن گفتمان، ایجاد 
قدرت و حاکمیت امری گریزناپذیر است. 
این نگاه معتقد اســت: »عدالتی که ما در 
انتظار آن هستیم، با موعظه و نصیحت به 
دست نمی آید؛ یعنی مهدی موعود ملت ها 
نمی آید ستمگران عالم را نصیحت کند که 
ظلم و زیاده طلبی و سلطه گری و استثمار 
نکنند. با زبان نصیحت، عدالت در هیچ 
نقطه  عالم مســتقر نمی شــود. اســتقرار 
عدالت، چه در سطح جهانی ـ آن طور که 
آن وارث انبیــا انجام خواهد داد ـ و چه در 
همه  بخش های دنیــا، احتیاج به این دارد 
که مردمــان عادل و انســان های صالح و 
عدالت طلب، قدرت را در دســت داشته 
باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف 
بزننــد. با کســانی که سرمســت قدرت 
ظالمانه هستند، نمی شود با زبان نصیحت 
حرف زد، بلکه با آنهــا باید با زبان اقتدار 
صحبت کرد. آغاز دعوت پیغمبران الهی 
با زبان نصیحت اســت؛ امــا بعد از آنکه 
توانســتند طرفداران خود را گرد آورند و 
تجهیــز کنند، آنگاه با دشــمنان توحید و 
دشــمنان بشــریت، با زبان قدرت حرف 

می زدند.« 
ســیر منطقی هدف  گذاری دین در این 
رویکرد به ایجاد نظامی مقتدر می  انجامد 
که تضمین کننده ســاختن فضای عمومی 
برای رشد و حرکت کمالی همه انسان ها ـ 
عبودیت ـ باشــد. پیغمبران عالوه بر اینکه 
با زبان دعوت ســخن می گویند، با بازوان 
و ســرپنجگان قدرت که مجهز به سالح 
هستند، با زورگویان و قدرت طلبان فاسد، 
معارضــه و مبارزه می کنند. کســانی که 
طرفدار عدالت هستند، در مقابل زورگویان 
و زیاده طلبان و متجاوزان به حقوق انسان ها 
باید خود را به قدرت مجهز کنند؛ از این رو 
از روزی که نظام اســالمی به وجود آمد؛ 
یعنی مجهز به قــدرت یک ملت بزرگ و 
امکانات یک کشــور و دولت بزرگ شد ، 
دشمنان اســالم، حرکت اسالم را جدی 
گرفتند و عالقه مندان و طرفداران اســالم 
هم در اطراف و اکناف عالم امیدوار شدند. 
رهبر معظم انقالب اســالمی با انتقاد 
از کسانی که با بی توجهی، از جدایی دین 
و سیاســت حرف می زنند، این سخن را 
به آن معنی می دانند که دین به گوشه های 
خلوت رانده شود و انسان دیندار، فقط به 
نصیحت اکتفا کند! اما در نظر ایشان، در 
اینجا نصیحت نمی تواند کاری بکند. آنچه 
می توانــد قدرت ها را مهار و تهدید کند و 
در برابر ظلم و فساد مقاومت کرده و ریشه 
آن را َبرکند یــا آن را متزلزل کند، قدرت 
الهی و اسالمی است؛ قدرت سیاسی ای 
که در اختیار احکام اســالمی باشد. امام 
زمان)ارواحنافــداه( با اقتــدار و قدرت و 
تکیه بر توانایی ای که ایمان واالی خود او 
و ایمان پیروان و دوستانش، او را مجهز به 
آن قدرت کرده اســت، گریبان ستمگران 
عالم را می گیرد و کاخ های ستم را ویران 

می کند.

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تاریخ 
جایــگاه زن و مرد در جوامــع و ادیان الهی 
است. گروه ها و تشکل های فراوان برای ایجاد 
یک تعریف روشــن از این موضوع تشکیل 
شده اند که قصد داشته و دارند جایگاه مرد و 

زن را تبیین کنند.
 اما با وجود ســال ها فعالیت و مجادله شان 
نتوانســتند تعریف دقیقی از این موضوع به 
دست بشر دهند و این امر تنها به تنزل جایگاه 
مرد و زن در جوامع شــان انجامید. در طول 
این سال ها، اسالم با تعریفی دقیق در میدان 
حضور داشــت و به درستی جایگاه مرد و زن 
را تبیین کرده بود؛ اما لجاجت دشمنان دین 
و انســانیت نگذاشــت مانند دیگر مفاهیم 
الهی اش در میان انســان ها و جوامع حاکم 

شود. 
آنچــه نتیجه تشــکیل گروه هــا و فرقه ها در 
طول این ســال ها شد بحث ما نیست و فقط 
الزم می دانیــم بــه چند آیه از آیــات قرآن و 
 روایات اهل بیــت)ع( در این مورد اشــاره

 کنیم. 

قرآن بدون آنکه اشــاره به رفتار و اندیشه 
انســان ها داشــته باشــد و بــرای نظر غیر 
متخصصان ارزشی قائل  شود، عمل صالح 
را مالک ارزشمندی و تعیین جایگاه انسان ها 
معرفی می کند و اصاًل جنسیت آنها را در این 
ارزشــیابی نمی بیند. در آیه ۱۲4 سوره نساء 
آمده: »َو َمــن َیْعَمل ِمَن الّصالحاِت ِمْن ذکٍر 
أو ُانثی َو ُهَو ُمؤِمن َفاولِئَک َیدُخُلوَن الجّنة َوال 
َیظِلُموَن َنقیرًا؛ و کسانی که کارهای شایسته 
کنند ـ چه مرد باشند یا زن ـ درحالی که مؤمن 
باشند، آنان داخل بهشت می شوند، و به قدر 
گودی پشت هســته خرمایی مورد ستم قرار 

نمی گیرند.« 
خداوند در این آیه خود را »عدل« معرفی 
می کنــد، عدل ذات خداوند اســت و عادل 
کسی است که خدایی عمل می کند. خداوند 
با اطمینان از عدم ظلم و ســتم به بندگانش 
سخن می گوید و آن  را شایسته خود نمی داند. 
به همین دلیل در امتیاز دهی به بندگان خود 
که آنها را آفریده و سعادت آنها را می خواهد 

به جنسیت آنها توجه ندارد... 

جایگاهزنومرددراسالمـ1
   مکتب    

ْکَیاِس المؤمن َکِیس؛ خوشــا 
َ
َذا َنْوُم اْل َحبَّ

به حــال خواب زرنگ هــا؛ آنهایی که زرنگند 
نمی گذارند گرفتار معصیت شوند. یک کسی 
مثــاًل می رود پهلــوی دیگری، حرف کســی 
دیگــری را می زند، ســاعت را نــگاه می کند 
می گوید: وقت گذشــته، دیگر گوش نمی دهد 
و می رود. این زرنگ اســت، زرنگی این است 
که آدم نگذارد گرفتار تلبیســات و تســویالت 
شیطانی شــود، ولو به صورت دلسوزی. فالنی 
تریاکی شد، هروئینی شد، خب به من چه؟ اگر 
تو دوستی باید به او در خلوت بگویی که این کار 

خوبی نیست.
معروف است اینکه مکرر عرض کردیم در 

کتاب »حجاب« که مال مالنصرالدین است که 
خــود را زده بود به جنون برای حفظ دینش. به 
او گفتند فالن کس عروسی اش است، گفت: به 
من چه. گفتند: خب شما را هم دعوت کردند، 
گفت: به تو چه. حرف حســابی است. خود را 
به دیوانگی زده، ولی عقل عقالست. بسیاری 
از کارهای ما از این قبیل اســت. دلسوزی هم 
می کنند و اظهــار مهربانی می کند و می گویند 
من حاضر نبودم این گونه بشود، امیدوار نبودم، 
گمان نمی شــد که از این کارها بکند؛ اما دیگر 
حاال گرفتار شــده. بیچاره اینها همه بدبختی 

ماست چه کار داریم به این کارها.
حــاال این حرف های حاللش اســت. اگر 

خدای ناکرده حرف های حرام باشد واویالست؛ 
چه داغی دارد. »خواجه نصیرالدین طوسی« در 
یکی از باب های »آداب  المتعلمین« می گوید: 
یکی از چیزهایی که اسباب فراموشی مطالب 
علمی اســت، تکلم به ماالست. حرف هایی 
می زند کــه به درد نمی خورد. دیدی فالن کس 
چقدر فالن است؟ خوب به من چه؛ ماال یعنی 
هیچ به درد نمی خورد. نه اشباح این کلمات در 
میان بازاری اســت، نه در میان طالب محترم 
اســت؛ ولی همه اقشــار جمعیت موقعی که 
بی کار می شوند چیزهایی می گویند که به درد 
آنها نمی خورند. فضال چیزهایی می گویند که 

ضرر دارد که این واویالست.

دوریازگناه
گفتاری از آیت الّله علی پناه اشتهاردی

   منبر    

 

دوازدهــم ربیع الثانی روز انقــراض حکومت بنی امیه 
است.)نیشــابوری، تقویم شیعه، ص ۱۲4(؛ روزی که 
با »ســفاح« اولین خلفه بنی عباس بیعت شــد و آغاز 
حکومت عباســیان بــه اطالع رســید. بنی امیه، هزار 
ماه، یعنی حدود ۹۱ ســال بر مسلمانان حکومت کرد، 
کشورگشایی های فراوانی داشت و ظلم های بی شمار 
و خونریزی های زیــادی در کارنامه خــود ثبت کرد. 
»َبنی« از ریشۀ ُبَنَی به معنی ساختن عمارت و بناست و 
»ُاَمّیه«، کوچک شده َاَمه و در لغت به معنی کنیز است. 
بنی امیه در اصطالح شاخه ای از خاندان قریش است که 
در ســال 4۱ تا ۱۳۲ قمری بر سراسر جهان اسالم و از 
ســال ۱۳۸ هجری تا 4۲۲ هجری بر اسپانیا حکومت 
کرد. جد بزرگ این خاندان »امیة بن عبد شمس«، جد 
مشترک عثمان بن عفان و معاویة بن ابی سفیان است. 
وی همان »امیه اکبر« است که درباره وی بیش از چند 
نقل تاریخی مختصر چیزی در دست نیست. بنیان گذار 
بنی امیه را »معاویة بن ابی ســفیان« و مرکز حکومتش 
را شهر شــام گفته اند. در واقع او اولین خلیفه بود. پس 
از کشته شدن عثمان و خالفت علی)ع(، فرزندان امیه 
به بهانه خونخواهی از خلفیه ســوم، با علی)ع( بیعت 
نکردند و به مکه فرار کردند. آنها پس از شکســت در 
جنگ جمل، بقای خود را در نزدیک شدن به معاویه که 
در زمان خلیفه دوم حاکم شامات شده بود و فتوحاتی 
هم داشــت، دیدند. امیرالمؤمنین)ع( نیــز برای دفع 
شرارت بنی امیه و معاویه که خالفت حضرت را قبول 
نکرد، بیعت نکرد و درصدد ایجاد حاکمیتی جدید برای 
خود بود، رهســپار شام شد. معاویه که پس از ماجرای 

حکمیت فرصتی برای تجدید قوا یافته بود، در ســال 
4۰ هجری و پس از شهادت حضرت علی)ع(، رسمًا 
خالفت خود را در بیت المقدس اعالم کرد. در ســال 
4۱ هجری نیز با فریب ســرداران سپاه امام حسن)ع(، 
ترور ایشــان و به کاربردن انواع حیله هــا، امام)ع( را 
مجبور به صلح کرد. حکومت معاویه ۲۰ ســال طول 
کشید. پس از مرگ معاویه، عبدالله بن زبیر قصد داشت 
خالف اســالمی را از آن خود کند؛ پس در برابر یزید 
ایســتاد و بیعت نکرد. وی از ترس جانش به مکه فرار 
کرد و با اســتفاده از ضعف شخصیتی یزید و آلودگی 
او بــه انواع رذیلت ها، در مکه حکومتی راه اندازی کرد 
و از بزرگان مکــه و مدینه برای خود بیعت گرفت؛ اما 
پس از شکست »مصعب« از »عبدالملک بن مروان بن 
حکم« در کوفه و کشته شدن خودش از سوی نیروهای 
»حجاج یوسف ثقفی« در مکه )الطبقات، خامسه ۲، 
ص ۹۹(، طومار آل زبیر درهم پیچیده شد. »معاویة بن 
یزید بن معاویة بن ابی سفیان« که فردی عالقه مند به اهل 
بیت)ع( بود، قصد داشت پس از پدرش یزید، حکومت 
را به حضرت امام زین العابدین)ع( بسپارد؛ اما از سوی 
بزرگان بنی امیه به قتل رسید)مسعودی، مروج الذهب، 
ج ۳، ص ۷۳(؛ طول خالفت معاویة  بن  یزید از چهل  
روز تــا چند ماه گزارش شــده اســت. خلفای اموی 
بیشتر مردانی خوشــگذران و دنیاطلب بودند و به تبع 
حکومت های فارس و روم، بساط تشریفات، تجمالت، 
عیش و نوش ملوک و سالطین در دربار آنها و فساد در 
دستگاه حکومتی شان رایج بود و در امور مربوط به دین 
و دین داری و حتی رعایت ظواهر اســالم، بی توجه و 
بی اعتنا بودند و به  همین سبب عامه مسلمین و به ویژه 

زهاد آنها در حق این طایفه بدبین بودند.

BBسال شروع حکومت حکام بنی امیه پس از معاویه
۱ـ یزید بن معاویه: سال ۶۰ هـ.

۲ـ معاویة بن یزید)معاویه دوم(: سال ۶4 هـ.
۳ـ مروان بن حکم)مروان اول(: ذوالقعده سال ۶4 هـ.

4ـ عبدالملک بن مروان: رمضان سال ۶5 هـ.
5ـ ولید بن عبدالملک)ولید اول(: شوال سال ۸۶ هـ.

۶ـ سلیمان بن عبدالملک: جمادی الثانی سال ۹۶ هـ.
۷ـ عمربن عبدالعزیز: صفر سال ۹۹ هـ. او تنها خلیفه اموی 
اســت که با »علویان« مدارا کرد، فدک را به »بنی فاطمه« 
برگرداند، سب و لعن علی)ع( را که به دستور معاویة بن ابی 
سفیان و از زمان او فراگیر بود، ممنوع و بسیاری از مالیات های 
ناروا را ملغی کرد و اصالحات دیگری بســیاری انجام داد؛ 

ولی مدت خالفتش دو سال بیشتر به طول نینجامید.
۸ـ یزیدبن عبدالملک)یزید دوم(: رجب سال ۱۰۱ هـ.

۹ـ هشام بن عبدالملک: شعبان سال ۱۰5 هـ.
۱۰ـ ولید بن یزید دوم)ولید دوم(: ربیع الثانی سال ۱۲5 هـ.

۱۱ـ یزیدبن ولید)یزید سوم(: رجب سال ۱۲۶ هـ.
۱۲ـ ابراهیم بن ولید اول: ذی حجه سال ۱۲۶ هـ.

۱۳ـ مروان  بن محمد بن مروان)مروان دوم که به مروان 
ِحمار معروف بود(: صفر سال ۱۲۷ هـ تا سال ۱۳۲ هـ 
، که به طور کلی، حکومت بنی امیه منقرض شد و او به 
قتل رسید و سرش برای اولین خلیفه عباسیان فرستاده 
شد. بنی عباس بسیاری از بنی امیه را کشته و مردگان ۲۰ 

ساله آنها را از گور بیرون کشیدند و بر آنها تازیانه زدند.

BBکارنامه بنی امیه
اولیــن تا آخریــن نفــر بنی امیه به جــز »عمربن 
عبدالعزیز«، از هیچ دشمنی و جنایت و خیانتی دوری 
نکردند و هرگونه ظلم و جوری را نســبت به اسالم و 

پیامبر)ص( و ائمه)ع( روا داشتند از جمله:
۱ـ حضرت حمزه، عموی پیغمبر را شهید و او را مثله 

کردند.
۲ـ  شیعیان مخلص علی)ع( را همچون حجربن عدی 

و مالک اشتر و عمروبن حمق را ترور کردند.

۳ـ حضرت اباعبدلله)ع( و یاران با وفای او را به دست 
خبیث ترین مردانشان به شهادت رساندند.

4ـ کعبه را خراب و مســجد الحرام را منهدم کردند و 
مدینه را قتل عام نموده و مال و ناموس شان را به حراج 

گذاشتند.
5ـ ســرزمین فدک را غصب کرده و بیت المال را میان 
خود تقسیم کردند و از آن قصرهایی برای خود ساختند.

۶ـ اوقات نماز را تغییر داده، شــراب خورده و مســت 
بــاالی منبــر پیغمبــر)ص( می رفتند و مســت نماز 

می  خواندند.
۷ـ حرام هایــی را حالل کرده و ســنت پیامبر)ص( را 

تغییر دادند.
۸ـ چندین هزار نفر را نیز به جرم شــیعه  بودن کشتند. 
بیشترین خشــونت ها را عمال شان مخصوصًا زیاد بن 
ابیه، عبیدالله بن زیاد و حجاج بن یوســف، نســبت به 

مسلمین و شیعیان عراق داشتند.
۹ـ کشتن بســیاری از سادات بنی هاشم، بنی فاطمه و 
فرزندان امام حســن و امام حسین)ع(، تا آنجا که ننگ 

تاریخ شدند و...

BBبنی امیه در قرآن و احادیث
۱ـ آیه ۶۰ ســوره اسراء که »شــجره ملعونه« تعبیر به 

بنی امیه است.
۲ـ مدت حکومت هــزار ماهه بنی امیه را برخی بر آیه 
»لیلة القدر خیر من الف شــهر« در ســوره قدر تأویل 

کردند.
۳ـ پیامبر)ص( فرمود: نخســتین کســی که سنت مرا 

دگرگون کند، مردی از بنی امیه است.
4ـ در زیارت عاشورا، آل ابوسفیان و معاویه و یزید و... 

مورد لعن خداوند قرار گرفته اند.
5ـ حضرت علی)ع( در خطبه ۹۳ نهج البالغه، درباره 

بنی امیه به تفصیل سخن گفته است.

پسازهزارماه
نگاهی به  انقراض دشمنان اهل بیت)ع( و شیعیان

   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناس علوم اسالمی

ابــو بصیــر می گویــد: از حضــرت امام 
صادق)ع( پرسیدم: علت تعظیم و بزرگداشت 
فرمودند: خداوند  مساجد چیست؟ حضرت 
امر فرموده به تعظیم مساجد به خاطر آنکه آنها 
بیوت خدا در زمین هســتند. همچنین »کلیب 
صیــداوی« از حضرت ابــی عبدالّله)ع( نقل 
کرده که حضرت فرمودند: در تورات نوشــته، 
خانه های من در زمین مســاجد هستند؛ پس 
خوشا به حال کسی که در خانه اش خود را مطهر 
و پاکیزه ساخته؛ سپس من را در خانه ام زیارت 
کند و حق مزور آن است که زائر را اکرام نماید. 
»موســی بن بکر« هم از حضرت ابی الحسن 
االّول)ع( نقــل کرده که آن جنــاب فرمودند: 
نبی اکرم)ص( فرمودند که خداوند به موسی)ع( 
وحی فرمود، مــن آتش را از آســمان برای تو 
فرســتادم پس از آن در بیت المقدس روشــن 
 نما. موسی)ع( عرض کرد: وقتی بخت النصر 
بیت المقــدس را خراب کــرد و در آن زباله ها 
را می ریخــت و مــردم در آن قضای حاجت 
می کردند، آن مکان به خدای عزوجل شکایت 
کرد و گفت: پروردگارا به وسیله فرشتگانت مرا 

آباد کرده و بیت خودت قــرارم دادی و نیز مرا 
جایگاه انبیا و رسوالنت نمودی؛ سپس مجوسی 
و آتش پرســتی را بر من مسلط کردی که به جا 
آورده با من آنچه به جا آورد. خداوند متعال به آن 
مسجد وحی فرمود: من با تو این کار به خاطر 
آن کردم که اهالی شــهر بدانند هرگاه نافرمانی 
مرا کنند، خیلی بر من آسان است که آنها را به 

بلّیات مبتال کنم.
از »وهب بن وهب« از امام صادق)ع( از پدر 
بزرگوارش نقل کرده که فرمودند: هر گاه کسی 
سنگریزه های مسجدی را از آن بیرون آورد، باید 
آنها را به همان جا یا به مسجد دیگری بازگرداند؛ 

زیرا سنگریزه ها تسبیح خدا می گویند.
مرحوم مجلسی در کتاب بحار ج ۸4، ص 
۸، می فرماید: ممکن است تسبیح سنگریزه ها 
کنایه باشــد که آنها جزء مســجد هستند؛ چه 
آنکه مسجد به  خاطر آنکه محل عبادت است، 
بر عظمت و جالل حق تعالی داللت دارد؛ پس 
به طور کلی مسجد با جمیع اجزایش حق تعالی 
را از آنچه الیــق به او نیســت تنزیه و تقدیس 

می کند.

دلیلعظمتمساجد
   حکمت    
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پرونده

 آرامش
فردا

 پس از آ شوب ها 
چه باید کرد؟

محمدپارسا نجفی
کارشناس مسائل 

بین الملل

BBBBB به نظر شما در اجرای طرح افزایش 
قیمت بنزیــن، چــه مالحظات و 
اجتماعی  عرصه  در  پیش بینی هایی 

باید در نظر گرفته می شد؟

بایــد در افزایــش قمیت حامل هــای انرژی، 
مالحظات اجتماعی در نظر گرفته می شــد و 
درآمد حاصل از این افزایش در راستای ترویج 
و نهادینــه کردن عدالت اجتماعی به خصوص 
برای خانواده های نیازمند باشد؛ اما قیمت بنزین 
یک شــبه از لیتری هزار تومان به لیتری 3 هزار 
تومان افزایش پیدا کرد، آن هم در شــرایطی که 
کشور چند مرحله سخت را پشت سر گذرانده 
بود که سبب کاهش اعتماد عمومی شد. یکی از 
این مراحل سخت افزایش نرخ ارز و تأثیرات آن 
بر زندگی مردم در یک بازه زمانی بســیار کوتاه 
بود که شوک ایجاد کرد و موضوع دیگر، فساد 

مالی برخی مدیران کشور بود.
با توجــه به باال رفتن هزینه هــای زندگی و 
عدم رشد چشــمگیر درآمد و همچنین اقتصاد 
ضعیف، بسیار ساده لوحانه است که این شیوه 
افزایش ناگهانــی قیمت بنزیــن را بی تأثیر در 
افزایــش محصوالت و خدمــات بدانیم؛ چرا 
که افزایش هزینه حمل و نقل بر سایر بخش ها 
تأثیر می گــذارد؛ بنابرایــن از کیفیت یا حجم 

محصوالت کاسته می شود. 
آنچه در قانون آمده، این است که مالحظات 
اجتماعــی را برای ترویــج عدالت اجتماعی 
محاســبه کنیم و قرار اســت که یارانه حمایت 
معیشت پرداخت شــود؛ در حالی که هزینه ها 
چند برابر بیشتر از دریافتی ها می شود. از طرف 
دیگــر اینکه واقعًا چه مالحظه ای انجام شــده 
که همــه مثل هم یارانه بگیرنــد و خانواده ای 

که نیازمند اســت یا بیماری خاص دارد به 
دلیل شرایطی که دارند در این میان بیشتر 
آســیب می بینند. صدایی که بلند شــد 
صــدای اعتراضی بود کــه از درد زخم 
فقر، تحملشان از بین رفته بود؛ در حالی 
که همه مخالف کسانی هستند که در 
این وسط سوء استفاده کردند؛ اما مهم 
این است که مردم قانع نشده اند؛ چرا 

که این موضوع مهم بر روان و سفره مردم تأثیر 
گذاشته است.

BBBBB فکر می کنید تبعات اجتماعی این 
اقدام چه خواهد بود؟

وقتی قیمت بنزین افزایش می یابد حوزه اجتماعی 
آســیب می بیند و باید ســازمان های اجتماعی 
بزرگ تر شوند؛ چرا که تقاضا برای تحت پوشش 
قرار گرفتن در بهزیســتی و کمیته امداد بیشــتر 
می شــود و اگر این موضوع بــه خوبی مدیریت 
نشــود، احتمال رشــد جرائم خرد برای تأمین 
معاش افزایش می یابد و ســاده انگارانه است اگر 
فکر کنیم افزایش فقر در گســترش جرائم بی اثر 
اســت؛ البته افراد فقیری هــم داریم که صورت 
خود را با سیلی سرخ نگه می دارند؛ اما عوارض 
فقر، عمیق، گســترده و متنوع اســت. در چنین 
شــرایطی درون خانواده نیز عــوارض اجتماعی 
ناشــی از این شرایط اقتصادی را خواهیم داشت 
و ما نگران درگیری های خانوادگی، طالق و پایین 
آمدن کیفیت زندگی ها هستیم. در کنار همه این 
مسائل نمی خواهم بگویم که امنیت کم می شود؛ 
اما احساس امنیت تحت تأثیر 
این فضا قرار می گیرد و 
مردم برای آینده خود 
بیشــتری  نگرانی 

خواهند داشت.

 ایــن نوع تصمیم گیری هــا و توجیهات غیر 
کارشناسی باعث تَرک برداشــتن دیوار اعتماد 
می شــود و این اعتماد که بزرگ ترین سرمایه هر 

کشوری است به راحتی جبران نمی شود.

BBBBB بــا توجه بــه اینکه در حــال حاضر
شهرها آرام شده و اغتشاش ها پایان 
یافته اســت، برای ایجاد آرامش در 
زندگی مردم چه اقدامات کوتاه مدت 

و بلندمدتی را پیشنهاد می دهید؟

وقتی مردم خواستند صدای اعتراض خود را به 
گوش مسئوالن برسانند، عده ای سوءاستفاده گر 
با تخریب و اغتشــاش می خواستند کاری کنند 
که صدای اعتراض مردم رســانده نشــود؛ اما 
رســانده شد ولی به پاســخ هایی که در جواب 
این اعتراض ها گفته شــد، قانع نشدند که این 
خطرناک اســت و مردم معتــرض فعاًل برای 
اینکه صف خود را از اغتشاش گرها جدا کنند، 
از خیابان هــا رفته اند. مــردم بعد از حرف های 
متناقض مثل صحبت رئیس جمهور، احساس 

کردند تحقیر شده اند.
اشتباه مسئوالن توجیه این مسئله با مقایسه 
نرخ بنزین در کشــور ما و سایر کشورهاست؛ 
در حالی  که شــاخص رفاه، درآمد، آموزش و 
بهداشت آنها را نمی سنجند و همین امر مردم را 

بیشتر عصبانی می کند.
مســئوالن باید بررســی کننــد و اعتماد از 
دســت رفته را به مردم برگردانند. شــفافیت، 
شایسته ســاالری، صداقت با مــردم، برخورد 
با فســاد، پرهیــز از جانبداری سیاســی، عدم 
تبعیض در قانون و عدم بهره برداری سیاسی از 
این اتفاقات می تواند از راه های اعتمادســازی 
باشــد و دیگر اینکــه برای اعتمادســازی باید 
شایســتگان را بــر مســند بنشــانند. یکی از 
بزرگ ترین مشــکالت ما این است که نخبگان 
اجتماعی ما در عرصه های سیاست گذاری حتی 
تصمیم گیری های اقتصادی مثل همین افزایش 
نرخ بنزین هیچ جایگاهی ندارند. دیگر اینکه ما 
مردم باید خودمان هوای خود را داشته باشیم و 

به خودمان رحم کنیم.

BBBBB به نظر شــما اشکاالت طرح افزایش 
قیمت بنزین که سبب تشویش افکار 
عمومی و ناآرامی های اجتماعی شد 

چه بود؟

افزایش قیمت بنزین پیش از این هم اجرا شــده 
بود؛ اما هیچ تنشی در کشور به وجود نیامده بود؛ 
زیرا چندین ماه در مجلــس پیرامون هدفمندی 
یارانه ها بحث شــده بــود و در رســانه ها به این 
موضوع پرداخته شد تا مردم آمادگی کامل برای 

پذیرش این اقدام داشته باشند.
 اما این بار اجــرای دفعی و بی اطالعی مردم 
و بعضًا مسئوالن، سبب شد اعتراضاتی به دنبال 
داشته باشد؛ در حالی که حق مسلم مردم است که 
از تصمیمات کالنی که در کشور گرفته می شود 

مطلع باشند. 
مردم طــی این مدت بارها از نمایندگان خود 
ســؤال کردند که مگر درآمد ما 3 برابر شــده که 
بنزین 3 برابر شــده است. به نظر می رسد از این 
زوایه نیز کم کاری صورت گرفته و افکار عمومی 
را نسبت به معیار افزایش سه برابری بنزین توجیه 

نکرده اند. 
اگر پیش از اجرا با مردم صحبت کرده بودند و 
کارشناسان در رسانه ها مناظره هایی صورت داده 
بودند و دالیل قانع کننده ای بیان کرده بودند قطعًا 

ملت می پذیرفتند. 
همچنیــن در مقایســه ای که میــان ایران و 
کشــورهای دیگر صورت می گیرد، نباید تنها به 
یک پارامتر توجه شــود. آیا وقتــی قیمت بنزین 
بین این دو کشور مقایسه می شــود درآمد مردم 
دو کشور نیز مد نظر قرار می گیرد. اینها مواردی 

است که مردم را عصبانی تر می کند.

BBBBB با وجــود این دولت ســعی کرد با 
پرداخــت یارانه حمایت معیشــتی 
نگرانی های مردم را تا حدودی کمتر 

کند. به نظر شــما چقدر در این امر 
موفق عمل کرد؟

در بحــث یارانه بنزین عنوان می کنند که کل 
درآمد حاصــل از افزایش قیمت بنزین بین 

مردم تقســیم خواهد شد؛ اما شــاهدید که در 
تعیین مصادیق مردمی کــه باید این مبلغ به آنها 
واریز شود، مشــکالت گسترده ای شکل گرفته، 
بســیاری از مردم نســبت به دریافت نکردن این 
 مبلغ معترضند و نارضایتی عمومی شکل گرفته

 است.
 در حــال حاضــر مراجعه کننــدگان بــه ما 
می گویند در حالــی که هیچ درآمــدی نداریم 
مشــمول دریافت یارانه بنزین نشده ایم، پس این 

60 میلیون چه کسانی هستند؟ 
پرســش بعدی این است که تا چه زمانی این 
یارانه بنزین را می پردازند. اگر سال آینده تصمیم 
گرفته شد که بنزین را دوباره گران تر کنند آیا مبلغ 

این یارانه اضافه می شود؟
افزون بر این، ایــن روزها مردم به جد نگران 
هسنتند که نیمه شبی اعالم کنند. قیمت گازوئیل 
هم افزایش یافته است و در این صورت به واسطه 
اینکه بیشــتر حمل و نقل بار و مسافر با  وسایل 
گازوییل سوز صورت می گیرد دیگر قیمت اقالم 
مصرفی خانــوار قابل کنترل نخواهــد بود. این 
مســائل در روحیه مردم تأثیر ســزایی گذاشته و 

افکار عمومی را دچار آشفتگی کرده است. 

BBBBB در این شرایط، پیشــنهاد شما برای 
بازگرداندن آرامش روانی به جامعه و 

ترمیم این صدمات چیست؟

اولین اقدام این اســت که شخص رئیس جمهور 
از اظهار نظرهای غیر کارشناسی خودداری کند. 
تاکنون برخی اظهارات ایشان نمکی بر روی زخم 
مردم بوده است؛ مثاًل اینکه رئیس جمهور با خنده 
گفت من هم صبح جمعه متوجــه این افزایش 

قیمت ها شدم، به نوعی توهین به مردم بود. 
در گام بعد جلوگیری از اظهار نظر مسئوالنی 
اســت که بارها اعالم کرده اند دســتور داده ایم 
هیــچ کاالیی گران نشــود؛ در حالــی که مردم 
 شاهد افزایش قیمت کاالهای مختلف در بازار

 هستند.
 برای نمونه هر کیســه آرد در همین چند روز 
1300 تومان گران تر شــده؛ در حالی که حمل و 
نقل آرد با ماشین های گازوییل سوز انجام می شود 
و تأثیــر این افزایش قیمت بر قیمت نان، مردم را 

ملتهب می کند.
نکته اساسی این است که امام فرمودند: »این 
مردم ولی نعمت شــما هستند« قدر این مردم را 
بدانیــد. آنها که نامحرم نیســتند! اگر تصمیمی 
می خواهند بگیرند قبــل از اجرا با مردم در میان 
بگذارند. اگر دولت کمبود بودجه دارد، با مردم 
 در میان بگــذارد؛ مطمئنًا آنهــا کمک خواهند 

کرد.
 اما وقتی ملــت را نامحرم می دانند و برخی 
رفتارهای دولتی ها بی احترامی به شأن آنهاست، 
برای جامعه قابل پذیرش نیست. اگر برای مردم 
ارزش قائل باشــیم، آنهــا نجیب ترین مردم دنیا 

هستند.

موجــی از مدیترانــه برخاســت که اجــزای آن 
شباهت های بسیاری با هم دارند. ابتدا لبنان، سپس 
عراق و آنگاه ایران را درنوردید. اعتراض هایی که 
ابتدا با مشــکالت معیشتی شــروع می شود و در 
ادامه راه تغییر ماهیت می دهد و به آشوب و شاید 

بدتر از آن تبدیل می شود؛ اما چگونه؟
آنچه به نام آشــوب بنزینی در ایران روی داد، 
نه با قیمت بنزین ایجاد شــده بــود و نه رویکرد 
معیشتی مردم را دنبال می کرد. عده ای سعی خود 
را بر موج سواری بر ناراحتی مردم قرار داده و آماده 

ایجاد آشوب بودند. 
 مداخله به موقع رهبــر معظم انقالب، دفاع 
سنجیده سپاه پاسداران و همبستگی خودجوش 
مردم ـ با وجود اینکــه از ناکارآمدی دولت آزرده 

خاطر هستند ـ آشوب را خاموش کرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه بی توجهــی به 
تاکتیك های دشمنان از یك سو و ضعف مقامات 
دولتی در تأمین نیازهای بحق مردم از سوی دیگر 
هر لحظه می تواند نحله های اعتراضی جدیدی را 
پدید آورد. این دقیقًا همانی است که متخصصان 
برانــدازی در انگلیس برای آن ســخت فعالیت 
می کنند؛ »تبدیل مردم یك کشور به دشمن خود 

و دولت شان.«

BB  ا ه  ن    
برای تحلیل اوضاع روز و پیش بینی آینده بهتر است 
کانون ساخت دسیسه در جهان را بهتر ببینیم؛ هر 
چند قدرت سخت استعمار انگلیس دیگر نیست؛ 
اما قرن ها ارتباط با برخی نخبگان به ظاهر شیعه 
و تحقیق برای تغییر جوامع مسلمان و روش هایی 
که برای مدیریت ادراک به کار می گیرد، همچنان 
کشورمان را با چالش های بسیاری روبه رو می کند. 
این توطئه که از لبنان شروع شده و به ایران هم 
ختم نمی شــود، تحول را از درون فکر مردم آغاز 
کرده اســت؛ هدف آن ایجاد جنگ شناختی در 
بازه های زمانی کوتاه مدت تا بلندمدت است و این 
فرایند را از مســیر مدیریت ادراك به وسیله مردم 

ناراضی یا ناخرسند پیش می برد.
در جنــگ شــناختی نیرویی بومــی به جای 
وفــاداری به وطن خود به نحوی دچار اســتحاله 
فکری شده و برای طراح خارجی آماده خدمات 
حتی رایگان می شود. در همین راستا انگلیس با 
ســازوکارهای گوناگون تــالش دارد ادراك مردم 

منطقه،  به ویژه ایران را مدیریت کند. 
در این طرح، تلویزیون های فارسی غیر ایرانی 
مقدمه ســازی می کنند؛ ســپس همان مفاهیم از 
طریق اشــخاص تأثیرگذار، مانند سلبریتی ها به 
ویژه بازیگران، جنجال سازان سیاسی، متواریان از 
وطن و... بازنشر و بازتولید می شود. پس از آماده 
شدن جامعه از طریق وســایل ارتباطی، از تلفن 
گرفته تا فضای مجازی از ســوی میلیون ها کاربر 

تکرار و تشــدید شده و در هر مرحله بر نوسان آن 
افزوده می شود. 

اینترنشــنال«،  »ایــران  »بی بی ســی«، 
»جم تی وی«، »من و تو« و... هر یک بخشــی از 
نقش تحول عمیق فرهنگی را با روش انگلیســی 
دنبال می کنند و همه در مســیر مدیریت ادراك و 
تحول در نحوه برداشــت های فکــری و انحراف 
تحلیلی مردم ایران گام برمی دارند. به طور قطعی 
جنگ شناختی آشوب بنزینی تمام نمی شود؛ بلکه 
تشدید هم خواهد شد. به صورت کلی، می توان 
گفت نارضایتــی عمومی خطرناك ترین تهدیدی 

است که همچنان متوجه ایران خواهد بود. 
به بیــان دیگر، آشــوب بنزینی تنهــا یکی از 
فعالیت های آنها بود که هرچند خاموش شد، اما 
در صورتی که جبهه فعال مردمی به ویژه در فضای 
مجازی و پیام رسان های غربی )یعنی زمین بازی 
دشــمن( طراحی و اجرا نشود و نیروهای مردمی 
گســترده از این ترفندها آگاه نشــوند، هر از چند 
گاهی محصول این جنگ شناختی با فتنه ای جدید 

پدیدار خواهد شد.
گذشته از جنگ شــناختی، اعمال فشارهای 
اقتصادی بیشــتر، چالش آفرینی در روابط ایران با 
جهان، تشــنج در غرب آسیا به ویژه خلیج فارس 
و تــالش برای اســتفاده از شــورای امنیت و... 
گزینه هایی است که غرب برای آن باید هزینه های 
بســیاری بپردازد و از کارایــی آن به اندازه جنگ 

شناختی اطمینان نخواهد داشت.
در مجموع فشــار اقتصادی، جنجال حقوق 
بشــری و... زمانی کارایی دارد کــه از درون هم 
نیرویی چراغ ســبز نشــان دهد. ابعاد نظامی هم 
هنگامی می تواند به موفقیت برسد که مردم یک 
کشــور از دولت شــان ناراضی باشــند و از نظام 
خود مقابل حمله نظامی دشمن دفاع نکنند. پس 
مهم تریــن اقدام حاکمیت نه توجه به فشــارهای 
دشــمن، بلکه ایجــاد رضایتمنــدی در مردم و 

خدمت رسانی به آنهاست. 

BBن شنا و در   ا  
با فرض رشــد ســرمایه های اجتماعی در ایران 
به وســیله افزایش رضایتمندی مــردم، در جنگ 
شــناختی پیروز می شــویم. در آن صورت است 
که دیگــر اقدامات غرب علیه کشــورمان خنثی 
می شــود. با فرض و البته فقط فــرض این اتفاق 
می توان یقین داشــت در تهدیدات دیگر،  دست 

دشمن کاماًل خالی است. چرا؟
وقتی حضرات کاخ نشین در لندن و واشنگتن 
از فشــار حداکثری سخن گفتند و آن را اجرا  هم 
کردند، از یاد برده بودند که یك تهدید، بسیار بیشتر 
از اجرایش می تواند ترســناك باشد. به بیان دیگر 
زمانی یك تهدید قابلیت اثرگذاری دارد که بتواند 

وحشتی در طرف مقابل ایجاد کند.  
تشدید فشار اگر سبب خرد شدن هدف نشود، 
در اصل برای آن کشور، یک فرصت و نوعی ایمنی 
ایجاد می کند، همه مشروط بر آن است که جنگ 
شناختی را با مدیریت درست ادراک مردم پیروز 

شویم.

یت ادراک در پساآشوب  مدیر

ناگهانی« بود۱ راهبرد دشــمن »ضربه ســخت 
طرحی کــه جریــان ضدانقالب در حاشــیه 
اعتراض های مردمی به بنزین در پیش گرفت، 
بدون شــک، پیچیدگــی و تهدیدزایی فراوانی 
داشــت و می رفــت ضربه هولناکــی بر قلب 

انقالب وارد شود:
1ـ سرعت عمل نیروهای معارض خیره کننده 
بود؛ ناگهان مجموعه ای از نیروهای اغتشاش گر 
ســازمان دهی شــدند و به جان امنیت و اموال 

عمومی و خصوصی افتادند.
۲ـ شدت عمل آنها نیز مثال زدنی بود؛ چنان که 
در مدت اندکی، خسارات فراوانی وارد کردند.

3ـ تالش کردند تا به  صورت پراکنده عمل کرده 
و نقاط متعدد را درگیر و بحرانی کنند.

۴ـ از مواجهــه مســلحانه نیز پــروا نکردند و 
آشکارا، شهرها را صحنه جنگ خیابانی کردند.

قرار بود که در اثر این ضربه سخت ناگهانی، 
نظام دچــار گیجی و گنگی شــود و تا به خود 
بیاید و صحنه را دریابد، زنجیره تشدیدشونده 
رویدادهــا چنان پیش رفته باشــد کــه نظام، 
احساس عجز و ناتوانی کند و به  این  ترتیب، کار 

از کار گذشته باشد. 

مردم نیستند۲ »جمع های اندک چندصد نفری« 
این آشــوب، بدنه اجتماعی نداشت و به  هیچ 
 رو، نمی توان آن را مردمی دانســت. دلیل این 
گفته واضح و عیان اســت؛ بیشتر صحنه ها و 
عرصه های درگیری و نزاع، خالی از جمعیت 
بودند و حتی با هوچی گــری و جنجال آفرینی 
نیروهای اغتشاشــگر هم، سیل مردمی و موج 
عمومی شکل نگرفت؛ از این  رو، این تجمعات 
مشــتمل بر جمع های اندکــی در حد پنجاه تا 
دویست نفر بود و نه بیشــتر. در واقع، هیاهو و 
خشونت بسیار بود؛ اما مردم در سوی دیگر این 
ماجرا قرار داشــتند و با آن همراه نشدند، بلکه 
از آن وحشت و هراس داشتند. مردم نیز دریافته 
بودند اغتشاشگران، با آنها هم داستان و هم سنخ 
نیستند و در پی مقاصد دیگری هستند. شعارها 
و رفتارها، آشکارا این تفاوت را نشان می دهد. 
پس هر آنچه  درباره مردم گفته می شد و به مردم 
نســبت داده می شود، خطاست و البته خطایی 
عامدانه و سوگیرانه. به  راستی، آیا می توان این 
جمع های اندک حداکثر چندصد نفری را مردم 
قلمداد کرد و خواســته ها و حرکات آنها را به 

مردم نسبت داد!

»اعتراض ها«۳ »اغتشــاش ها« پایان یافته اند، نه 
اســت،  یافتــه  پایــان  اکنــون  آنچــه 
اغتشاش هاست، نه اعتراض ها. در اثر واکنش 
قوی و جدی نیروهای فداکار نظامی و امنیتی، 
گروهک های ســازمان یافته و اجیرشده به دام 
افتادند و از این  جهت، اکنــون از تهدید عبور 
کرده ایم؛ اما مسئله به این الیه محدود نیست. 
همچنان  که اشاره شد، اغتشاش ها که ریشه در 
حرکت برنامه ریزی  شــده و ضد امنیتی نیروها 
و گروه های معارض دارد، نقش  بر آب شــد و 
دشــمن دوباره شکســت خورد؛ اما از جهت 
اجتماعی، نه  فقط مســئله ای حل نشده، بلکه 
معضله هــا و چالش های دیگــری نیز اضافه 

شده اند:
اواًل، همچنان مــردم درباره افزایش قیمت 
بنزیــن، توجیه نیســتند و متقاعد نشــده اند و 

ناخشنود هستند؛
هوچی گری ها  و  غوغاســاالری ها  ثانیــًا، 
موجب شد مردم درنیابند که چرا رهبر انقالب 

از مصوبه سران قوا حمایت کردند؛
ثالثًا، مردم مشــاهده می کنند که برخالف 
وعده دولت اعتدال گرا، افزایش قیمت بنزین، با 
افزیش ناعادالنۀ قیمت برخی کاالها و خدمات 

دیگر نیز همراه شده است؛
رابعًا، کشته شدگان این واقعه تلخ، به نظام 
اسالمی نسبت داده شده اند و این طور القاء شده 
که گویا نظام، بی پروا و بی رحمانه، معترضان را 

به رگبار گلوله بسته است.

مردم را عصبی کرده است۴ »بی عملی دولت اعتدال گرا«، 
آنچه مایه نگرانی اســت، لبریز شدن کاسه 
صبــر و متانت مــردم در برابــر ندانم کاری ها 

دولــت  کج روی هــای  و  انفعال هــا  و 
اقدام هــای  و  سیاســت ها  اعتدال گراســت. 
دولــت اعتدال گــرا از آغاز اســتقرار تاکنون، 
همواره معیشــت مردم را یــا در حالت تعلیق 
 و انتظار نگاه داشــته، یا گرفتار سقوط و تنگنا 

کرده است:
چونکه عقلت نیست، نسیان میر ُتست

دشمن و باطل کن تدبیر ُتست
)مثنوی معنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۲۹0(.

انتظارهــای بی حاصل، وعده هــای پوچ، 
امیدهای موهوم، کنایه هــای زبانی، نفهمیدن 
حال مــردم، فرافکنــی و مســئولیت گریزی، 
سیاســی کاری و حاشیه ســازی و... مردم را به 
 شدت کالفه و دلزده کرده است. مردم از کارنامه 
کم مایه کارگزاران دولت بسیار ناخرسند هستند؛ 
اعتماد خود را به آن از دست داده اند؛ نسبت به 
بی عملی دولت، عصبی و خشمگین هستند؛ 
ســیالیت و شــناوری بی پایان، مضطرب شان 
کرده اســت. جامعه، حالت هیجانی پیدا کرد 
و از شنیده  نشــدن صدای اعتراضش از سوی 
دولت اعتدالگــرا و همچنین مجلس بیش از 
گذشته، پریشــان و ناخشنود است. این حالت 
قفل شدگی و از درون رنج کشیدن و بر خویش 
پیچیدن، آزاردهنده و مصیبتی مضاعف است. 
در اینجا، مسئله این اســت که مردم، راه گریز 
را نمی شناســند؛ نمی دانند باید چه کنند و چه 

چاره ای بیندیشند.

اجتماعی محدود« دارند۵ همه نظام های سیاسی، »مخالفان 
توقــع همراهی همه مــردم با نظــام، توقعی 
نابجاســت. همه دولت های مستقر در جهان، 
بیش و کم، با مخالفان داخلی روبه رو هستند و 
بخش هایی از جامعه، آنها را برنمی تابند و هر 
گاه احساس کنند که بستر مساعد است، فعال 

می شوند:
َدم نمی گردد سخن، بی لطف و قهر 

بر گروهی شهد و بر قومی ست، زهر
)مثنوی معنوی، دفتر چهارم، بیت 136(.

در مردم ساالرترین دولت و جوامع نیز، این 
وضع به چشم می خورد و خاص نظام اسالمی 
نیســت؛ از این  رو، نبایــد از مخالف خوانی و 
ناهمســویی پاره ای از مردم تعجب کرد و آن را 
نشــانه پایان  یافتن نظام قلمداد کرد. وجود این 
درصد اقلی و اندک، تأثیرگذار نبوده و نیســت 
و نبایــد بر اســاس واکنش آنها، دربــاره آینده 
انقــالب قضاوت کرد. آنچه مهم اســت، این 
اســت که نظام جمهوری اســالمی، همچنان 
بدنه اجتماعی ایمانی و اعتقادی دارد و هرچند 
ناخشــنودی ها و دشــواری های معیشتی، به 
اعتراض نسبت به سیاست های اقتصادی غلط 
دولت اعتدال گرا رسیده است؛ اما به  هیچ  رو، 
داللتی بر عبور مردم از نظــام ندارد. افزون  بر 
این، انقــالب دارای بدنه ای اجتماعی همانند 
شهید محسن حججی اســت که در وفاداری، 
حد و مرزی نمی شناســند و جــان خویش را 
در َطَبــق اخــالص نهاده اند. بــا وجود چنین 
 کســانی، هیچ جمعــی را یــارای برانداختن 

نظام نیست.

فرصت برای »گره گشایی غیررسمی  از زندگی مردم« فراهم است۶
در خأل کارآمــدی دولت اعتدال گرا، نیروهای 
انقالبی باید در کنار مردم قرار گیرند و نشــان 
دهند که هم برنامه دارند و هم مردمی هستند. 
اینک، فرصت برای گره گشــایی غیررسمی از 
زندگی مردم فراهم شده است و باید این فرصت 
را قدر دانست و غنیمت شمرد. نه می توان مردم 
را به  حال  خویش رها کــرد، نه می توان آنها را 
بر ضد اشــرافی گری و بی کفایتی، شوراند و به 
خیابان ها کشاند؛ اما می توان در حد مقدور، گره 
از دشواری ها گشود و به آنها همدلی و همراهی 
 کرد و نســخۀ عالج اساســی را به آنها نشــان

 داد.
 شاید یکی از معانی زمینه سازی برای استقرار 
دولت جوان حزب اللهی، همین باشد. فعاالن 
فکری و فرهنگــی، باید به  طور مســتمر، در 
پــی روشــنگری و تبیین گری باشــند و راه را 
از بیراه به مردم بشناســانند تــا دچار ناامیدی 
و ســردرگمی نشــوند و ریشــه های دردها و 
راه های عالج حقیقی را دریابند. شــک ندارم 
 که به  ســالمت، از ایــن گردنه دشــوار عبور 

خواهیم کرد:
گر هزاران دام باشد در قدم

چون تو با مایی، نباشد هیچ غم
)مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت ۴003(

یز، معترضان دل خون!  معارضان خون ر

مهدی جمشیدی
عضو هیئت  علمی  پژوهشگاه

  فرهنگ  و اندیشه  اسالمی

وتمندان انتقال فشار از فقرا به ثر

با افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشــته، به دلیل آمادگی نداشــتن جامعه در 
برابر این تصمیم و نگرانی های ایجاد شــده از تأثیر این تصمیم بر زندگی بخشی 
از جامعه، شــاهد وقوع اعتراضاتی در بخشــی از جامعه بودیم. فارغ از بررسی 
دالیــل تأثیرگذار بر این ناآرامی ها، این توقع وجود داشــت که دولت با توجه به 
تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 13۸۹ که به اصالح نسبی قیمت بنزین، 
گازوئیل، نفت ســفید، نفت کوره، نان و برق خانگی منجر شد و طبیعتًا طرحی 
به مراتب بزرگ تر از طرح افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشــته بود، بتواند با 
عملکرد بسیار بهتری این موضوع را مدیریت کند. با این حال مشخص است که 
این طرح انجام شده و در وضعیت فعلی باید کاری کرد که ضمن کاهش پیامدهای 
اجرای آن، فشار بیشتری به قشر آسیب پذیر و دهک های پایینی جامعه وارد نشود.

تردیدی نیســت که تورم حاصل از افزایش ۵0 تا ۲00 درصدی قیمت بنزین 
بــر روی نرخ عمومی تورم تأثیرگذار خواهد بــود. در این میان، اگرچه دولتی ها 
مدعی ایجاد تورم ۴ درصدی از ِقبل اجرای این طرح هســتند؛ اما پیش بینی های 
ناشــی از تجربه های قبلی و مشــاهدات میدانی در روزهای گذشته از یک تورم 

حدود 10 درصدی ناشــی از اجــرای این طرح حکایــت دارد. حتی به فرض 
پذیرش تــورم ۴ درصدی مورد ادعای دولت، این موضوع به این معناســت که 
بودجه های جاری و عمومی کشــور در ســال آینده با افزایش ۴ درصدی مواجه 
خواهد شــد که همیــن هزینه افزایش تــورم ۴ درصــدی در بودجه های دولت 
چندین برابر درآمدهای ایجاد شــده از افزایش قیمــت بنزین برای دولت هزینه 
خواهد داشت. در این میان با گذشت بیش از دو هفته از اجرای این طرح اگرچه 
فضای ناامنی و آشــوب های خیابانی برچیده شده است؛ اما طبیعتًا برخی از این 
 نارضایتی ها از ســوی بدنه مردم بحق بوده است که باید در راستای جبران آن گام

 برداشت.
سؤال اساسی این است که حاال پس از پایان این غائله ها، برای بازگشت آرامش 

میان مردم چه باید کرد؟
در روزهای گذشــته »محمدباقر نوبخت« رئیس ســازمان برنامه و بودجه از 
افزایش 1۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال آینده خبر داد. 
این در حالی است که عالوه بر تورم 30 درصدی در سال جاری، بخشی از تورم 
ناشــی از افزایش قیمت بنزین بنا به برخی از سیاست های دستوری دولت تخلیه 
نشــده و به سال آینده منتقل خواهد شد، طبیعتًا افزایش 1۵ درصدی حقوق ها نه 
تنها نمی تواند موجب حفظ قدرت خرید شهروندان شود؛ بلکه فشار مضاعفی را 

بر افراد حقوق بگیر وارد می کند.
از سوی دیگر، شاید به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی کشور ناشی از کاهش 

فروش نفت و برخــی از محدودیت ها در نقل و انتقال پولی، افزایش بیش از این 
مقدار حقوق ها نیز میسر نباشد. در این شرایط دو راهکار کلی در راستای افزایش 
درآمدهای دولت و تغییر فشار از فقرا به ثروتمندان و عبور کشور از این برهه وجود 

دارد:
الف ـ در ســال 13۹۸ بودجه شــرکت های دولتی رقمی بیش از 1۲00 هزار 
میلیــارد تومان بوده که تقریبًا حدود ۷0 درصد کل بودجه را شــامل می شــود. 
بودجه ای که نه تنها نحوه تخصیص آن در مجلس بررســی نمی شود؛ بلکه هیچ 
گزارش شــفافی درباره عملکرد این شــرکت ها وجود ندارد. پدیده هایی چون 
حقوق های نجومی، چند شــغله بــودن، حضور ژن های خــوب و... نیز عمومًا 
معلول وجود این پدیده ـ یعنی شــفافیت نداشــتن بودجه شــرکت های دولتی ـ 
هســتند. این در حالی است که با شــفافیت بودجه شرکت های دولتی به راحتی 
می تــوان با یــک صرفه جویی ۵ درصــدی درآمدی، بیش از 60 هــزار میلیارد 
تومان ـ حدود دوبرابر درآمد حاصــل از افزایش قیمت بنزین ـ ایجاد کرد. از این 
طریق افــزون بر افزایش قدرت خریــد حقوق بگیران از طریــق افزایش حقوق 
 با گســترش حمایت های تأمیــن اجتماعی می توان از دیگر اقشــار نیز حمایت

 کرد.
ب ـ موضوع دوم این است که بخشی از حقوق کارکنان و حقوق بگیران برای 
پرداخت مالیات و بخشــی به عنوان پرداخت حق بیمه فرد از حقوق افراد کسر 
می شود. این رقم متناسب با حقوق افراد متغیر است. یکی از راه های حمایتی از 

افراد حقوق بگیر که افزایش 1۵ درصدی حقوق در سال آینده وضعیت آنها را بهتر 
نخواهد کرد، معافیت مالیاتی و حتی معافیت پرداخت حق بیمه از سوی خود فرد 
است. طبیعی اســت که این موضوع بار مالی زیادی برای دولت داشته و دولت 
برای انجام این کار نیازمند منابع جدید درآمدی است. بر اساس آمارها، در حال 
حاضر بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی، مالیــات بر درآمد افراد بوده و 
سهم مالیات هایی، مانند مالیات بر ثروت در درآمدهای مالیاتی کشور بسیار اندک 

است.
از ســوی دیگر، پایه های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر عایدی ســرمایه و 
مالیات بر مجموع درآمــد در وضعیت فعلی می تواند تأمین کننده منابع درآمدی 

اجرای این طرح باشد.
نکته قابل توجه در این صورت این است که تقویت درآمد حقوق بگیران در این 
حالت هیچ نقدینگی جدیدی وارد چرخه پولی کشــور نکرده و در واقع از میزان 
پرداختی حقوق بگیران تحت عنوان پرداختی حق بیمه یا مالیات بر درآمد پرداختی 

آنها کاسته و این ارقام به خود افراد پرداخت می شود.
در وضعیت فعلی کارمندان و کارگــران ماهیانه و مرتب مالیات های خود را 
قبل از دریافت حقوق خود پرداخت کرده؛ اما ســلبریتی ها، سفته بازان، صاحبان 
خودروهای لوکس، پزشــکان، مالکان و... از پرداخت مالیات معاف هســتند! 
در خاتمــه باید گفت، تنهــا راه تغییر در وضعیت فعلی ایجاد شــیفت در روند 

مالیات ستانی از فقرا به ثروتمندان است.

میثم مهرپور
روزنامه نگار

 حجت االسالم موسوی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

مردم را َمحرم بدانیم
سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران

اعتماد را  افزایش دهیم
»حجت االسالم سیدناصر موســوی الرگانی« نماینده دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای 
اســالمی و عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان است. در این نوشتار با او نه درباره ابعاد اقتصادی 
گرانــی بنزین، بلکه در مورد آثار اجتماعی و روانی آن در میان جامعه گفت وگو کردیم و به عنوان 

عضوی از قوه مقننه، راهکارش را برای ایجاد آرامش در کشور جویا شدیم.

زهرا ظهروند
خبرنگار

»سیدحســن موســوی چلک« رئیــس انجمن مــددکاری اجتماعی ایران اســت. بــا او درباره 
پیامدهــای اجتماعــی افزایــش قیمت بنزیــن و آســیب هایی که در ایــن عرصه متوجــه مردم 
 شــد گفت وگــو کردیــم. وی بــرای جبــران ایــن اتفاقــات بربازیابــی اعتماد عمومــی مردم 

تأکید کرد.

زینب حسینی
خبرنگار
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پیوند »دکتر مصطفی چمران« و »امام موســی 
صــدر« عجیب و غریب اســت و کمتر می توان 
برای آن نمونه ای در تاریخ معاصر پیدا کرد. زمانی 
که دکتر چمران زندگانی، همسر، فرزند و اعتبار 
علمی و موقعیت های اقتصادی و... را رها کرد و 
برای مبارزه پا به سرزمین لبنان گذاشت، یکی از 
بزرگ ترین رویدادهای زندگی وی یعنی آشنایی 
با امام موســی صدر رقم  خورد. »ســیدصادق 
طباطبایی« که واسطه آشنایی چمران و امام موسی 

صدر بود در این باره می گوید:
»  چمران به همراه همسر و بچه هایش    سفری 
بــه آلمان کرد و به منزل ما آمــد )من در آن زمان 
در دانشــگاه »آخن« بودم و هنوز  فارغ التحصیل 
نشده بودم( و پس از آن به لبنان رفت؛ البته کمی   
   طول کشــید تا آقای صدر  و دکتر چمران شیفته 
هم شــدند. چمران به صورت موقــت آمده بود 
تا اوضاع را بررســی    کند و پــس از آن به آمریکا 
برگردد و به کار خانواده اش ســر و ســامان دهد 
تا برای همیشــه    در لبنان بماند. او در آمریکا در 
دانشــگاه »برکلی« موقعیت بســیار برجسته ای 
داشت و یکی      از افتخارات علوم جدید در رشته 
الکترونیــک و تحقیقات فضایــی و از مغزهای 
متفکر   ناسا به حساب می آمد. با این همه آمدن او 
به لبنان همان و ماندن ایشان در این کشور   همان! 
 یعنی حتی برای رسیدگی به کارهایش به آمریکا 

بازنگشت!«
در طول حضــور چمران تا زمانــی که دیگر 
خبری از امام موسی صدر نشد! وی همواره یکی 
از حامیان و همــراه آن صدر بــود و در زمانه ای 
که چپ و راســت در لبنان، امام موسی صدر را 
مورد سنگین ترین هجمه ها قرار داده بودند، دکتر 
چمران با زبان، کالم و شخصیت توانمند خود به 
حمایت از صدر پرداخت؛ برای نمونه پوستری را 
برای منعکس کردن جو دوران جنگ داخلی که 
سال های متمادی بر لبنان حاکم بود، طراحی کرد. 
پوستر، نمادها و نشانه های گروه ها و جریان های 
مختلف لبنانی را نشان می داد و به حرف هایی که 
درباره امام موسی صدر می زدند، اشاره می کرد. 
گروه های مختلف هرکدام اتهامی را به آقای صدر 
که کاماًل برخالف اتهامی بود که گروه مقابل زده و 

هر کدام وی را به طرفداری از طرف مقابل متهم 
کرده بود.

از ســمت چپ باالی پوســتر، شخصی که 
چفیه دور ســر دارد که یا فلســطینی اســت یا 
طرفدار فلســطینی ها، فریاد می زنــد امام صدر 
کتائبی یا طرفدار فاالنژیست هاســت و از گروه 
مقابل، نماد روبه رو در ســمت راست که لوگوی 
حزب فاالنژیست است، فریاد می زند او طرفدار 

فلسطینی هاست.
دومین نماد در ســمت چپ، نمــاد احزاب 
چپ گراســت کــه می گوینــد چرا امــام صدر 
نمی جنگد و مبارزه نمی کند؟ چرا در جنگ کنار 
ما نمی ایســتد؟ در طرف راســت نماد احزاب 
راست گرا قرار دارد که می گویند او چرا می جنگد 

و چرا مبارزه می کند و در جنگ دخالت دارد؟
در نماد ســوم در ســمت چپ که چکش و 
داس را به تصویر می کشد، فریاد می زنند موسی 
صدر طرفدار شاه است و در طرف مقابلش نماد 
طرفداران شاه می گویند موسی صدر کمونیست 

است.
در نماد چهــارم، تندروها می گویند او چرا در 
امور مردم و سیاســت دخالــت نمی کند؟ از آن 
طــرف مغرض ها می گویند او چرا در سیاســت 

دخالت می کند؟
در نماد پنجم فتنه گران فریاد می زنند او چرا از 
مقاومت فلسطین حمایت نمی کند؟ اما در طرف 
مقابل کینه توزان می گویند او چرا در کنار مقاومت 

فلسطین می ایستد و از آنها حمایت می کند؟
در نماد ششــم، گروهی می گوینــد او چرا از 
ســوریه حمایت می کند و طرفدار آنهاســت و 
در طــرف مقابل گروهی می گویند چرا موســی 
صدر عضو جبهه قومی که طرفدار سوریه است 

نمی شود؟
همه این حرف ها در نماد هفتم و آخر خالصه 
می شــود که چپ می گوید موسی صدر راستی 

است و راست می گوید او چپی است.
در واقع این پوســتر نشان می دهد امام موسی 
صدر موضعی مستقل و غیر وابسته داشت که هیچ 
کدام از گروه های درگیر جنگ نمی پسندیدند. از 
آنجا که گروه ها و جریان ها مایل بودند شیعیان را 
جذب اردوگاه خود کنند، هر گروه انتظار داشت 
امام در کنار آنها و علیه مخالفان آنها بجنگد؛ اما 
وقتی می دیدند امام با آنها نیست، این شعارهای 

امامموسیصدر،متهمردیفاول!
مروری بر دفاع دکتر مصطفی چمران از مواضع و عملکرد امام موسی صدر در لبنان

ســازمان مجاهدین خلق از جمله گروه های 
پرماجرای تاریخ معاصر ایران است که فرایند 
شــکل گیری و تداوم آن با فراز و نشیب های 
بســیاری همراه بــوده اســت. از جمله این 
موارد می توان به دســتگیری ۱۳ نفر از سران 
سازمان در شــهریور سال ۱۳5۰ و در آستانه 
برگزاری جشن های ۲5۰۰ ساله شاهنشاهی 
اشــاره کرد که در نهایت به حکم دادگاه، ۱۲ 
نفر از آنان اعدام شــدند. »مسعود رجوی« 
تنها عضو این مجموعه بود که هر چند حکم 
اعدامش صادر شــده بود، در نهایت با یک 

درجه تخفیف به حبس ابد محکوم 
شد. آنچه در آن زمان 

در افکار عمومی 
شــد،  منعکس 
از همکاری وی 
بازجویی  تیم  با 
متالشــی  در 
کردن تشکیالت 
داشت  حکایت 
و سند همکاری 
رجوی نیز بعدها 

منتشر شد.
با وجود این، 
منافقین  سازمان 
ادعــا  همــواره 
چــون  می  کــرد 

برادِر مسعود رجوی)کاظم( با شخصیت های 
سیاسی اروپایی آشنا بوده، وساطت آنها سبب 

این تخفیف شده است.
»عزت الّله ســحابی« از فعاالن نهضت 
آزادی قرائــت متفاوتی از ایــن ماجرا ارائه 
کرده است. وی در جلد اول کتاب »نیم قرن 
خاطره و تجربه« که در ۱۳۸۶، انتشــارات 
»فرهنــگ صبــا« در 44۶ صفحه منتشــر 
کرده است، افزون بر طرح دو فرضیه درباره 
اعدام نشــدن رجوی، فرضیه جدیدی مبنی 
بر نقش شــوروی در پیغام به شاه برای عفو 
 مســعود رجوی مطرح کرده است. سحابی

 می نویسد: 
»البته من پس از آزادی از زندان در ســال 
5۷ از دوستان قدیمی  شنیدم که آقای 
میرفندرســکی کــه در آن زمان 
سفیر ایران در شوروی بوده، در 
خاطرات خود آورده  اســت که 
پس از ختم محاکمه مســعود 
رجوی، از طرف رئیس دولت 
شوروی )لئونید برژنف( مرا 
احضار کردنــد و صریحًا به 
وسیله من به شاه پیام فوری 
فرستاد که مســعود رجوی 
نبایــد اعدام شــود و من به 
تهران آمــدم و این پیام را به 
و  رســانیدم  اعلی حضرت 
به دنبال همیــن پیام بود که 
عفو  مسعود رجوی مشمول 

شاه قرار گرفت.«

فرار مسعود رجوی از اعدام در دادگاه پهلوی

عفوملوکانه

   دهلیز    

 جمهوری کامرون، یکی از کشــورهای مرکز 
آفریقاست که در سال ۱۹۶۱ با اتحاد دو مستعمره 
فرانسه و انگلیس تشکیل شد. در سال ۱۸۸4، 
پس از نشست برلین، آلمان آن را مستعمره خود 
کرد و این وضعیت تــا پایان جنگ جهانی اول 
ادامه یافت. در آن زمان اتحادیه ملل، سرپرستی 
۸۰ درصد از خاک کامرون را به فرانســه و ۲۰ 
درصد هم مرز با نیجریه را به بریتانیا واگذار کرد. 
در سال ۱۹۲۱، خودمختاری به دست آورد؛ ولی 

همچنان تحت فرمان انگلستان و فرانسه بود.
در این سرزمین منطقه ای با نام »کامرون نو« 
وجود دارد که نام سرزمین هایی مرزی در مرکز 
آفریقاست که در آغاز تحت سیطره فرانسه بود؛ 
ولی در سال ۱۹۱۱ میالدی، به امپراتوری آلمان 
واگذار شد. در پی رقابت آلمان و فرانسه بر سر 
تصاحــب مراکش، مراکش بــه موجب پیمان 
»فاس« در ســال ۱۹۱۱ و در برابر پذیرش حق 
چیرگی فرانسوی ها بر مراکش، بخش هایی از 
کنگوی فرانســه را به آلمان ها داد. این منطقه، 
میان دو رود »شــاری« و »لوگون« جای داشت 
و از نظر بازرگانی برای آلمان ها دارای اهمیت 
بود. در خالل جنگ جهانی اول و با فروپاشــی 
نیروهای آلمان در غرب آفریقا، در ســال ۱۹۱۶ 
میالدی، فرانسوی ها بر این منطقه تاختند و آنجا 

را دوباره تصرف کردند.
یکی از شیوه های استعمارگران در مواجهه 
با مردم مســتعمرات، وادار کــردن آنان به کار 

اجباری بــود. این برنامه پــس از آنکه تجارت 
برده در قرن نوزدهم با مشکالت و ممانعت های 
قانونی همراه شد، در دستور کار استعمارگران 
قرار گفت. کامرون نیز از جمله مســتعمراتی 
بود که آلمانی های متجاوز، برای بهره برداری از 

نیروی کار ارزان آن، نقشه کشیده بودند.
در همین زمینــه »ماریان کورنون« در کتاب 
»تاریخ معاصــر آفریقا« می نویســد: »نیروی 
بدنی الزم برای کشت محصوالت کشاورزی، 
بهره برداری از تولیدات کانی و نیز در مورد انجام 
کارهای ساختمانی عمومًا به طریق تحمیل کار 
اجباری تأمین می گردید. آفریقایی ها که چیزی 
در مغازه ها گیرشان نمی آمد، تمایل بسیار کمی 
برای اشتغال دستمزدی در نقاط دورتر از محل 
سکونت خود نشان می دادند. مناطقی که بیش 
از جاهای دیگر در معرض تحمیل کار اجباری 
قرار می گرفتند، در درجه اول سرزمین بامی لکه 
و در درجه دوم ســرزمین مونگو و باسا بودند. 
تراکم جمعیت در ســرزمین اول به نحو بارزی 
به چشم می خورد که خود عامل اساسی جذب 
کارگران اجباری به شــمار می آمد. در سرزمین 
دوم استقرار اکثریت مطلق کشت محصوالت 
کشاورزی و جنگلی اروپاییان موجبات اصلی به 

کار گماشتن کارگران بیکار را فراهم می آورد.«

مروری بر حضور اشغالگران آلمانی در کامرون

سرزمینکاراجباری

   حافظه    

تقویم انقالب
 معلم اخالق در عمل

در ســیر تحوالت انقالب، سال ۱۳۶۰ 
بســیار غم انگیــز و محزون بــود و هر 
چنــد روز یک بــار خبر تــرور یکی از 
شــخصیت ها منتشر می شــد تا اینکه 
در ۲۰ آذر ۱۳۶۰ »حاج عبدالحســین 
دســتغیب« هــدف انفجــار انتحاری 
گروهک تروریستی منافقین قرار گرفت و 
جسم نحیف آن بزرگوار را صد پاره کرد. 
آن طور که نقل شــده و گفته شده است: 
»آقا به طــرف نماز جمعه حرکت کرد. 
ناگهان در مســیر خانمی از در خانه ای 
به طرف آقــا آمد. چون معمواًل افراد در 
راه به آقا نامه می دادند و آقا سخت پروا 
داشت که پاســداران مانع شــوند، آن 
خانم خیلی ســریع خود را به آقا رساند 
و در ســاعت ۱۱/۲5 دقیقه ناگهان و در 
یک لحظه زمیــن و زمان و کوچه و پس 
کوچه های اطراف خانه آقا سراسر آتش 
شــد و انفجاری مهیب رخ داد. پس از 
لحظه ای آقا غرق در خون شــد و آیت 
نیک کردار حق، دســتغیب صد پاره به 
سوی دوست عروج کرد. چون کفن آقا را 
آوردند، کیسه ای کوچک به همراه آن بود 
که معلوم نشد چیست؟ یک هفته بعد از 
خاکسپاری چندین نفر خواب دیدند که 
آقا می گوید، گوشــت های من البه الی 
دیوارهــا و اطراف اســت به من ملحق 
کنید، هنگامی کــه آنها را جمع کردند، 
دریافتند آن کیسه برای این مقدار از بدن 
آقا بوده است. این خود شاهدی دیگر بر 

آن بار معرفت قبل از عروج او بود.« 

این شــخصیت فرهنگــی، علمی، 
دینی، اخالقی و معنوی در روند مبارزه 
علیه ظلم و اســتبداد در اســتان فارس 
نقش بســیار تعیین کننده ای داشت و از 
ســال ۱۳4۱ همزمان با طلوع مبارزات 
نهضت امام خمینی)ره( همراه ایشــان 
بــود. در روز ۱5 خرداد ۱۳4۲ در منزل 
او واقعه عجیبــی رخ داد؛ به گونه ای که 
پســر خواهرش شهید شد و چند نفر از 
نزدیکان، مانند همســر و خواهران شان 
ســخت مجــروح شــدند، همچنین 
نیروهای امنیتی رژیم شاه شهید دستغیب 
را دســتگیر کرده و به زندان عشرت آباد 
منتقل کردند. وی پس از آزادی همچنان 
بر ســر موضع خــود بــود و از مواضع 
در  امام)ره( ســخت حمایت می کرد. 
ماجرای دســتگیری امــام)ره( و تبعید 
ایشان به ترکیه، او از اولین کسانی بود که 
نامــه داد و اعتراض خود را بیان کرد؛ تا 
جایی که بار دیگر دستگیر و راهی زندان 

قزل قلعه شد.
امام خمینی)ره( در وصف این عالم 
ربانی می فرماید: »معلم اخالق و مهذب 
نفــوس و متعهد به اســالم و جمهوری 

اسالمی بود.«
دســتغیب هــم تدریــس می کرد و 
هم کتــب فراوانی را از خــود به یادگار 
گذاشــت که هر یک در آداب و ادب و 
اخالق انســانی تأثیرگذار بود؛ از جمله  
آنها می توان به »گناهان کبیره« و »قلب 
سلیم« اشاره کرد که در تربیت روحی و 
اخالقی انسان ها و جامعه امروزی بسیار 
کارآمد است؛ الحق که او معلم اخالق 

در عمل بود.

مهدی دنگچی
پژوهشگر

محمد گنجی
پژوهشگر 

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مغرضانــه را برای دور کردن مــردم از او مطرح 
می کردند.

این پوســتر موضع امــام را در جنگ داخلی 
لبنان نیز نشان می دهد. او به هیچ عنوان از جنگ 
حمایت نکرد و همواره تالش کرد آتش جنگ را 
خاموش کنــد. همچنین تالش می کرد مقاومت 
فلســطین در جنگ لبنان وارد نشــود و از آن دور 
بماند تا حفظ شود. وی همواره به رهبران مقاومت 
فلســطین تأکید می  کرد که باید تنها هدف شــان 
آزادسازی فلسطین باشد و هر ورود در جنگ لبنان 

آنان را از هدف خود دور می کند.
در جنــگ داخلی لبنان آقای صــدر طرفدار 
کتائب نبود و به شــدت با آنها به دلیل جنگ شان 
با فلســطینی ها مخالفت می کرد؛ اما در مقابل، 

مخالف منزوی کردن کتائبی ها یا فاالنژیست ها 
بود. وی عقیده داشــت قطع رابطه با کتائبی ها و 
منزوی کردن آنها ســبب تندتر شدن شان خواهد 
شــد؛ بنابراین باید همیشــه گفت وگو را با آنها 
قطع کرد تا تالش ها بــرای پایان دادن به جنگ و 

برقراری صلح ناکام نماند.
امام موسی صدر در یکی از مصاحبه ها گفته 
بود، من بیــش از ۶۰ بار آتش بس بین طرف های 
لبنانی برقرار کردم؛ اما هربار این آتش بس شکسته 
شد. یکی از تالش های درخشان آقای صدر برای 
توقف جنگ، همان اعتصاب غذای معروف بود. 
او چند روزی اعتصــاب غذا کرده و مطالباتی را 

مطرح کرد.
منبع: مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر
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۱۱
خرد

سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی ـ ۲1

 والیت فقیه
 در لوایح و مکاتبات

براســاس تفکیک دوگانه ای که در امور دنیوی 
طبق مطالب شــماره گذشــته انجام شد، این 
پرسش مطرح است که از منظر آخوند خراسانی، 
حکومت بر مردم در کدام یک از این دو دوســته 
جای می گیرد؟ به عبــارت دیگر،  آیا حکومت 
از امور حسبیه اســت یا خارج از آن؟ با بررسی 
دیدگاه آخوند خراســانی درباره والیت فقیه در 
حاشیه کتاب مکاســب  می توان به قرار گرفتن 
امر حکومت در دســته اول حکم راند. اگر فقیه 
جامع الشرایط در امور حسبیه از باب قدر متیقن 
والیت داشته باشد،  حکمرانی حق وی به شمار 
می آید و ناگزیر در صورت عدم بسط ید، اذن او 
به حکم ضروری می نماید۱؛ اما این نتیجه گیری 
در صورتی موجه خواهد بــود که تعریف امور 
حســبیه بر حکمت و حکمرانــی انطباق یابد. 
به نظر می رســد آخوند خراســانی در حاشیه 
مکاســب،  به تبع بحث شیخ انصاری حکمت 
و حکمرانی به مفهوم حق والیت امور حســبیه 
را می پذیــرد؛ بنابراین حکومــت غیر فقیه تنها 
در صورتی موجه اســت که فقیه جامع الشرایط 
به دلیل عدم بســط ید، امکان تشکیل حکومت 
نداشته باشد و در نتیجه به غیر فقیه اذن دهد؛ اما 
آنچه بر پیچیدگی دیدگاه آخوند خراسانی درباره 
والیت فقیه می افزاید، وجود نامه  ای اســت که 
آخوند خراسانی به همراه آیت الله میرزا خلیلی 
و آیت الله عبدالله مازندرانی،  در دوران استبداد 
صغیر،  خطاب به مشیرالســطنه نوشتند و  از او 
خواســتند که آن را به محمدعلی شاه برساند. 
در ایــن تلگراف آمده اســت: »در تحقق آنچه 
ضروری مذهب است که حکمت مسلمین در 
عهد غیبــت حضــرت صاحب الزمان)عج( با 
جمهور مسلمین اســت حتی االمکان فروگذار 

نخواهیم کرد.«۲
در این فقره،  حکومت مســلمانان در دوران 
غیبت از آن جمهور مســلمانانی دانســته و به 
ضروریات مذهب، استناد شــده است. بر این 
اســاس،  از ضروریات مذهب تشیع،  حکومت 
مردم در دوران غیبت اســت. اگر این برداشت 
درســت باشــد،  حکومت از دایره والیت فقیه 
خارج می شود و باید به این داوری رسید که رأی 
نهایی آخوند خراسانی،  نفی مطلق والیت فقیه 
و نفی تقدم فقیه در امور حســبیه و به رسمیت 
شــناختن حق جمهور مردم،  عقالی مسلمانان 
و ثقات مؤمنان در امور حسبیه است.۳ در حالی 
که چنین برداشــتی صواب به نظر نمی رســد. 
بی تردیــد،  بدون توجه به دیــدگاه فقهی آخوند 
خراسانی درباره والیت فقیه، هیچ گونه برداشتی 
از این فقره ممکن نیست. در مقابل، فهم این فقره 
از نامه های آخوند خراســانی که اتفاقًا به وفور 
محل استناد کســانی مثل کدیور است که برای 
رسیدن به چنین قرائتی از آخوند است، تنها در 
زمینه تحوالت مشروطه و با توجه به دیدگاه وی 
درباره والیت فقیه در تعلیقه مکاسب و تقریرات 
قضا امکان پذیر اســت؛چرا که این مکتوب در 
قالب لوایح آخوند قرار گرفته و الزم اســت در 
کنار کتاب ها و آثار فقهی و اســتداللی وی قرار 
داده شود و تفسیر شود؛ بنابراین، قرار دادن این 
سخن در زمینه تحوالت مشروطه نمی تواند از 
رویکرد اجتهادی آخوند خراسانی جدا انگاشته 
شــود؛ بنابراین، وی همچنان به والیت فقیه در 
امور حسبیه از باب قدر متیقن اعتقاد دارد؛ اما در 
فرض قدرت نداشتن فقیه و عدم بساطت یدوی، 
حکومت مشروطه توســط جمهور مسلمین را 
نیز صغرای کبرای کلی وجوب رفع ظلم، حفظ 
بیضه اسالم و... می داند و از این  رو به مشروعیت 

آن رأی می دهد. 
پی نوشت:

۱ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، ص ۹۸.
۲ـ ناظم االسالم کرمانی، تایخ بیداری ایرانیان، ج ۲، ص ۲۳۱.

۳ـ محسن کدیور،  سیاست نامه خراسانی،  ص ۲۱ مقدمه.

چرا نظام اســالمی همواره با تهدید مواجه است؟ 
این پرســش مهم مجدد با وقوع وقایع اعتراضی و 
حوادث آشــوب طلبانه بنزینی اخیر مجال طرح در 
جامعــه، به ویژه در بین جوانانــی را پیدا کرد که از 
حیث تحلیل تاریخی و انباشــت دانش سیاسی به 
تجارب و معلومات بیشتر و شناخت عمیق تری نیاز 
دارند. رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امسال 
با هزاران نفر از بسیجیان، در بخشی از بیانات شان 
در راستای پاسخ به این پرسش خاطرنشان کردند: 
نظام اسالمی برگرفته از مبانی و ارزش های اسالمی 
است و اسالم نیز پرچمدار صریح عدالت و آزادی 
اســت. از طرف دیگر، نظام سلطه اساسًا مخالف 
آزادی و عدالت است؛ بنابراین نظام اسالمی به  طور 
طبیعی در معرض تهدیدهای ســلطه گران و جبهه 

استکبار قرار دارد.
ترجمان کالن تر این ســخنان بدیع و راهبردی 
اشعار به وجود تمایزات هویتی و تفاوت های بنیادین 
گفتمانی بین مکتب اســالم و مکتب لیبرالیســم 

سرمایه ساالر غربی است. 

BBماهیت شناسی تفاوت ها
تفاوت هــا و تمایــزات دو نظام اســالمی و لیبرال 
دموکراســی غربــی در وهله اول بــه جهان بینی و 
ایدئولــوژی آن دو برمی گــردد و تحت تأثیر همین 
رویکردهای متفاوت به اساس جهان هستی، مسئله 
وجود، موضوع انســان و... اســت که ارزش ها و 
هنجارهای متفاوت و به تبع آن، نهادها، ساختارها 
و رفتارها و عملکردهای مختلف تولید می شــود؛ 
بنابرایــن تا زمانی که این نکته بدیهی درک نشــود 
یا در عرصه روبنایی و اجرایی سیاســت ها به دنبال 
پاسخ های سطحی و ساده سازانه به چرایی تفاوت ها 
باشیم، بی تردید از درک و فهم رابطه و نسبت دقیق 
و ظریفی که میان اسالم و غرب وجود دارد، عاجز 
خواهیم بود و هر چه بیشــتر تالش کنیم، کمتر به 
سرچشمه اصلی اختالف ها، تعارض ها و تضادها 
می رسیم. اساسا مبنای اصلی دشمنی و خصومت 
پایان ناپذیر آمریکا به مثابه نمــاد کامل نظام مادی 
سرمایه ســاالری که خود را از هر قید و بند انسانی 
و اجتماعی آزاد می بیند و می یابد، با نظام جمهوری 
اسالمی که خود را به منزله سنبل اسالم سیاسی به 

حدود و ثغور اسالمی و الهی در جنبه های مختلف 
محدود می بیند، به همیــن تفاوت ها برمی گردد؛ 
زیرا دشمن در عمق و کنه دشمنی خود به قدرت و 
خلوص پیام و مؤلفه های بنیادین اعتقادی اسالم پی 
برده اســت و می داند این وضعیت عاریتی که برای 
انسان غربی به وجود آورده و با خواسته های زودگذر 
نفســانی و جذابیت هــای هوس محور ســاحت 
شــناختی وی را کدر کرده و پرده ضخیمی را روی 
مطالبات انســانی و ماورایی وی کشیده، فرجامش 
بیداری است و انسان غربی به تعبیر اقبال الهوری 
از این »خواب گران« ســودجویی و ماده پرســتی 
برخواهد خاست و از مکتب، اندیشمندان و رهبران 
هوس آلوده خود خواهد پرسید چرا میراث انسانی 
آنها را به ثمن  بخس لذت جویی آنی و ماتریالیسم 

دنیاگزین آخرت گریز فروخته اند؟ 

BB بیداربخشی انسان ها و رسالت اسالم
اینکه از بدو انقالب نظام ســلطه لحظه ای ســنگر 
عنادورزی با انقالب و نظام اسالمی را ترک نکرده، 
به دلیل این است که از پیام بیداربخشی اسالم و به 
تبع آن گفتمان انقالب اســالمی و مقاومت هراس 
دارد و بهتریــن حالت برای رهایــی از آن چالش، 
برگرداندن آن به سمت تهدیدکننده هویت غربی و 
مکتب سرمایه داری است؛ البته خطر برای فرهنگ و 
تمدن غربی زمانی بیشتر و عمیق تر احساس می شود 
که نسخه عملی از موفقیت تبدیل ایده و ایدئولوژی 
اسالمی به سازمان سیاسی و نهاد حاکمیتی نیز پیش 
چشم مردم جهان و حداقل ملل مسلمان جهان قرار 
دارد که با هزار ترفند سیطره طلبانه و پروپاگاندایی، 
دروغ غــرب بافته را مبنی بر اینکه اســالم الگوی 
نظام ســازی سیاســی و دولت ســازی اقتصادی و 

جامعه پردازی اجتماعی ندارد باور کرده بودند.  
غرب به شدت از موفقیت نظام اسالمی نگران 
است، از تمدن ســازی آن در ابعاد جهانی بیم دارد 
و از پیروزی های پی درپی آن در تحوالت سیاســی 
و تغییر معادالت منطقــه ای و رقم زدن ائتالف ها و 
برهم زدن توازن قدرت هــای مدعی دچار چالش 
هویتی و ابرقدرتی است و همه اینها را مزیت های 
کلیدی بالقوه در اسالم می داند که نباید به فعل در 
آید و مانند الگوی نظام اسالمی در ایران در دنیا به 
پیدایش زنجیره جمهوری های اسالمی منجر شود. 
مانع سازی ها در این مسیر با طراحی های مهندسی 
و مداخالت گاه خونین و خشــن، از ســوی نظام 

رمزگشایی از دالیل دشمنی های بنیادین و مستمر با انقالب اسالمی

غربکمآوردهاست

تأملی در فراز و فرود زندگی سیاسی و انقالبی 
»علی اکبر محتشــمی پور« از تغییر موضع 
و بازگشــت از دیدگاه های انقالبی حکایت 
دارد. وی در ســال ۱۳۲5 در خانــواده ای 
مذهبی در جنوب شهر تهران دیده به جهان 
گشود. در سال ۱۳4۰ وارد حوزه علمیه شد 
و حدود ده ســال از محضر بزرگانی، چون 
امام خمینی، آیت الله سیدحسن بجنوردی، 
آیت الله خویی و آیت الله میرزاباقر زنجانی 
بهره برد. وی یــک دوره درس خارج اصول 
را در محضــر حاج آقــا مصطفــی خمینی 
گذراند. در کارنامه وی می توان سمت هایی 
چون سفیر ایران در ســوریه، عضو شورای 
مرکزی مجمع روحانیون مبارز، وزیر کشور 
کابینــه دوم میرحســین موســوی )۱۳۶۸ ـ 
۱۳۶4( و نماینده دوره های ســوم و ششــم 
مجلس شــورای اســالمی را مشاهده کرد. 
در دوران سفارت وی گروه های اسالمی، به 

ویژه حزب الّله لبنان و هســته های 
مقاومت در لبنان و سوریه تأسیس 
شد. وی در این زمینه نقش فعالی 
را ایفا کرد؛ به همین سبب در بهمن 

۱۳۶۲ از جانب صهیونیست ها 
وی  برای  انفجاری  بسته ای 

ارسال شــد که با انفجار 
آن بمب از ناحیه چشم، 
گوش و هر دو دســت 

آسیب دیده و یک دســت او نیز از مچ قطع 
شد. محتشمی پور در دولت دوم میرحسین  
موســوی، به جای علی اکبر ناطق نوری وزیر 
کشور شد. بر اســاس اعترافات سیدمهدی 
هاشــمی معدوم، محتشــمی پور با اشــاره 
شیخ الشــریعه به این مقام رســید. مرحوم 
آیت الله مؤمــن در خاطرات خــود در باره 
اتفاقات به وجود آمده از سوی محتشمی پور 
بــود در ماجــرای انتخابات مجلس ســوم 
می گوید: »مســئله ای که در دوره عضویت 
ما در شورای نگهبان به وجود آمد و برای ما 
مشکل ایجاد کرد، مسئله انتخابات مجلس 
ســوم در تهران و برخی از شهرســتان ها در 
زمان وزارت کشور آقای محتشمی پور بود... 
متأســفانه مطالبی را بر خالف آنچه شــورا 
درباره عدم ســالمت انتخابات مطرح کرده 
بود، به صورت کتبی برای امام نوشــت و ما 
در آن مقطع بســیار دچار زحمت شدیم... 
وزارت کشــور در آن ایام در قضیه بازشماری 
اخالل کرد و فرد گمنامی را به عنوان فرماندار 
تهران منصوب کرد. فرماندار مزبور، نمایندگان 
ما را دستگیر و زندانی کرد و همین امر سبب 
شد انتخابات با سالمت صورت نگیرد. وی 
همچنین در انتخابات مجلس سوم علی رغم 
مستندات فراوان از تخلفات آشکار شده در 
وزارت کشــور، مدعی ســالمت 

انتخابات شد۱.«
پی نوشت:

۱ـ رضــا شــیخ محمدی، خاطرات 
آیت الّله محمد مؤمن، مرکز اســناد 

انقالب اسالمی، بهار ۱۳۸۷.

 فراز و فرود علی اکبر محتشمی پور ـ 1

اخاللدرانتخاباتسوم!

   ریزش ها    

 نگاه جمهوری اســالمی به اصل بازدارندگی 
متأثر از مبانی اســالمی اســت. قرآن کریم در 
حکم اصلی ترین منبع معارف انقالب اسالمی 
به مسلمانان می آموزد که یکی از راه های مهم 
برای مقابله با دشــمنان و نظام های استکباری 
رعایت اصل »بازدارندگی« اســت. در آیه ۶۰ 
ســوره انفال تأکید شده اســت: هر نیرویی در 
قدرت دارید، برای مقابله با آنها ]دشمنان[، آماده 
ســازید! و )همچنین( اسب های ورزیده)برای 
میدان نبرد(، تا به وســیله آن، دشــمن خدا و 
دشمن خویش را بترسانید! و )همچنین( گروه 
دیگری غیر از اینها را که شــما نمی شناسید و 
خدا آنها را می شناســد! و هر چه در راه خدا )و 
تقویت بنیه دفاعی اســالم( انفاق کنید، به طور 
کامل به شما بازگردانده می شود و به شما ستم 

نخواهد شد.
یافته های تفسیری و معارفی این آیه عبارتند 

از:
۱ـ این آیه عمومیت دارد و همه مســلمانان را 
در بر می گیرد۱ و همه باید خود را همواره آماده 
مقابله با دشــمن و دفاع از اســالم کنند، یعنی 
فقط یک تکلیف برای دولت اســالمی نیست 
که همه امکانات و تســلیحات الزم را فراهم 
آورد. تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی به دست امام 
خمینی)ره( با همین انگیــزه صورت گرفت۲ 

اصل ۱5۱ قانون اساســی نیز با استناد به همین 
مفهوم از آیه مبارکه اشــعار مــی دارد: »دولت 
موظف اســت برای همه افراد کشور برنامه و 
امکانات آمــوزش نظامی را بــر طبق موازین 
اسالمی فراهم نماید، به گونه ای که همه افراد 
همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام 
جمهوری اســالمی ایران را داشته باشند، ولی 
داشــتن اســلحه باید با اجازه مقامات رسمی 

باشد.«
۲ـ اطالق آیه شامل امکانات و نفرات رزمی و 
جنگی موجود و همچنین همه آنچه استعداد و 
توانمندی داشتن آن را دارد۳ می شود. بنابراین 
از این آیه این گونه اســتنباط می شود که باید از 
نظر دفاعی به سطحی از قدرت ملی برسیم که 
همواره از مجموع توانمندی ها و استعدادهای 
دشمن یک قدم جلوتر باشــیم و این به معنای 
منفعل نبودن اســت؛ به گونــه ای که در مقابل 
توانایی دشــمن فعال بوده و نه تنها تسلیحات 
متقابل تولید کنیم؛ بلکه به قدرتی برســیم که 
استعدادهای دشمن هم توانایی دستیابی به آن 
را نداشته باشند و دشمن مسابقه تسلیحاتی را 
هم ناممکن و بی فایده بداند.4 بند ۱۱ اصل سوم 
قانون اساسی نیز با همین نگاه از عبارت تقویت 

کامل بنیه دفاعی استفاده کرده است. 5
پی نوشت ها:

۱ـ عالمه طباطبایی، همان، ج۹، ص۱5۱.
۲ـ امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۱۲۲ـ۱۲۱.

۳ـ عالمه طباطبایی، همان.
4ـ رهبــر معظم انقالب، بیانات در دیــدار نخبگان جوان علمی، 

.۱۳۹۶/۷/۲۶
5ـ اداره کل امور فرهنگی مجلس شــورای اســالمی، همان، چ۱، 

ص۲۹۷.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی - ۷1

وابطبینالملل بازدارندگیدرر

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیئت علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

امیر قلی زاده
پژوهشگر علوم دینی

سلطه انجام می شود. وارونه نمایی فرهنگ انقالبی 
اسالم با طراحی کاریکاتوری از بیداری اسالمی با 
خلق گروهکی مجعول و بی اطالع از اسالم به نام 
داعــش و غیره دیده می شــود و اینک دومینویی از 
تحوالت براندازانه با خشونت سازماندهی شده را 
در جغرافیای مقاومت در منطقه از لبنان و عراق تا 

ایران و سوریه کلید زده اند. 
بنابرایــن برخالف اقدامــات تخریبی و عربده 
جویــی های خیابانی گماشــته های نظام ســلطه 
جهانی و جبهه بزرگ مقابــل انقالب، باید گفت 
آنها به شدت ضربه پذیر شده و اصطالحًا با وجود 
همه کر و فرها و طمطراق های دهان پرکن امروز در 
مقابل جبهه انقالب و مقاومت کم آورده و در گوشه 
رینگ انقالب اســالمی و مؤلفه هــای قدرت نرم 

فکری و گفتمانی آن گیر افتاده و اقدامات آنها بیشتر 
با رویکرد تدافعی از فرهنگ و تمدن غربی به منصه 
ظهور می رســد. البته این موضوع گاهی با زیرکی 
سلطه گران و به مدد رســانه های واقعی و مجازی 
به صورت تهاجــم جلوه داده می شــود که گاهی 
شوربختانه با اشتباه محاســباتی و تحلیلی برخی 
داخلی ها نیز مواجه می شــود. این در حالی است 
که بــه تعبیر برخی استراتژیســت های آمریکایی؛ 
انقالب اسالمی زلزله ای سیاسی بود که بنیادهای 
فکــری و تمدنی غرب را به لــرزه انداخته و غرب 
بایــد دهه ها زمان و هزینه صرف کند تا بتواند خود 
را از تبعات آن نجات دهد. دســت و پا زدن هایی 
مانند فتنه آفرینی های گذشــته و اخیر بخشی از آن 

هزینه هاست. 
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غصه تمام دلش را گرفته بود. خودش و خانواده اش 
در این آلونک ۶۰ متری جا نمی شدند، چه برسد 
به اینکه پــدر پیر و زمین گیرش هم به آنها اضافه 
شــود. چاره ای نداشت. برادر کوچکش توانایی 
جمع کــردن خودش را هم نداشــت و همواره 
سبب دردسر می شــد. خواهرش هم که ازدواج 

کرده بود.
حاال پدر پیرشــان پس از ســکته و یک ماه 
بســتری شدن، با تنی که دیگر توان تکان دادنش 
را از دســت داده بود، نیاز به مراقبت و رسیدگی 
داشــت. در این شرایط احمد مانده بود و کوهی 

از مشکالت...
خــرج دوا و دکتر و نگهداری و رســیدگی 
به کنار، جواب دو ماه کرایــه  عقب افتاده را چه 
می کردند. از همه بدتر دیدن پدر زحمت کشش 

در این حال بود.
کارهای ترخیص که انجام شد، به خانه تلفن 
زد. خداروشــکر نرگس زن خوبی بود و همیشه 
کمک حال احمد بود. اصاًل اگر نرگس نبود، چه 
کســی با احمد در این شهر غریب و مشکالت 
کم و زیاد می ساخت؟همان طور که پدرش را با 
سختی بسیار از پله ها باال می برد، با خودش دعا 

می کرد که کسی از همسایه ها با خبر نشود...
خانــه  را بوی انــدوه پر کرده بــود. دوقلوها 
باورشان نمی شــد که پدربزرگ شوخ طبع شان، 
همان مرد نحیف و الغری باشد که بدون تحرک 

روی تخت افتاده بود. 
چاره ای نبود. با خودش قرار گذاشت از فردا 

بیشتر کار کند. با موتور هم می شد مسافر جابه جا 
کرد و مشــکالت مالی را کاهش داد. باید همه  
کارهای خانه و پدرش را به نرگس می ســپرد و 

خودش تا می توانست کار می کرد.
کنار پدرش روی تخت دراز کشــید. قلبش 
به درد آمــد. بغضش را خــورد و آرام در گوش 
پیرمردی که سال ها زحمتش را کشیده بود و حاال 
بیهوش بود، گفت: »بابا اگه از کار و خســتگی 

بمیرمم نمی  ذارم آب تو دلت تکون بخوره!«
نرگس در اتاق را باز کرد و همراهش بچه ها 

داخل آمدند.
ـ احمــد! صابخونه اومــده دم در، نمی دونم 

چکار داره...
با اضطراب از جا پرید. قول چند روز دیگر را 
باید می داد؟ تا دم در اگر چه چند قدم بیشتر نبود؛ 
اما هزار فکر به سرش زد.آقای شاکر با دو سه نفر 
از همسایه ها لبخند به لب، پشت در منتظر بودند.

ـ احمد آقا ســالم بابا چطــوری؟ اومدیم یه 
سری به پدرت بزنیم، مرخص شد به سالمتی؟

احمد با اکراه به داخل خانه دعوت شان کرد. 
دلداری های شــان کمی اضطرابــش را گرفت. 
چایی را خورده، نخورده، بلند شدند. همسایه ها 
که رفتند، آقای شاکر دم در احمد را کنار کشید و 
آرام گفت: »پسرم نگران قضیه  کرایه خونه نباش! 
مــن همین که دیدم حاجی رو با چه تالشــی از 
پله ها باال بردی به خدا به پدرت که بی حرکت تو 
اتاقه، حسودیم شد. کم پسری مثل تو پیدا می شه. 
اآلن بچه های من کجــان، از عید تا حاال اگه تو 
دیدیشون منم دیدم. غصه  پول رو نخور هر وقت 
دست و بالت باز شــد کرایه رو می دی، منم که 
اآلن نیــاز ندارم. تو برکت آوردی توی خونه ات. 

همه چی روبه راه می شه...«

زندگی

 تب و تاب زیبا شدن!

مسائل  کارشناســان  که  سال هاســت 
اجتماعــی و دلســوزان فرهنگــی، از 
گرایش روزافزون جوانان به مصرف مواد 
آرایشی اعالم خطر کرده و از آن به عنوان 
معضل جدی اجتماعی و حتی اقتصادی 

یاد می کنند.
نگاهی به آمــار واردات انبوه لوازم 
 آرایشــی به کشــور نیز گویــای همین 
واقعیت تلخ و تکان دهنده اســت؛ اما 
این دلواپســی ها اکنون شکلی تازه تر به 
خود گرفته است. اگر سال های پیش از 
این، زنان و دختران جوان، پشت نقابی 
از رنــگ و لعاب های شــیمیایی پنهان 
می شــدند، این روزها، پیش از آرایش، 
صورت های شــان را به تیــغ جراحی 
می سپارند. اینها عضو کاماًل طبیعی را 
که حتی از نظر دیگران بی عیب است، 
به هزاران عیب و ایــراد متهم می کنند 
و دســت آخر با همین زشت انگاری، 
به تیغ جراحی و انواع عمل ها متوســل 
می شوند. قرار داشتن نام ایران در میان 
۱۰ کشــور اول جراحی زیبایی، گویای 

این روند تصاعدی است.
شاید گفته شود انســان ها و به ویژه 
زنان، ذاتًا زیبایی را دوست دارند و این 
حس بی انتها تا پایان عمر با آنها همراه 
اســت؛ میل به تنوع و ایجــاد تغییر نیز 
عامل دیگری است که آنها را به آرایش و 
جراحی های گوناگون می کشاند و از این 
رو نباید به آنها خرده گرفت! در پاســخ 

باید به چند نکته توجه کرد:
اول اینکه، خداوند براساس این حس 
زنانه، جذابیت و لطافت ویژه ای را به او 
هدیه داده و بر اســاس این بســیاری از 
چهره ها به ویژه در سنین جوانی، زیبایی 
خاص و دلنشینی دارند که با چهره های 
مصنوعــی و تغییریافته قابل مقایســه 

نیست.
 دوم اینکه، زیبایی دوســتی با عالقه 
به دوام زیبایی همراه است، در حالی که 
استفاده از لوازم آرایشی و جراحی های 
مختلف و کارهایی، نظیــر تزریق ژل، 
بوتاکس، لیفــت پوســت و... اگرچه 
ممکن اســت در کوتاه مدت، زیبایی را 
به همراه داشته باشد؛ اما در درازمدت 
آســیب ها و دردســرهای فراوانــی را 
درپی خواهد داشــت؛ از این رو انسان 
عاقل تالش می کنــد زیبایی های خود 
را بــرای تمــام عمر حفــظ، تقویت و 
ذخیره کند نه اینکه به زیبایی کوتاه مدت 

دل خوش باشد.
ســوم اینکه، توجه افراطی به ظاهر 
زیبا، انســان را از توجه به باطن جذاب 
دور می کند؛ در حالی که صفات نیک، 
زندگی آرام، خوشبختی و سعادتمندی، 
ارزش هایی هســتند که در پرتو زیبایی 
روح محقق می شوند و با زیبایی ظاهر 

قابل تضمین نیستند.
به هــر تقدیر، تب ایــن جراحی ها 
آتش عظیمــی بر جان زنــان و جوانان 
ایرانی افکنده و متأســفانه حتی برخی 
افراد متدیــن و مذهبی را نیــز گرفتار 
خود کرده اســت؛ دورشــدن از فلسفه 
زندگی، مدزدگی، چشم و هم چشمی، 
تمایل به خودنمایی، افــول ارزش ها و 
مهم تر از همه ضعف اعتماد به نفس، از 
جمله دالیل پشت پرده این گرایش های 
افراطی هستند که برای تغییر آنها باید به 
ســراغ خانواده ها برویم و سبک تربیتی 
را بازنگری کنیم. هرچند برای فروکش 
کردن این تب تند و پرخطر، نباید نقش 
رســانه ها، مراکز آموزشی و فرهنگی، 
دانشگاه ها و آموزش و پرورش را نادیده 

گرفت.

خانه

شــاید در کنار امــور روزمره زندگی مــان بارها به 
جمالتــی برمی خوریــم که گاه عجیــب و غریب 
هســتند: فرار فالن مســئول، ورود فالن محصول 
سمی به کشور، صادرات آب آشامیدنی فالن شهر به 
خارج از کشور و جایگزینی آب آلوده، ارسال چند ده 
تن طال و ارز از مرز ترانزیتی کشور به کشوری دیگر، 
مرگ فالن هنرپیشه و مجری تلویزیون، سوءاستفاده 
فرزند فالن مسئول از بیت المال و... اینها جمالتی 
هســتند که در صورت صحیح نبودن خبر، شایعه 
نامیده می شوند. شایعات اخبار نادرستی هستند که 
هر روز به گوش مان می رسند و از کنار بسیاری از آن ها 
بی تفاوت عبور می کنیم؛ اما برخی را به خاطر سپرده 

و به دیگران هم منتقل می کنیم.

BBشایعه در فرهنگ اسالمی ایرانی
خداوند در قرآن کریم می فرمایند:  »به چیزی که علم 
و اطمینان نداری، اعتماد مکن و آن را بر زبان میاور؛ 
زیرا گوش و چشــم و دل و اندیشــه آدمی مسئول 

خواهند برد.« )اسرا/ ۳۶(
این جمالت بخشی از صحبت های رهبر معظم 
انقالب در جمع دانشجویان است که درباره شایعه 
عنوان کرده اند: »اگــر چنانچه چیزی را بگوییم که 
به آن علم نداریم؛ مثاًل یک شایعه است ـ یک نفری 
یک حرفی را از قول یکی نقل می کند، ما هم همان 
را دوبــاره تکرار می کنیم ـ خب، این کمک کردن به 
شایعه است، این شــایعه پردازی است؛ قول به غیر 

علم است.« 
در فرهنگ گذشــتگان ما نیز شــایعه پراکنی و 
شایعه ســازی امری مذموم و ناپســند بوده است. 
ضرب المثل هایی چون »یــک کالغ و چهل کالغ 
کردن« و »مثل گل می چسبد« نمودی از این موضوع 
در میان گذشتگان است؛ اما شــاید در آن زمان که 
سالی یا چند ماهی یک بار شایعه ای ساخته شده و در 
شهر پخش می شد، هرگز فکرش را هم نمی کردند 
که ممکن است زمانی برسد که گاهی فاصله زمانی 

دو شایعه به کمتر از یک دقیقه برسد.
شــایعه در مواقع عــادی آن قدرها مــورد توجه 
نیست؛ اما در زمان بحران هر کسی شایعه می سازد 
و برای اینکه بگویند از پشــت پــرده اطالع دارند، 
شــایعه را پخش می کنند. در واقع این طور نیست 
که افراد خاصی مسبب ســاختن و پراکندن شایعه 
باشند، بلکه همه  افراد بزرگ و کوچک در این روند 
دخالت دارند. بارها برایمان اتفاق افتاده که خبری 
مهم و گاه عجیب را در شبکه های اجتماعی دیده ایم 
و آن را در تاکسی، محل کار، خانه و جمع دوستان 
نقل کرده ایم؛ اما تنها چند ساعت بعد متوجه شده ایم 
 که این خبر شــایعه ای بیش نبوده و تکذیب شــده

 است.

BBآمار شایعات
این روزها با پیشــرفت فناوری و ظهور شبکه های 
گوناگون اجتماعی، ســرعت انتشــار شایعات نیز 
افزایش یافته اســت. در بســیاری از مواقع دشمن 
از بستر مناســبی که در اختیار دارد استفاده کرده و 

شایعات را وارد جامعه می کند. 
یک تیم تحقیقاتی با هدایت »ســینان آرال« از 

مؤسسه فناوری ماساچوســتMIT  در این باره در 
مجله »ساینس« نوشت: »شایعات در همه زمینه ها 
به طور قابل مالحظه ای بیشــتر، سریع تر، عمیق تر 
و گســترده تر از حقایق پخش و منتشــر می شوند 
و شــایعات و اخبار جعلی در زمینه های سیاســی 
نســبت به اخبار دروغ در زمینه های علمی، بالیای 
طبیعی، اخبار شــهری یا اطالعات مالی تأثیرات 
چشمگیرتری دارند.« این تیم تحقیقاتی می افزاید: 
»رســیدن اخبار درســت به ۱5۰۰ نفر، پنج برابر 
بیشتر از رســیدن اخبار نادرست به این تعداد طول 

می کشد.«

BBشایعات سازمان یافته
این پروژه و تولید خبر از سوی افرادی به نیت تخریب 
و ایجاد تشــکیك شروع شــده و میان مردمی که از 
حقیقت موضوع دور هستند، منتشر می شود. تکرار 
این اخبار به ســبب بار روانی و عالقه مردم به اینکه 
جزو اولین نفرها در توزیع خبری بکر باشند، بدون 
ارائه برهان و دلیل ادامه می یابد تا تقریبًا اثر خود را بر 
جامعه بگذارد. این گونه اخبار به سبب سرعت نشر 
و هدف دار بودن چنــان در ذهن مردم کوچه و بازار 
نقش می بندد که حتی بســیاری از خواص نیز آن را 

باور می کنند.
فردی که شایعه را گسترش می دهد برای اثبات 
سخن خود از کلماتی استفاده می کند تا دست وپای 
شــنونده را برای رد یا اظهار نظــر ببندد. جمالتی 
مانند: کسی که چند سال با او بوده می  گوید، یا از یك 
فرد موثق شــنیده ام، یا خودت برو از فالنی بپرس و 

فیلم و صدایش موجود است و مانند آنها.
دروغ پایه هر شــایعه ای است. سازندگان شایعه 

معتقدند دروغ هر چه بزرگ تر باشد در شایعه مؤثرتر 
است. معروف ترین اســتفاده این تاکتیك در زمان 
»آدولف هیتلر« و از ســوی رئیس دستگاه تبلیغاتی 
نازی ها، »گوبلز« بوده اســت. او می گوید: »دروغ 
هرچه بزرگ تر باشــد، باور  آن برای مردم راحت تر 

است.« 
شــایعات از قدرت بســیار باالیی در جنگ ها 
برخوردارند. به همین دلیل بسیاری از سازمان های 
جاسوسی جهان از شایعات به عنوان حربه عملیات 
روانی استفاده می کنند؛ البته در پی انتشار هر شایعه 
مقداری از واقعیت در حال انتقال اســت، حتی اگر 

گوینده اذعان کند که تمام ماجرا شایعه بوده است.

BBدفع شایعه
در حالت جنگ کنونی، زمانی که دشمنان شایعه ای 
را برای ایجاد تنش و آشــوب در جامعه به سوی مان 
گسیل می کنند، می توان در مقابل آن ایستادگی کرد 
و اثرات آن را در جامعه کاهش داد. اول آنکه بر هر 
مسلمانی واجب است درباره موضوعی که اطمینان 
ندارد صحبت نکند و خود ناقل این شایعات نباشد. 
همچنین افراد موظفنــد همان قدر که در نقل اخبار 
این چنینی و شایعات فعال هستند در نقل اصل اخبار 
هم فعال باشــند تا جامعه تحت تأثیر شایعات قرار 

نگیرد.
دوم نقش رسانه های جمعی است که باید هرچه 
زودتــر اخبار این چنینی را بررســی کنند و صحت 
و ســقم آن را در اختیار مردم قرار دهند و سوم هم 
وظیفه نخبگان است که ابعاد عملیات روانی دشمن 
را برای مردم تبیین کرده و از انتشار چنین اخباری در 

جامعه جلوگیری کنند.

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

پرســش: پدر و مــادری تحصیــل کرده و 
شــاغلیم؛ اما پسری پانزده ســاله داریم که 
به هیچ وجه دوســت ندارد ادامه تحصیل 

بدهد. برای ترغیب او چه می توان کرد؟
پاسخ: پیش از هر چیز باید از خودتان بپرسید 
هدف شــما از تربیت فرزندتان چیســت و آیا 
می دانید فرزندتان چه هدفی را دنبال می کند؟ 
آیا می دانید چه دالیلی ســبب شده فرزندتان 

رغبتی به ادامه تحصیل نداشته باشد؟
اینکه بخواهید با زور و ایجاد تنش و مشاجره 
او را بــه درس خوانــدن وادار کنید، نتیجه ای 
کاماًل معکوس خواهید گرفت. در مورد آینده با 
فرزندتان صحبت کنید و از او بپرسید هدفش 
برای آینده چیست و برایش تبیین کنید نداشتن 
مدرک تحصیلی احتمال دارد او را از بسیاری 
فرصت های شــغلی محروم کند.ممکن است 
برخورد یا رفتار همکالسی ها یا معلم مدرسه، 
فرزند شــما را از درس و مدرســه بیزار کرده 

باشد که شما باید با صحبت کردن و برخورد 
دوستانه با او علت را جویا شوید.

اختــالل در یادگیری، بهره هوشــی پایین، 
تمرکز نداشــتن و مشکالت جســمی یکی از 
عمده دالیلی اســت که ســبب تنفر و رغبت 
نداشتن دانش آموزان به ادامه تحصیل می شود 
و هریــک از این موارد بایــد به صورت خاص 
و موشــکافانه بررسی شــود. اگر با وجود این 
مشــکالت فرزند شــما با اصرار و اجبار شما 
ادامه تحصیل دهد، در آینده با مشکالتی مانند 
افســردگی و نداشــتن اعتماد به نفس روبه رو 
خواهد شد که متأسفانه گاهی غیر قابل جبران 
اســت. آنچه بیش از همه اهمیت دارد توجه به 
این نکته است که بعضی نوجوان ها هرچقدر هم 
تالش کنند، نمی توانند زندگی تحصیلی موفقی 
داشته باشند. در واقع اگر انتخاب های آگاهانه و 
حساب شده و با توجه به استعدادهای فرزندان 
وجود داشته باشد، می تواند تضمین کننده آینده 
موفق تری باشــد تا اینکه با زور و صرف گرفتن 
تنها یک مــدرک تحصیلی گمــان کنیم آینده 
فرزندمان تضمین شده است؛ پس در این مورد 
بر پدر و مادر الزم اســت عالیق و توانایی های 
فرزند خود را بررسی کنند. در پایان بدانید افراد 
بســیار زیادی وجود دارند که بدون تحصیالت 
دانشگاهی، کشاورزی موفق، فروشنده، 
تعمیرکار یا نوازنده و هنرمندی 

موفق هستند. 

ترغیببهادامهتحصیل
   راه نرفته    

برکت
   احترام    

نفیسه محمدی
داستان نویس

طالیی اعظم السادات 
مشاور خانواده

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

دروغهایبزرگ
نگاهی به آتشی که شایعه می تواند در یک جامعه به پا کند
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۱3
فرهنگ

سینما

  میلیاردرهای
 معاف از مالیات

معافیت مالیاتی سلبریتی هایی که بیشتر آنها 
دســتمزدهای نجومی دارند، نمونه جدید 

بی عدالتی اقتصادی است!
چند ســال اســت که برج آج نشینی و 
دریافت دســتمزدهای چشــمگیر، تنها به 
فوتبال  یا ســتاره های عرصه  سرمایه دارها 
محدود نمی شود. این روزها به خاطر ورود 
پول های آلوده به عرصه های هنری، برخی 
بازیگران نیز به قله نشــینان اقتصادی تبدیل 
شده اند. پیش از این مردم فقط از رقم قرارداد 
برخی فوتبالیست ها شگفت زده می شدند و 
با خود می گفتند برچه اســاس و قاعده ای 
بعضی از اهالی توپ و شوت باید حقوقی 
چند برابر دیگران بگیرنــد؟ اما این روزها 
بازیگران مشــهور سینما نیز همان مسیر را 
در پیش گرفته اند. در خبرها می خوانیم که 
یک هنرپیشه، برای نقش آفرینی در یکی از 
سریال های شبکه نمایش خانگی، قراردادی 
بسته اســت و طی آن، ماهیانه یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیــون تومان دریافــت می کند. 
در عصر حاضر بازیگرانی در ســینمای ما 
فعالیــت می کنند که از نظر کارشناســان، 
توانایی هنری پایینی دارند؛ اما صرفًا به دلیل 
شــهرت و جذابیت ظاهری، برای حضور 
چنــد دقیقــه ای در یک فیلم، دســتمزدی 
میلیاردی طلب می کنند! حال باید دانست 
واکنــش مدیرانی که مســئولیت مطالبه از 
صاحبان ثروت های هنگفت را دارند به این 
افراد چیست؟ به تازگی محمدباقر نوبخت 
»معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجه« از معافیــت مالیاتی این 
قشر از جامعه دفاع کرد! برای بسیاری جای 
پرسش اســت که چرا یک کاسب خورده پا 
یــا کارمند با وجود درآمــد مالی نه چندان 
چشــم گیر، مجبــور به پرداخــت مالیات 
اســت؛ اما بازیگرانی که بیشــتر روزهای 
سال را مشغول خوشگذرانی و سفر هستند 
و زندگی الکچــری و تفریحات خود را در 
فضای مجازی به رخ مردم می کشــند، از 

پرداخت مالیات معاف هستند.
هر چند که بسیاری از هنرمندان از نظر 
اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند. همان 
طور که شــاغالن دیگر بخش هــا نیز قابل 
طبقه بندی هستند و افرادی با دریافت مالی 
بیشــتر، باید مالیات افزون تــری بپردازند، 
در میان اهالی فرهنــگ و هنر نیز باید این 
طبقه بندی صورت بگیــرد؛ بازیگرانی که 
به دلیل شهرت و جذابیت ظاهری و بدون 
هیچ منطقی، از آب گل آلود ماهی می گیرند 
و به دلیل نبود نظارت بر تقســیم پول ها در 
ســینما و تئاتر به ثروت بادآورده رسیده اند 
و باید مشــمول دریافت مالیات شوند. از 
این طریق می توان بودجه عمومی کشور را 

تقویت کرد و عدالت را ارتقا بخشید. 
از کشــورهای جهــان،  بســیاری  در 
و  مالــی  ســطح  براســاس  هنرمنــدان 
تأثیرگذاری شان، مشمول مالیات می شوند. 
در برخی کشــورهای اروپایی، هنرمندانی 
که مماس بــا منافع ملی یا سیاســت های 
حکومتی فعال هســتند، از مالیات معاف 
می شــوند؛ اما هنرمندانی که برای بخش 
خصوصی کار می کنند و دســتمزد باالیی 

می گیرند، مالیات می پردازند.
متأسفانه برخورد دولت با هنرمندان به 
کشمکش های سیاســی گره خورده است. 
این روزها نیز نزدیک انتخابات هســتیم و 
جریان سیاســی هوادار دولت، به تبلیغات 
سلبریتی ها و هنرمندان سخت وابسته است.

کتــاب »مســافر آگوســت« 
لشکر  شیردل  رزمنده  زندگی 
زینبیون، شهید »سیدحشمت 
را روایت می کند  علی شــاه« 
که دومین کتــاب از مجموعه 
فرزنــدان روح الّله )مجموعه 
کتب شــهدای مدافــع حرم 
لشــکر زینبیون( اســت. این 
کتاب که به قلم »سیده نرگس 
میرفیضی« به نگارش درآمده، 

در قطع رقعی و در ۲۰۸ صفحه  منتشر شده و انتشارات شهید 
کاظمی آن را روانه بازار کرده اســت. عالقه مندان می توانند 
  »manvaketab.ir« از طریق پایگاه من و کتاب به نشــانی 

مراجعه کنید.

مسافرآگوست
عاشقانه  شیردل لشکر زینبیون

   کلیشه    

پنج مســتند از گروه روایت فتح 
در بخش جایزه شــهید آوینی و 
مسابقه ملی جشــنواره حقیقت 
رقابت خواهند کرد.  با یکدیگر 
فیلم هــای »صد ســال تنهایی« 
بــه کارگردانی مهدی فارســی، 
»با صبــر زندگی« به کارگردانی 
وحید فراهانــی، »و َتن من« به 
کارگردانی حســین همایونفر و  
»پرسنل اداره سوم« به کارگردانی 

ایمان گودرزی در بخش جایزه شــهید آوینــی حضور خواهند 
داشت. همچنین مستند »نه کوچک نه بزرگ« که کارگردانی آن 
را محمدصادق رمضانی مقدم بر عهده داشــته است، در بخش 

»مسابقه ملی« در جشنواره سینما حقیقت شرکت خواهد کرد.

رقابت5ضلعی
بخش ملی سینما حقیقت

   مستند    

بهزیســتی  به همت ســازمان 
کشــور روز یک شــنبه )۱۰ آذر 
ماه( در نگارخانه »خیال شرقی« 
فرهنگســتان هنــر نخســتین 
نمایشگاه کشــوری آثار هنری 
افراد معلول افتتاح شد. در این 
نمایشــگاه ۳۰۰ اثــر از ۲5۰ 
هنرمنــد از طیف های مختلف 
اوتیسم، کم توانی ذهنی، داون، 
سی پی )فلج مغزی( و ناشنوا به 

نمایش درآمده اســت. آثار ارائه شده در این نمایشگاه به طور 
عمده در قالب اکرلیــک روی بوم و تعدادی هم رنگ روغن و 
آبرنگ و با موضوع آزاد اســت. این نمایشگاه تا روز ۱۷ آذر ماه 

دایر است.

   نمایشگاه    

»مطرب« فیلمــی کمدی اســت که برعکس 
بســیاری از فیلم های مشــابه خود در سال های 
اخیر که بی هدف و تنها برای ســرگرمی ساخته 
می شــوند، هدفی مشــخص را دنبــال کرده و 
اتفاقًا در بیان آن نیز کاماًل موفق بوده است. این 
اثر سینمایی با اســتفاده از موسیقی تالش دارد 
حرف های خــود را به خــورد مخاطب دهد؛ 
حرف هایی که به گروهی خاص از جامعه پیش 
از انقالب تعلق دارد؛ خوانندگانی که در کاباره ها 
می خواندند؛ امــا پس از انقالب بساط شــان 
برچیده شد و مجبور به خانه نشینی یا مهاجرت 

شدند.

BB!انقالب با دستاورد غم
اصلی ترین هدف کیایی از ســاخت »مطرب« 
راســت نمایی از ایــن دروغ اســت که انقالب 
خوشــی های مردم را گرفت! و بــه جایش غم 
و انــدوه و ســختی را به ارمغــان آورد. در زدن 
این حرف هیچ گونــه رودربایســتی یا تعارفی 
هم ندارد، کامــاًل واضح این موضوع را مطرح 
می کنــد و مخاطب را در تمامــی طول فیلم به 
همذات پنداری با شــخصیتی وادار می کند که 
از همین قشر، یعنی خوانندگان پیش از انقالب 

بوده است.
 »ابراهیم« که مخفف نــام او، یعنی »ابی« 
ناخودآگاه مخاطب را بــه یاد خواننده معروفی 
می اندازد که سال هاست از ایران مهاجرت کرده 
است، شخصیتی بسیار مهربان، خانواده دوست 
و دوســتدار وطنش که هیچ ایرادی در او وجود 

ندارد مگر یک چیز، عشق به موسیقی.
 او حتی در بســیاری از قســمت های فیلم 
محدودیت های فرهنگی و اعتقادی را باور داشته 
و آنها را رعایت می کند، در حقیقت فیلم ســاز 

تــالش دارد چهره ای کاماًل دوست داشــتنی از 
ابراهیِم مطرب بسازد. 

BBتصویر دیروز و امروز یک مطرب
در ایــن فیلم بازیگران توانمنــدی، مانند پرویز 
پرستویی، مهران احمدی، الناز شاکردوست و 
محســن کیایی نقش ایفا کرده اند و به خوبی نیز 
توانسته اند مخاطب را با خود همراه کنند. فیلم 
با روایتی از زندگی ابراهیم که نقش آن را »پرویز 
پرستویی« بر عهده دارد، آغاز شده وبا فلش بک 
به زندگی گذشته او ادامه می یابد و پس از آن نیز 
با ابراهیم دهه ۹۰ داســتان به نقطه نهایی خود 

می رسد.
 در تمامــی طول فیلم نیز ایــن روایت را به 
صورت نریشن از زبان پرویز پرستویی یا همان 

ابراهیِم مطرب می شنویم.

BBشوخی هایی که عادی شده  اند
موضوعی که دامن گیر بیشتر فیلم ها شده و مطرب 
هم از آن مستثنی نیست، این است که متأسفانه، 
در چند سال اخیر استفاده از شوخی های جنسی 
به یک امر عادی و گویا ضــروری در فیلم های 
کمدی تبدیل شــده است، نهنگ عنبر، رحمان 

۱4۰۰ و حاال مطرب!
هر چند شوخی های جنسی مطرب به اندازه 
دو فیلم اشــاره شده نیست، اما این فیلم کمدی 
نیز مانند بسیاری از کمدی هایی که در سال های 
اخیر بر روی پرده ســینماها اکران می شــود، از 
شوخی های ســخیف برای خنداندن مخاطب 
استفاده کرده و این در حالی است که هیچ گونه 
 رده ســنی نیــز بــرای آن در نظر گرفته نشــده

 است. 
از ســویی، یکی از ارکان داستان را بر روی 
هم خانه بودن پســر ابراهیم با خواننده ترک زن 
بنا کرده اســت و بهانه آن را پرستاری از فرزند 
این خواننده می داند؛ این در حالی است که این 

سبک زندگی در فرهنگ ایرانی پسندیده نبوده و 
کاماًل غریبه است.

BBممیزی هایی که رعایت نمی شود
قســمتی از فیلــم در ایران و بخشــی در ترکیه 
فیلم برداری شــده و جالب اســت که این نوع 

ســاخت فیلم، یعنی انتخاب لوکیشــن در 
آثار خارج از کشور مدتی است که  در 

سینمای  تولید 
ایران باب شده 
است. استفاده 
بازیگــران  از 

نیز  خارجی  زن 
مدتی است که پای 

ســینمایی  فیلم های  ثابت 
اســت و بنابراین فیلم سازان با این بهانه که 

بازیگرشــان ایرانی نیست، 
چــه از نظــر حجاب و 

چه از نظر موضوعاتی 
چون آوازخواندِن زنان 
دســت خود را بازتر از 

گذشته می بینند. 
خوانندگی یک زن ترک 

در فیلم مطرب نیز از این پیش فرض پیروی کرده 
است، حاال این سؤال مطرح می شود که چطور 
وزارت ارشــاد به این راحتی اجازه می دهد که 
سالن های ســینمای ایران با صدای زن پر شود! 
شــاید هم وزارت ارشــاد بدش نمی آید در این 

زمینه برخی ممیزی ها را بردارد!
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی بــه عنوان 
اصلی ترین نهاد دولتی در کنار وظیفه  اصلی اش، 
یعنی سیاست گذاری و بسترسازی برای رشد و 
توسعه فرهنگ و هنر اسالمی ایران در حوزه های 
مختلف، مســئولیت نظارت بــر محتوای آثار 
تولیده شده در عرصه های هنری را نیز برعهده 

دارد. 

آثارخالقانه
هنر و خالقیت معلوالن

آرش فهیم
منتقد سینما

هرچند امــروز از محدود کــردن فعالیت های 
اجتماعی و حرفه ای زنان ســخن گفته نمی شود 
و به ظاهر به ســمت برابری هر چه بیشــتر زنان 
و مــردان می رویــم، نشــانه هایی از بازگشــت 
عرصه های فرهنگ و هنر به عقب دیده می شود؛ 
زیرا در همین سال ها به دفعات دیده شده است که 
برخی بازیگران مرد کشورمان به دالیل گوناگون 
نقش هــای زنانه را ایفا کرده انــد؛ البته ما در این 
مطلب قصد نداریم به عرصه ســینما بپردازیم. 
بحث ما مردانی هســتند که در عرصه ادبیات، به 

ویژه ادبیات به اصطالح عامه پسند کتاب های شان 
را با نام زنانه منتشر می کنند تا مخاطبان بیشتری 
داشته باشــند؛ البته این امر به طور حتم انتخاب 
خود نویسنده و ناشر نیســت و تا حدودی به نوع 
سلیقه اقشــار مختلف جامعه برمی گردد. برخی 
ناشــران معتقدند با توجه به تجارب به دســت 
آمده، ذائقه مردم به ســمتی رفته که بــه ویژه در 
عرصه ادبیات عامه پسند به خواندن کتاب هایی که 
نویسندگان شان زن هستند، تمایل بیشتری نشان 
می دهند؛ بنابراین ناشران کتاب تالش می کنند 
برای بهتر دیده شدن کتاب های شان، از شیوه ها و 
ترفندهای مختلف استفاده کنند که این امر عالوه 
بــر تحقیر جایگاه زنــان در عرصه های فرهنگی 

و هنــری، هویت مردان نویســنده را نیز به نوعی 
مخدوش می کند و خوانندگان را فریب می دهد. 
با این منوال به مرور زمــان نوعی بی اعتمادی به 
ناشران و نویســندگان در ذهن افراد عالقه مند به 
مطالعه به وجود می آید و فاصله اقشــار مختلف 
جامعه با کتاب بیشــتر می شود؛ بنابراین می توان 
این امر را نوعی بازگشــت به عقــب در عرصه 
فرهنگ دانســت. اما واقعًا چه کسی مسئول این 
اتفاقات است. آیا نباید نظارتی جدی تر از سوی 
مســئوالن مربوط به این امر صورت بگیرد تا هر 
کس نتواند خود را به جــای هویتی دیگر به ویژه 

جنسیتی دیگر در میان خوانندگان جا بزند؟
همین سیاست های نادرست مسئوالن، ناشران 

و اهالی فرهنــگ و هنر موجــب بی اعتمادی و 
در نهایــت فاصله میان مردم و کتاب می شــود. 
اکنون این موضوع مختص کتاب های عاشقانه و 
عامه پسند است و بی شک فردا به کتاب هایی دیگر 
نیز بســط داده خواهد شــد که هر کس بتواند به 
راحتی هویت خود را تغییر دهد و با هویتی جدید 
ولو جنسیتی دیگر، مخاطب را با خود همراه کند. 
قطعًا این مســئله می تواند مصــداق فریب دادن 
خواننده ای باشــد که دلش می خواهد با خواندن 
کتاب چیزی جدید بیاموزد و وارد دنیایی بهتر از 
دنیای پیرامونش شــود. اگر قرار باشد در فرهنگ 
نیز صداقت فراموش شــود، از دیگر حوزه ها چه 

توقعی است!

عقبگردیفرهنگی
 مردانی در نقش زن

   برداشت    

بهاره سحری
فعال فرهنگی

سیاهبازییکمطرب!
نگاهی به آخرین ساخته مصطفی کیایی و استانداردهای دوگانه ارشاد!

ندا کرمانشاهی
روزنامه نگار
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۱۴
نوآور

 »فضای مجازی« به منزله اقیانوســی بی انتها از 
انواع محتواهای گوناگون همــواره به مثابه یک 
فرصت و تهدیــد توأمان برای آحــاد ملت های 
جهان مطــرح بوده و همــه کشــورها در طول 
دهه های گذشته تالش کرده اند به نوعی با اعمال 
سیاست های ســایبری مانع از اثرگذاری مخرب 

اینترنت بر منافع ملی شان شوند.
برای نمونه، در پــی رواج جرایم منافی عفت 
ســایبری، از جملــه هرزه نــگاری کــودکان در 
کشــورهای غربی، این کشــورها تولید و انتشار 
محتوای تصویــری و چند رســانه ای مربوط به 
افراد زیر ۱8 ســال را ممنوع کــرده و در برخی از 
آنها نوجوانان زیر ۱6 ســال حــق عضویت در 
شبکه های اجتماعی را ندارند.نهادهای مسئول ما 
نیز در سال ۱372 در پی ورود اینترنت به کشور، 
در راستای حراســت و حفاظت از ملت و منافع 
ملی به فکــر طراحی قواعدی بــرای جلوگیری 
از آســیب های اینترنتی افتادنــد و در نتیجه آن از 
ســال ۱38۱ فهرســت بلندباالیی از پایگاه های 
غیر اخالقی و ضد ارزشــی مسدود شد؛ اما این 

پایان ماجرا نبود و از آن سال تا به امروز مسئوالن 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درگیر یک جنگ 
۱7 ســاله با تهدیدات فضای مجازی شــده اند 
و پایانی بــر این جنگ متصور نیســت؛ زیرا هر 
چه فناوری فیلترینگ و مسدودســازی محتوای 
مجرمانه کشور پیشــرفت می کند، راه های جدید 
عبور از فیلترینگ هم به روی کاربران باز می شود! 
بنا بر اظهــارات وزیر ارتباطات ۴2 تا ۴5 میلیون 
کاربر ایرانی در شبکه های اجتماعی فعال هستند 
و از آنجایی که تقریبًا همه رســانه های اجتماعی 
معروف، به جز اینســتاگرام  در کشــورمان فیلتر 
شده اند، کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی 
از کاربران فضای مجازی کشــور برای دستیابی 
به شــبکه های اجتماعی پر مخاطب به شکلی از 
راهکارهای عبــور از فیلترینگ، از جمله VPNها 
استفاده می کنند که این مسئله اطالعات کاربران 
ایرانی را در معرض خطر سرقت و شنود از سوی  

سرویس های اطالعاتی دشمن قرار داده است!
اما جالب است که در ســال های اخیر توئیتر 
به مثابه یک رســانه فیلتر شــده خارجی به رسانه 
محبــوب برخــی مســئوالن و سیاســتمداران 
کشورمان برای تعامل با افکار عمومی بدل شده 
است؛ آن هم در شــرایطی که دسترسی به آن جز 
با ابزارهای عبور از فیلترینگ میســر نیســت! از 

این رو با توجه به پافشاری بر تداوم سیاست سنتی 
فیلترینگ و اســتفاده نکــردن از مدل های جدید 
کنترل محتواهای مجرمانه، این ســؤال در اذهان 
افکار عمومی ایجاد شده که »رطب خورده منع 
رطب کی کند!« مخالفان سیاست سنتی فیلترینگ 
معتقدند، تــداوم الگوی جاری مسدود ســازی 
محتوای مجرمانه پدیده »گسترش محتوای باز« 
را به همراه دارد؛ به این معنا که پس از فعال شدن 
فیلترشــکن هر نوع اطالعات و پیام ها ی پاالیش 
نشــده  در اختیار افراد و به ویــژه کاربران جوان و 
نوجوان قرار می گیرد؛ آن هم در حالی که بیشــتر 
این کاربران هدف شــان از نصب فیلترشــکن نه 
دسترســی به محتوای غیر اخالقی، بلکه دانلود 
یک بازی یا به روزرسانی نرم افزارهای تلفن همراه 
هوشمندشان اســت؛ اما به دلیل سودهای کالن 
داللی فیلترشــکن ها که بنا بــر برخی تخمین ها 
گردش مالی آن 50 تا 75 میلیــارد تومان در ماه 
است، برخی جریان ها مخالف عبور از فیلترینگ 
سنتی و خواهان تداوم سیاست های فعلی هستند.

امروزه بیشتر کارشناســان بر اثربخش نبودن 
فیلترینگ غیر هوشــمند در کاهش آســیب های 
فضای مجــازی تأکید کرده انــد و راهکار مبارزه 
با چالش هــای اجتماعی را در »ارتقای ســواد 
رســانه ای« و »فرهنگ ســازی« در ایــن ارتباط 

دانســته اند. به اعتقاد آنها، می توان با روش های 
جدیدی، از جمله »دسته بندی کاربران اینترنت« 
به گروه هایی، مانند پژوهشــگران و دانشجویان، 
خبرنــگاران، دانش آموزان و کاربــران خانگی و 
ارائه دسترسی های الزم به هر گروه، ضمن کاهش 
مراجعه کاربران به راهکارهای خطرآفرین عبور از 
فیلترینگ، نظارت و پایش بهتر و دقیق تری نسبت 
به شــیوه بهره برداری کاربــران از فضای مجازی 

داشت. 

نکته گرام

 محمدجواد ظریف: اســرائیل یک موشک 
هسته ای را با هدف ]قدرت نمایی در برابر[ 
ایــران آزمایش کرد. ســه کشــور اروپایی 
هیچ گاه از تنها زرادخانه هسته ای موجود در 
غرب آسیا که مجهز به موشک هایی است 
که واقعًا برای حمل کالهک های هسته ای 
طراحی شده اند گالیه ای مطرح نمی کنند؛ 
ولی برای موشک های دفاعی و متعارف ما 
برافروخته شده و تا مرز سکته پیش می روند.

 عباســعلی کدخدایی: سیاسیون برای ورود 
به مجلــس تنهــا از برخی شــرایط و گاه 
برخی موانع یاد می کنند؛ مثل محکومیت 
تنها یکی  کیفری. محکومیت های کیفری 
از موانع قانون انتخابات مجلس اســت و 
موانع دیگری نیز در قانون برای حضور در 
انتخابات ذکر شده است. هم وجود شرایط 

الزم است هم فقدان موانع ضروری!

 احمد توکلی: حســاب اصــالح مصرف 
ســوخت از طرح ناقص و غیرکارشناسی 
دولــت جداســت. اصــالح مصــرف، 
سیاست های غیرقیمتی، قیمتی و حمایتی 
از مشــاغل و مردم را با هم می طلبد. طرح 
فعلی، تنها انتقال بــار نا    کارآمدی دولت به 

دوش مردم است.

عبدالناصر همتی: این روزها بار دیگر موضوع 
افزایش نرخ ارز در بازار، بحث روز مردم و 
فعاالن اقتصادی است. همان گونه که بارها 
تأکید کرده ام، بانک مرکزی مدیریت علمی 
و مبتنی بر بنیان های بازار را که طی یک سال 
گذشته آرامش الزم را به بازار ارز برگرداند 
ادامه خواهد داد. طبیعتًا شوک قیمت بنزین 
و نیز انتظارات تورمی ناشی از آن بازارهای 
مختلــف از جمله بازار ارز و ثبات نســبی 
چندیــن ماهه آن را موقتًا متأثر کند. فارغ از 
دالیــل و آثار اجرای طــرح اصالح قیمت 
بنزین آنچــه به اینجانــب و بانک مرکزی 
مروبط می شود، استمرار مدیریت اصولی 
بازار ارز اســت. بانک مرکزی تمام تالش 
خود را برای برگرداندن ثبات الزم به بازار 
ارز به کار خواهد گرفت. هموطنان عزیز نیز 
ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز را همواره 

مدنظر داشته باشند.

پادکست بساز! 
 محتوا اشــکال گوناگونی دارد که یکی از 
اشــکال آن، تولید محتوای صوتی است 
که این روزها طرفــداران زیادی دارد و به 
انتقال راحت اطالعــات کمک می کند. 
اپلیکیشــن »Anchor« عصر جدیدی از 
پادکست های صوتی را پیش روی کاربران 
می گذارد.شــما می توانید بــدون نیاز به 
تجربه و ابزار خاص، پادکست مورد عالقه  
خود را ۱۰۰ درصد رایگان بســازید و به 
صورت گســترده آن را در فضای مجازی 
پخش کنید و البته شــنوندگان می توانند 
هنگام گوش دادن به محتوای تولیدی شما 
دیدگاه های خود را مطرح کنند یا حتی از 
طریق پیام صوتی با شــما تماس بگیرند. 
گفتنی است، این اپلیکیشــن به  سادگی 
امکان ضبط چند نفــره فایل را نیز فراهم 

می کند.

»دمپایی ابری یک سال کارکرده که فقط باهاش 
تــو حیاط رفتم، می فروشــم ۲ هــزار تومان« 
نمونه ای از متن آگهی های اســت کــه روزانه 
در برنامــه دیــوار ثبت و بــرای نمایش عموم 
تأیید می شــود! حتمًا تا به حال اسم دیوار را که 
برنامه ای برای فروش کاالهای نو و دست دوم از 
سوی عموم مردم است شنیده اید. در این برنامه 
هر شخص می تواند هرچه دارد بفروشد. شبیه 
بازار سید اسماعیل)سد اسمال( در تهران که در 
آن کنسرو بازنشده ای که ده سال از انقضای آن 
گذشته است برای فروش یافت می شود. فروش 
کاالهای بدون عیب و ایراد در این برنامه حتی 
اگر دمپایی ابری کارکرده باشــد، برای کســی 
مشکل ساز نیست و حتی شاید گره ای از زندگی 
مردم باز کند؛ اما مشکل از جایی شروع می شود 
که انبوهی از کاالهــای قاچاق، دزدی، ناقص 

و... در این برنامه برای فروش موجود است.

وقتــی دیوار را باز کردیــد از دیدن زعفران 
خالص اصل قائنات که گرمی ۱۰ هزار تومان 
به فروش می رسد، تعجب نکنید، حتی دست 
پاچه هم نشــوید که ۱ کیلوگرم سفارش دهید؛ 
چون فــردای آن روز در اخبار خواهید دید که 
پلیــس، باند خالفکاری را کــه زعفران تقلبی 
می فروختند، دســتگیر کرده است. بهتر است 
در تمام خریدهایی که به وسیله فضای مجازی 
انجام می شود، دقت بیشــتری داشته باشید و 
حتمًا کاال را قبل واریز مشاهده و بررسی کنید 
و از صحت آن مطمئن شــوید. حتی می توانید 
تأیید یک کارشــناس را برای آن کاال دریافت 
کنید. چه بســیار افرادی که خودرویی به اسم 
ســالم خریده اند و بعد از مدتی متوجه شده اند 

خودرو چپی بوده است!
اعتمــاد در خرید و فــروش مجازی هیچ 
جایی ندارد و باید تمام ابعاد را در نظر داشت. 
کاله بردارانــی کــه در فضای مجــازی مانند 
کانال های فروش تلگرامــی، برنامه دیوار و... 
وجود دارند منتظر افرادی خوش طینتی هستند 

که همه را مانند خودشان پاک می بینند.

سداسمالمجازی!
   پژواک    

جمله معروف »فضای مجازی انعکاســی از 
دنیای حقیقی است« را حتمًا بارها شنیده اید. 
این جمله به این معناســت که زیست مجازی 
شباهت های زیادی به زیســت حقیقی دارد؛ 
برای نمونه اگر برای زندگی در جهان حقیقی 
به مسکن و محل سکونتی نیاز دارید، در فضای 
مجازی هم برای ایجاد ارتباط با دیگران و دیده 
شدن به محلی نیاز دارید که در فضای مجازی 

از آن با عنوان »ID« یا »WEB« یاد می شود.
اگر شما قصد دارید کسب وکار خود را در 
فضای مجازی به میلیون هــا مخاطب ایرانی 

حتمًا  کنید،  معرفی 
باید بــرای خود یک 

راه اندازی  وب سایت 
کنید تا دیگران با مراجعه 

بــه آن با محصــوالت و 

خدمات شما آشــنا شوند و اعتمادشان به شما 
بیشتر شود؛ اما مشکل اینجاست که راه اندازی 
یک وب ســایت هزینه های باالیی دارد و فارغ 
از هزینه هــای ســخت افزاری و نرم افزاری هر 
طراحی توانایی پیاده سازی ایده های مورد نظر 

ما را ندارد!
این دغدغه موجب شد تا تعدادی از جوانان 
خوش فکر ایرانی اقدام به تأسیس استارت آپ 
»وبزی« کنند و امکان ســاخت وب سایت را 

برای همه کاربران عالقه مند فراهم آورند.
شاید باورش سخت باشد؛ اما استارت آپ 
وبزی امکان ایجاد یک سایت کاماًل حرفه ای و 
اختصاصی را بدون نیاز به دانش فنی و با چند 
کلیک برای کاربران فراهم کرده است؛ آن هم 
از  به مــدد بهره گیری 
که  مصنوعی  هــوش 
نشــان از تسلط جوانان 
روز  دانش های  به  ایرانی 

جهان دارد.

خودتسایتبساز!
   استارت آپ    

لیال احمدی
خبرنگار

در طــول یک قرن گذشــته، اخبــار مربوط به 
تحوالت منطقه غرب آســیا همــواره در صدر 
اخبار رســانه های جهان قرار داشــته و امروز با 
فراگیری شــبکه های اجتماعی روز و ســاعتی 
نیست که شاهد هشتگ های مرتبط با تحوالت 
این بخش از جهان  نباشیم. جالب اینجاست که 
حجم هشتگ های مربوط به اخبار و تحلیل های 
منتشر شده درباره منطقه غرب آسیا به حدی زیاد 
است که به سختی می توان بهترین و دقیق ترین 
آنها را انتخاب کرد؛ امــا حداقل می توان توجه 
ویژه ای به پربازدیدترین و پرارجاع ترین مقاالت و 
تحلیل های منتشر شده در زمینه مسائل این حوزه 
جغرافیایی پرحادثه داشت و آنها را بررسی کرد. 
برای نمونه، یکی از مهم ترین تحلیل هایی که در 
این ایام مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی 
قرار گرفت، مقاله اندیشکده »فارین پالیسی این 

فوکس« در زمینه آینده تحوالت منطقه است که 
در آن می خوانیم: »شورای همکاری شیخ نشینان 
خلیج فارس رو به فروپاشــی است؛ زیرا کنترل 
عربستان بر آن رو به کاهش بوده و به نظر می آید 
سلطه پیشین واشــنگتن بر منطقه نیز رو به افول 
باشــد.« به ظن این اندیشکده، ایران در نهایت 
محاصره سیاســی و اقتصادی تحمیل شــده از 
ســوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان را 
ناکام خواهد گذاشت و بحران سوریه نیز فروکش 
خواهد کرد. همچنین از منظر این اندیشــکده 
چین، روســیه، هند و اتحادیه اروپا به بازیگران 
سیاسی مهم و فرامنطقه ای این حوزه جغرافیایی 

بدل خواهند شد.

پیشبینیآیندهمنطقه!
   مجازستان    

زهرا برهانی
فعال فرهنگی

نرم افزار 

نوید کمالی
کارشناس رسانه

محمدصالح نادری
کارشناس

هکرها و کالهبرداران اینترنتی به دلیل ماهیت  فناوری اطالعات
روزآمد فناوری اطالعات و ارتباطات همیشــه 
ترفندهای خود را به روزرسانی می کنند؛ برای 
نمونه، به تازگی مشخص شد گروه های هکری 
با اســتفاده از صفحه مترجم گــوگل اقدام به 
مخفی کردن دامنه واقعی پایگاه های فیشینگ 
)آدرس هــای جعلی( خود  کرده  و از این طریق 
کاربران را به صفحات جعلی، مانند ســرقت 

اطالعات کارت بانکی هدایت می کردند.
رونــد اجرای این فریب ســاده بــوده و به 
این صورت اســت که یک پســت الکترونیک 
به قربانی ارســال می شــود که به جای هدایت 
مستقیم قربانی به دامنه صفحه های فیشینگ، او 
را به یک صفحه URL فیشینگ داخل صفحه 
مترجم گوگل هدایت می کنند و کاربر بی اطالع 
از همــه جا به وارد کــردن اطالعات محرمانه 
خود، از جملــه رمزهای عبور خود تشــویق 

می شود.

در واقع، به محــض اینکه قربانی در داخل 
ایمیل فیشــینگ دریافتی، کلیدی را فشار دهد 
یا از لینکی بازدید کند، به پورتال مترجم گوگل 
هدایت می شود که یک صفحه فیشینگ با نوار 

ابزار مترجم گوگل بر باالی آن است.
این فریب روی کاربرانــی که از رایانه های 
شخصی استفاده می کنند، زیاد کارآمد نیست؛ 
چون نشــانه های زیادی وجود دارد که به کاربر 

هشدار فریب را می دهد.
اما این فریــب روی کاربران موبایل کارآمد 
است، زیرا صفحه نمایش فشرده ایمیل و وب 
روی موبایل، ســبب می شود نوار ابزار مترجم 

گوگل بسیار واقعی به نظر برسد.
بــرای حفاظــت از خــود در مقابل چنین 
ترفندهایــی باید به این نــکات توجه کنید: ۱ـ 
هرگز نامه های ناشــناس دریافتی در صندوق 
پســت الکترونیک خود را باز نکنیــد. ۲ـ بر 
روی لینک های ناشــناس کلیــک نکنید. ۳ـ 
برای تشخیص سالمت لینک های ناشناس از 
virus- »نرم افزارها و پایگاه های معتبری، مانند 

total.com« استفاده کنید.

مراقبمترجمگوگلباشید!
   ترفندستان    

بازارسیاه
نگاهی به سود کالن فیلترشکن ها در فقدان فیلترینگ هوشمند

حامد مظلومی
پژوهشگر
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همایش سراسری مسئوالن کانون های بازنشستگی 
سپاه در سراسر کشــور در مجموعه فرهنگی غدیر 

ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.

BBسپاه از ارزش هایش دور نشود
»حجت االســالم والمســلمین دکتــر عبدالّلــه 
حاجی صادقی« نماینده ولی فقیه در ســپاه، در این 
همایش با بیان اینکه پاســداری از انقالب شــغل 
نیســت، اظهار داشت: »پاســداران سنگرنشینان 
انقالب اسالمی هســتند و از نظر همه ما پاسداری 
شغل نبوده که حاال بیایند بگویند آقای پاسدار شما 
از اآلن به بعد دیگر پاســدار نیســتید و بازنشســته 

شده اید.«
وی ادامه داد: »پاسداران حاضرند خیلی چیزها 
را از دســت بدهند؛ اما انقالب حفظ شود و نباید 
گذاشت این روحیه در سپاه تضعیف شود و یا آمدن 
درجه ها، انگیزه های شــغلی و برخی مسائل دیگر 
این باور عمیق پاسداری را تحت الشعاع قرار دهد. 
بزرگ ترین نگرانی این است که این فرهنگ کمرنگ 
شود و شما پیشکســوتان باید در این مسیر سپاه را 

کمک کنید.«
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: »خوشبختانه در 
رده های مختلف سپاه طی سرکشــی ها دیده ام که 
جوانانی داریم به عینــه همان »همت«، »باکری«، 
»باقــری« و... هســتند و در گمنامــی در جاهای 
مختلف سپاه مشغول خدمتند و این یک نقطه امید 
مهم اســت و باید با کمک همه شــما این در سپاه 

تقویت شود.«
وی ادامه داد: »دشمن هم فهمیده است که سپاه 
متکی به انگیزه و اعتقاد پاسدارانش است. من هم 
خاطرم است که آقا در دیداری به فرماندهان فرمودند 
که نگذارید سپاه منحل شود و خودشان پاسخ دادند 
که مگر کسی می تواند سپاه را منحل کند و توضیح 

دادند، انحالل ســپاه تشــکیالتی نیست و منوط به 
آن است که ســپاه از ارزش هایش دور شود و بشود 
یک ارتش و یک سازمان مسلح نه یک مجموعه از 

نیروهای مؤمن، مجاهد، بصیر و والیتمدار.«
نماینــده ولی فقیــه در ســپاه در ادامــه افزود: 
»هیچ کس را دلسوزتر از پاسداران به سپاه و انقالب 
نمی شناســیم و شما پیشکسوتان ســپاه که همه آن 
دوران ســخت ابتدای انقــالب را هــم دیده اید، 
دلسوزتر هستید و لذا از شما می خواهیم که در این 

مسیر کمک کار ما باشید.«
اما بخش پایانی سخنان نماینده ولی فقیه در این 
جمع به موضوع همکاری و فعالیت پیشکســوتان 
در مجموعه بسیج و مســاجد برای اعتالی بسیج 
و رسیدن مســاجد به جایگاه اصلی خود در کشور 

اختصاص داشت. 

BBپاسدارها بازنشسته نمی شوند 
»سردار علی فدوی« جانشین فرمانده کل سپاه نیز در 
این همایش با بیان اینکه در سپاه باید در حوز ه های 
مخالف از وابستگان استفاده کرد و اعضای وابسته 
باید مثل اعضای پیوســته در همه موضوعات فعال 

باشند، اظهار داشت: »یکی از موضوعات مهم این 
است که در ســال های اخیر آمده اند و بازنشستگان 
ســپاه و ســایر نیروهــای مســلح را در قالب یک 
سازمان در وزارت دفاع تجمیع کرده اند؛ در حالی که 
بازنشسته سپاه با بازنشســته ناجا، ارتش یا وزارت 
دفاع خیلی متفاوت است. پاسدار هیچ گاه بازنشسته 
نمی شود و سبک زندگی پاسداری خیلی متفاوت از 
سبک زندگی با سایر کارکنان نیروهای مسلح است 

و نمی توان این دو گروه را در کنار هم دید.«
»سردار فدوی« ادامه داد: »باید در حوزه خدمات 
و نیز ارتباط با اعضای وابسته سپاه تحول ایجاد کنیم 
که در این مسیر اقدامات و بررسی های خوبی انجام 

گرفته و در آینده نزدیک نتایج آن را خواهید دید.«

BBفرزندان پاسدار در اولویت استخدام 
»سردار محمدرضا نقدی« معاون هماهنگ کننده 
فرمانده کل سپاه، در این همایش با بیان اینکه کشور 
در وقایع اخیر مانند چهل ســال گذشته درگیر مکر 
اســتکبار بود، اظهار داشــت: »توانایی تسلیحاتی 
ما با دشــمنان قابل قیاس نیســت؛ امــا آن چیزی 
که باعث شــده ما به این حجم از پیروزی برســیم 

تجهیزات نبود، ایمان و اراده ای بود که داشــتیم و با 
همین ایمان از امامان انقالبمان تبعیت کردیم و در 
مقابل قدرتمندترین قدرت های دنیا ایســتادیم؛ در 
شرایطی که در دفاع مقدس می خواستند انقالب را 
زمین بزنند؛ انقالب امروز چهل ساله شد. ۳۰ سال 
پیش شــروع کردند به زدن حزب الّله لبنان؛ امروز 
حزب الّله قدرتمند ترین نیروی لبنان است. ۲5 سال 
پیش در مورد مقاوت غزه همین امر را شروع کردند؛ 
امروز تاب آوری جنگی اسرائیل در مقابل مقاومت 

غزه سه ساعت است.«
»ســردار نقــدی« در مــورد خدمات دهی به 
وابستگان ســپاه گفت: »باید مسیر این خدمات به 
ســمت کرامت هرچه بیشتر باشد و به جای این که 
افرادی بیایند و پیگیر خدمات باشند، باید خودمان 
برای ارائه خدمات برویم سراغ فرد. از طرفی بعضًا 
در مورد استخدام فرزندان پاسدار هم گله می شود که 
ما هم معتقد هستیم اگر دو نفر شرایط برابری دارند 
آن کسی که فرزند پاسدار است در اولویت خواهد 
بود؛ اما نباید انتظار داشت که وقتی ما می بینیم یک 
نیروی بســیجی، انقالبی و نخبه که پدرش پاسدار 
نبوده وجود دارد، تنها به خاطر این که پدرش پاسدار 

نیست توفیق حضور در سپاه را پیدا نکند.«

پاسدار

حسن ابراهیمی
یادداشتخبرنگار

  تغییر نگاه
به عضویت در سپاه!

موضوع بازنشستگی از جمله مسائل رایج 
در ســازمان ها و ادارات و تجربه ای اثبات 
شده در همه واحدهای سیاسی دنیاست. در 
کشورهای توسعه یافته، یکی از موضوعات 
در تأمین آتیه و تأمین اجتماعی است که به 
صورت های گوناگون در کشورهای متعدد 
تجربه شــده و بر اســاس آن فرد در دوران 
اشــتغال به کار، بخشی از حقوق خود را به 
مجموعه ای می ســپارد تا با انباشت آن در 
دورانی که مشخص شــده است ـ ۳۰ سال 
به باالـ پس از اتمام دوره اشتغال، از حقوق 
و مزایای مالی تا پایان عمر برخوردار باشد. 
در کشور ما، این موضوع برای همه کارکنان 
لشکری و کشوری و نیز مجموعه کارگران 
و مشــموالن عضویت در ســازمان تأمین 
اجتماعی صدق می کند.در این میان، تفاوتی 
اساسی در انقالب اسالمی پدید آمده که آن 
تأسیس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
اســت. ســپاه به عنوان نهادی بدون سابقه 
تأسیس شد، سازمان و تشکیالت پیدا کرد 
و همواره خود را منطبــق با مأموریت های 
انقالب اسالمی حرکت داد. اگر به پیشینه 
عضویت در ســپاه بازگردیم، می بینیم همه 
جوانان و عناصر انقالبی، به ویژه نیروهای 
جذب شــده در ســپاه در دو تا ســه سال 
ابتدای تأسیس آن، حضور در سپاه را شغل 
و منبع درآمد برای زندگی حســاب نکرده 
و به عنوان تکلیف دینی و تعهد وارد ســپاه 
شدند؛ بنابراین سپاه مانند اداره های دولتی 
دیگر نبــود که پیش از انقالب نیروهایی در 
آن استخدام باشــند و بعد از انقالب ادامه 
خدمت دهند و نیروهای جدید به آن اضافه 
شوند، در واقع طی دو تا سه سال، سپاه همه 
نیروهایی را که برای انجام مأموریت هایش 
نیاز داشــت جذب کرد. جذب های جدید 
هم به دنبال شــهادت یا گســترش سازمان 
سپاه انجام شد. در این دوره به نظر می رسید 
هیــچ دغدغه ای مبنی بر بازنشســتگی در 
سپاه وجود ندارد. فقط فوتی ها، جانبازان و 
شهدای سپاه مشمول خدمات بودند تا اینکه 
پس از گذشت بیست سال از تأسیس سپاه و 
کم کم دغدغه بازنشستگی مطرح شد. یک 
بررسی ســاده نشان می دهد سپاه پاسداران 
که در بدو تأسیس عمده نیروهایش جذب 
شده اند، در دهه سوم عمر خود با بازنشسته 
شــدن، از سازمان ســپاه منفک می شود و 
فرهنگ پاســداری هم ممکن است با این 
نسل تضعیف شــود؛ بنابراین برنامه هایی 
برای بازنشســتگی پیش از موعد و جذب 
بیشتر نیروهای جوان تدوین شد تا در تعامل 
نســل های قدیم و جدید فرهنگ پاسداری 
حفظ شود. از طرفی بازنشستگی بسیاری از 
فرماندهان با تجربه هم با یک نگاه عقالنی 
و مرسوم در همه دنیا تمدید شد. همه اینها 
گذشت تا چهل سالگی سپاه و این نهاد در 
شــرایطی قرار گرفت که بیش از نیروهای 
شاغل خود بازنشسته داشت؛ اما در همه این 
سال ها دغدغه رهبر معظم انقالب این بود 
که این نسل بازنشسته فراموش نشود؛ نسلی 
که گاهی هنوز توانایی برای مأموریت های 
انقالب دارد. بر این اساس در سپاه در ابتدا 
بازنشستگان را پیشکســوت نامید و امروز 
با برنامه هایی که در مورد این قشــر ریخته 
شده تعریف جدیدی از عضویت برای آنها 
مطرح کرده که از تبدیل عضویت پیوســته 
به عضویت وابسته با همان مزایای حقوقی 
بازنشستگی است که از تجربه و تخصص 
افراد در رسته های مختلف نیز بهره خواهد 
گرفت؛ بنابراین بازنشستگان سپاه کماکان 

پاسدار باقی می مانند. 

09۱30006065/ مزایــای حقوقی و حق اوالد 
بسیار ناچیز است. برای ازدیاد نسل هم که شده، 
کسانی که فرزند بیشتری دارند، باید مزایای بهتری 

داشته باشند. 
 09۱50003683/ لطفًا فکری برای پاسدارانی 
که در شرف بازنشستگی هســتند، ولی مسکن 

ندارند بکنید.
09۱30007۱05/ ۸۰ تومان بن کاال دو ماه یکبار! 

چه دردی را درمان می کند؟!
09۱00002575/ مدت زمان خدمت سربازی 
برای برخی ارشــدیت لحاظ شده و برای برخی 

دیگر نمی شود؟ علتش چیست؟
09۱800007۱2/ مناطق جنگی در کرمانشاه تنها 
برای برای نظامی ها اعمال نشده؛ ولی برای سایر 

ارگان اعمال شده است. لطفًا پیگیری کنید. 

09۱6000۴580/ رســتوران طرف قــرارداد با 
بنیاد تعاون در شهرســتان دزفول وجــود ندارد. 
عماًل کارت یکسان سازی را فقط در مسافرت ها 
می توانیم استفاده کنیم که با این وضع تورم آن هم 

مشکل شده است.
09۱800075۴۱/ ســپاه بــرای کارکنــان خود 
طرح هــای خرید خودرو اقســاطی و لیزینگ را 

پیگیری کند. 
09۱30006380/ بــا توجــه به نیاز شــدید به 
نظارت بر عرضه کاال، سپاه می تواند با مشارکت 
ســازمان هایی مثل تعزیرات و استفاده از ظرفیت 
عظیم بسیج و نیروهای مجرب بازنشسته خود در 

این طرح کمک کار سازمان های متولی باشد.
09۱30003769/ بنده وام قرض الحســنه طرح 
رضوان با سپرده گذاری از بانک انصار گرفته ام؛ اما 

وام نظام جامع )معیشتی( ام منفی شده است. از 
مسئوالن محترم خدمات رفاهی می خواهم علت 
را جویا شوند. از طریق خدمات رفاهی سپاه قمر 

بنی هاشم)ع( تاکنون به نتیجه نرسیدم./ رئیسی 
09۱800062۱3/ ســالم، به اطالع مســئوالن 
برسانید که سامانه ای پیامکی برای فروشگاه اتکا 
راه اندازی کنند که هــر تراکنش حکمت کارت 
برای ما پیامک شــود تا ما از زمان شارژ یا مانده 

اعتبار کارت و... مطلع باشیم. 
صبح صادق: پیامک شــما برای مســئوالن 

سازمان اتکا ارسال شد.
099۱0006902/ چــرا وام مســکن حکمت 
پاسداران ۸۰ میلیون تومان است؛ اما وام مسکن 
بســیجیان ویژه ۳۰ میلیون تومان. لطفــًا وام را 
حداقل برای بســیجیان با ســابقه باالی ده سال 

یکسان سازی کنید. 
اما  09050008۴57/ ورودی ۱۳۸۶ هســتیم؛ 
هنوز خبری از وام مسکن نشده و کماکان منتظرم.

09۱900009۱3/ از موقعــی کــه مشــکالت 
همکاران را مطرح می کنید بیشتر مطالعه می شود. 
از مباحث مطرح شده هر هفته هم مسابقات طرح 
کنید و جوایز را خود رده ها و ســپاه های استانی 

پرداخت کنند/ امانی از قزوین 
در  پاک ســازی  کار  چــرا   /09۱70006972
میادین مین اهواز جزء سابقه عملیاتی محسوب 

نمی شود؟!
پیامک های مربــوط به آقایان مراد حقی، رضا 
شــرفخانی، عدالت فریــدی و محمدرضا 
سلیمانی راد برای مشاور ایثارگران فرمانده کل 

سپاه )سردار صفری( ارسال شد.

وضعیتخدماتکارتحکمتباپیامکاطالعرسانیشود
   روی خط    

 گزارش صبح صادق از همایش سراسری مسئوالن کانون های »وابستگان« سپاه

بازنشستگیندارد! پاسداری

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

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

جنابآقایعلیحسنحیدری
با کمال تأسف و تأثر درگذشــت والده گرامی تان را به جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم و از 
خداوند منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.

معاونت سیاسی و هفته نامه صبح صادق

به همت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، از طرح مهتاب 
به منظور تکریم و رســیدگی هرچه بهتر به بازنشستگان سالمند 
این سازمان رونمایی شــد. »امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور« 
جانشین مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، 
در این مراســم طی ســخنانی طرح »مهتاب« را اقدامی مثبت 
در مســیر خدمات جدید این سازمان دانست و گفت: »سازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به دنبال تغییر مفهوم بازنشستگی 
به بازایســتادگی است و به همین دلیل نگاه جدید و علمی ما نیز 
بر همین اساس پیش می رود.« وی مراقبت از سالمندان را بسیار 
پیچیده و پرهزینه دانســت و ادامه داد: »ما قصد نداریم خانواده 

پیشکسوتان نیروهای مسلح را در این مسیر تنها بگذاریم.«

امیر سرتیپ دوم نجفی پور

کنارخانوادههاهستیم
اعضای شورای معاونین مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه 
قم به عیادت آیت الّلــه ابراهیم امینی رفتند. در این دیدار صمیمی 
پس از ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته این مرکز از ســوی 
حجت االســالم محمدحسن نبوی، آیت الّله امینی در راستای این 
پرســش که وظیفه استادان بســیجی در قبال رهبر معظم انقالب 
چیســت، گفتند: »ایشان انتظاراتشــان را خیلی دقیق فرموده اند و 
دقیق ترین وظیفه همه ما این است که به این فرامین و انتظارات جامه 
عمل بپوشانیم.« وی انقالب اســالمی را یکی از مقدمات ظهور 
دانســته و در ادامه در مورد شخصیت رهبر معظم انقالب گفت: 
»ایشــان بهترین گزینه برای رهبری هستند و این بارها اثبات شده. 

ما پناهی جز ایشان نداریم؛ ایشان متصلند به مسیر والیت الهی.«

  آیت الله امینی

جزرهبریپناهینداریم
آیین افتتاح برنامه های هفته پژوهش با حضور بیش از 4۰۰ 
نفــر از فرماندهان، مدیران، اســتادان و پژوهشــگران و دیگر 
مدعوین در اولین روز از هفته پژوهش در دانشــگاه افســری و 

تربیت پاسدرای امام حسین)ع( برگزار خواهد شد. 
معاونت دانــش، پژوهش و فناوری دانشــگاه افســری و 
تربیت پاســداری امام حسین)ع( به مناســبت هفته پژوهش 
برنامه های علمی و پژوهشــی گوناگونی را در این دانشــگاه 
در ســطح ملــی تــدارک دیــده کــه نشســت های علمی، 
ســمینارهای پژوهشی، کارگاه های توامندســازی، نمایشگاه 
 دســتاوردهای پژوهشــی و بازدید های علمــی از جمله این 

برنامه هاست. 

دانشگاه امام حسین)ع(

گرامیداشتپژوهش

عکس ها: حامد گودرزی



پیشنهاد هفته

  پای درِس 
آیت الله جاودان

جــاودان«  محمدعلــی  »آیت اللــه   
کــه از محضر اســتادانی چــون آقایان 
»محمدتقــی  و  تهرانــی«  »مجتبــی 
حق شناس«،  شــریعتمداری«،»آیت الله 
»عالمه ســیدمرتضی عســکری« و ...  
بهــره برده اســت، چهارشــنبه ها بعد از 
نماز مغرب و عشــاء در حسینیه مرحوم 
»آیت الله حق شــناس« واقــع در خیابان 
مجاهدین اسالم جلسه اخالق او که بسیار 
برای تربیت جوانان و نوجوانان  موثر است   

برگزار می شود .
 »آیت الله جاودن« از قول اســتادش 
آیت اللــه حق شــناس می گوید: اســتاد 
می گفتند، نگوییــد »آیت الله خامنه ای« 
بگویید »آیت الله العظمی خامنه ای« ایشان 
علمدار اســت. نپرســید چه کسی اعلم 
است، بگویید چه کســی علمدار است. 

علمدار را باید حفظ کرد.

قبیله عشق

  به جای اروپا 
سر از سوریه درآورد

خبر شهادتش که علنی شد عکس هایش 
در شــبکه های اجتماعی دست به دست 
می شد. یک جوان زیبا و خوش تیپ دهه 
هفتادی بود؛ اما مثل خیلی از جوانان دهه 
4۰ و 5۰. زمانی کــه دید باید برای دفاع 
از اعتقاداتش به جبهه برود، رفت در سپاه 
بست نشست و برات جهاد در سوریه را از 
بی بی زینب گرفت. جالب اینکه بابک در 
همان زمان قرار بود برای ادامه تحصیل به 
آلمان برود. همان موقع نوشتند شهیدی که 

به جای اروپا سر از سوریه درآورد.  
به نقل از دوستان شهید بابک نوری
شــهید مدافع حرم »بابک نوری هریس« 
پاییز سال ۱۳۷۱ در شــهر رشت دیده به 
جهان گشــود. مثل هم ســن وساالنش 
هفت ســاله بود که به مدرسه رفت. بچه 
مسجدی و هیئتی بود. وقتی که به سربازی 
رفت آموزش نظامی دوران خدمت نقطه 
عطفی شد تا بابک در دورانی که گروه های 
تروریستی ســودای تخریب حرم ائمه و 
محاصره جبهه مقاومت را داشــتند عزم 
جبهه کند. او عازم ســوریه شد و مشغول 
مبارزه؛ تا اینکه در آخرین روز از عملیات 
آزادســازی منطقه »البوکمال« بال در بال 
مالئک گشــود و به مقام شامخ شهادت 
نائل آمد او بیســت ودومین شهید مدافع 

حرم گیالن است.

حسن ختام

  روز و شبم
 به یاد شماست

خوش به حال کســی که روز و شــبش به 
یاد شما گذشت، از لحظه لحظه یاد شما، 
ســپیدی صبح و تاریکی شــبش، با خدا 
گذشت. آقا، من آن کسم که نمازهای روز 
و شبم بی  گریه بر انتظار گذشت. دست مرا 
بگیــر و با یک نگاه حال مرا رو به راه کن، 
این دور مانده از دریای محبتت با گریه و 

انتطار بر کوی شما انسان می شود.

BBمهربانم
می دانم به خاطر بد بودنم از شــما دورم 
و درمانــده، ولی در ایــن وادی ظلمت، 
در حســرت یکبار صــدای روح بخش 
محمدی)ص( شما، از جان و دل گذشتم 
و موی سیاه در آسیاب عاشقی سپید کردم. 
ای همه بضاعت زندگی من، آب از ســر 

گدای ترنم نگاه شما گذشت. 

BBآرام جانم
خوشبخت ترین جمعه سال، آن جمعه ای 
است که به آمدن شما مزین شود. آن روزی 
که خاک قدوم شما سرمه چشم منتظران 
آمدنت می شــود، آن ســاعتی که پنجره 
قلب های ســرد ما با حضور دلربای شما 
گرم می شــود تا آن زمان که خود را در دل 
شما جا کنم، شــب ها و روزها با عمل به 

گفته رهبرم سیر می کنم.

امام حسن عسکری)ع( می فرمایند: همانا خداوند متعال، حجت و خلیفه خود را برای بندگانش الگو و 
دلیلی روشن قرار داد. او را ممتاز گرداند و به تمام لغت ها و اصطالحات قبایل و اقوام آشنا کرد. ایشان 
انساب همه را می شناسد و از نهایت عمر انسان ها و موجودات و نیز جریان ها و حادثه ها آگاهی کامل دارد 

و چنانچه این امتیاز وجود نداشت، بین حجت خدا و بین دیگران فرقی نبود.
)الکافی، ج۱، ص5۱9(

الگوودلیلخلق
   صادقانه    

لبخند بزن، وقتی با خانواده ات دور هم جمع شــده اید؛ خیلی ها آرزوی داشتن خانواده را دارند. لبخند 
بزن، وقتی به محل کارت می روی؛ خیلی ها دربه در به دنبال کار و شغل هستند. لبخند بزن؛ سالم هستی 
و خیلی ها دارند برای بازگشــت سالمتی شان میلیون ها تومان خرج می کنند. لبخند بزن؛ هنوز فرصت 
برای جبران داری... چون تو »خدا« را داری و او را می پرستی و از او طلب کمک می کنی... »تو« خودت 

هستی و خیلی ها آرزو دارند که مانند »تو« باشند.

لبخندبزن
   صبحانه    

   تلخند    
هر روز به رنگی ...

»رهبر معظم انقالب« در یکی از سخنرانی هایشان از کتابی خارجی اسم 
بردند و خواندن آن را مغتنم دانستند؛ رمان »ریشه ها« نوشته  آلکس هیلی. 
این کتاب در آمریکا با اســتقبال زیادی رو به رو شد و در ردیف کتاب های 
پرفروش قرار گرفت. رمان »ریشــه ها« به زبان های دیگر نیز ترجمه شده 
است. در ایران نیز »علیرضا فرهمند« آن را ترجمه کرده و در سال ۱۳5۶ 
منتشر و بارها تجدید چاپ شده است. این کتاب در ۱۲۰ فصل به رشته 
تحریر درآمده و بیش از همه روایت مظلومیت بردگانی است که مظلومانه 
از کشور خود دزدیده شده و در بدترین شرایط به آمریکا آورده شده اند و زیر 
بدترین ظلم ها از محدودیت رفت وآمد، بیگاری، تنبیه به خاطر مواردی که 
نقشی نداشته اند، فروخته شدن، تالش های محتوم به شکست برای فرار 
و پس  از آن برخوردهای وحشیانه مثل کشتن، قطع اعضا، مقطوع النسل 
کردن، خلف وعــدٔه آزادی مثل پول جمع کردن برای آزاد شــدن و اجرا 

نکردن آن از جانب ارباب و... همراه است. 

رمانتوصیهشده
   یارمهربان    

کتیبه سبز

 در سایه خدا
آن روز شیشه ها را باران و برف می شست

من مشق می نوشتم پروانه ظرف می شست
وقتی که نامه ات را مادر برای ما خواند

باران پشت شیشه آرام و بی صدا ماند
در آن نوشته بودی حال تو خوِب خوب است

گفتی که سنگر ما در جبهه جنوب است
گفتی که ما همیشه در سایه خداییم

گفتی که ما قرار است این روزها بیاییم
از شوق سطر آخر مادر بلند خندید

چشمان مهربانش برقی زد و درخشید
یک قطره شبنم از گل بر روی برگ غلتید

یک قطره روی شیشه مثل تگرگ غلتید
یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد

یک اتفاق ساده در چشم مادر افتاد
باران پشت شیشه آمد به خانه ما

آرام دست خود را می زد به شانه ما
قیصر امین پور

آزادی طلبــان در غل و زنجیر ایران، ســالم. طی روزهای گذشــته من و 
همکارانم، پیام های زیادی مبنی بر درخواســت آزادسازی شما دریافت 
کردیم. وقتی تلویزیون های فارسی حیف بودجه را روشن کردیم و دیدیم 
که عه عه! چه خبره! من در آنجا ایستاده فعالیت های آزادی خواهانه شما را 
دیده و ستودم. به همین مناسبت تصمیم گرفتم به ندای آزادی خواهی شما 

ِیس گفته و اقدامات مهم و تأثیرگذاری را انجام بدهم، ازجمله:
تمام شیشه های دوجداره بانک هایی که در مقابل تیغ قمه و چاقوهای 
شــما آزاد مردان مقاومت نموده، از این لحظه در فهرســت تحریم های 
ایاالت متحــده قــرار می گیرند. همچنیــن تمامی چراغ هــای راهنما، 
اتوبوس های بین شــهری و حتی تیر چراغ برق هایی کــه در این حرکت 
پرخروش مانع راه شــما شدند، وارد فهرست تحریم ها می شوند. عالوه 
بر این خودم دیدم یکی از همســایه های بانک برای خاموش کردن آتش، 
از داخل حیاط شــان شــلنگ آب  کشــیده بود تا دم بانک که این مورد را 
سپردم بچه ها آمارش را دربیاورند که این شخص کیست و به چه جرئتی 
جلوی ورود دموکراســی و آزادی به کشور شــما را گرفته است. حرف 
پایانــی هم اینکه یکی دو روز پیش یک نفــر ]رضا پهلوی[ با مامانش از 
صبح علی الطلوع جلوی کاخ ما ایستاده بود و خودش را شاه ایران معرفی 
می کرد. به همین دلیل تا مدتی تحریم های دارویی را لغو می کنم تا این بنده 

خدا هم مداوا شود، خیلی حالش بد بود.
دوستدار نفت شما، دونالد جی ترامپ

امین صالحی

نامهبهاغتشاشگران!
  حرف تو حرف   
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

هفتــاد و پنجمین شــماره ماهنامــه فرهنگی ـ تشــکیالتی »حلقه 
 وصل« بــا محوریت بررســی وضعیــت کنونی مردم کردســتان و 
با آثار و گفتارهایی از »حجت االســالم مســلم منفــرد«، »محمد 
هادی فر«، »حجت االسالم عباس خسروی«، »حجت االسالم علی 
 گودرزی«، »دکتر احمدی« و صاحب نظران دیگر این حوزه منتشــر

 شد. 
در این شــماره از نشــریه سعی شــده اســت در قالب یادداشت 
و مصاحبــه با کارشناســان عرصه هــای گوناگون، به این پرســش 
پاســخ داده شود که چرا برخی می خواهند کردســتان را ناامن جلوه 
 بدهنــد و این گونــه وانمود کنند که مــردم این دیــار »جدایی خواه« 

هستند. 
معرفی جریان های انحرافی فعال در کردســتان،  گفت وگو با مدیر 
»خبرگــزاری کردپرس« و ماجرای جالب دیدار یک روحانی با یکی 
از اهالی کردســتان که برخی او را داعشی لقب داده بودند، از جمله 

مطالب شماره ۷5 نشریه حلقه وصل است. 
همچنین در این شــماره، به رویدادهــا و موضوعات مهمی که در 
ماه گذشــته در جبهه فرهنگی انقالب اسالمی سراسر کشور رخ داده 

پرداخته شده است.

پیشمرگانوطن
   پیشخوان    


